
zondag  18 augustus 2019 
10e zondag na Pinksteren 

Valkenburg ZH, Geref. Kerk 
'...een overvloedige maaltijd' 

Om vòòr de dienst te lezen: 
U hebt een voorganger die graag dingen in de dienst 
anders doet. Dat heb ik altijd al gehad. Iedere zondag 
hetzelfde…; ik vind dat de Geest dan behoorlijk afwe-
zig is. Ik gebruik graag eigen teksten. Daarom heb ik 
een orde van dienst: Zo doen we het en u kunt er nog 
eens over nadenken.  
We openen deze kerkdienst met Psalm 147. We begin-
nen meestal met een Psalm: Ook om aan te geven dat 
we het zingen, bidden en geloven van Israël hebben 
geleerd. Het zijn hun liederen… En wij zingen mee. 
We horen het roepen van mensen in nood. Daarom 
bidden we het Gebed om ontferming. Dat is met opzet  
dat we in de kerk niet eerst aan onszelf denken en on-
ze eigen noden en moeiten noemen. Zovelen in onze 
wereld roepen om hulp. Daar kun je je toch niet doof 
voor houden...?  
Lied 973: 'Om er voor elkaar te zijn'. Jezus roept ons 
op Zijn gezicht te zijn. De tekst is van een Amerikaanse 
non. Iemand noemde haar een van de beste heden-
daagse tekstschrijvers. De melodie is van C.V. Stan-
ford, 1852-1924, een van oorsprong  Ierse componist. 
Tik bij Google in Stanford Engelberg…, en u kunt het u 
aanleren.  
Het gebed voor we de Schrift lezen staat in DV, Digita-
le Verzameling. Ds. R. Kleijer maakte het.  
Bij hem is deze bundel gratis te verkrijgen; op zijn email-
adres rkatmw@ziggo.nl. 369 liederen! Doen! Noemt u mijn 
naam maar... 

Nadat ik mijn favoriete Bijbelgedeelte heb laten horen 
zingen we een vredeslied van dezelfde maker. Over 
mensen die worden afgeschreven; de aarde die tot een 
hel wordt. Het is een lied wat je na moet lezen. 
Na de NT lezing zingen we Lied 1009. De mooiste zin 
uit dit lied vind ik ...'uw heilige profeten zijn toch niet 
verblind geweest?' Het is toch zo dat zij de weg die le-
ven geeft hebben gewezen? Hun woorden zijn toch 
nog steeds van grote waarde...?! 

Heenzending en zegen 
  (Kees Pannekoek)  

Mogen onze gezichten  
stralen van vreugde,  
want God is onze Vader;  
Hij is liefde.  
 
Mogen onze handen  
vrede brengen,  
want de Zoon  
is onze broeder;  
Hij is vergeving en genezing.  
 
Mogen onze voeten  
licht zijn op onze levensweg,  
want de Geest stuwt  
en leidt ons;  
Hij is onze gids en reisgenoot.  
 
Zingen 'Zing amen' uit 
"Hoop van alle volken', 32. 
 
------------------------------------- 
 
 Een paar teksten: 
 van Marinus van den Berg 

 
Ik was ziek 
    en jij hebt mij bezocht. 
Ik was alleen 
    en jij kwam naast me 
 staan. 
Ik was gevangen in mezelf 
    en jij bevrijdde mij. 
Ik zag geen toekomst meer 
 en jij hebt mij  
     uitzicht gegeven 
Ik voelde me niemand meer 
     en jij liet me iemand zijn. 
Ik voelde me uitgeschakeld 
 en jij liet me  
       er weer bij horen. 
Ik voelde me zonder God 
    door jou  
     heb ik hem 'gezien'. 
 uit: 'Om levensmoed" 36 
 

Elke dag is een uitnodiging 
om goed te zijn voor jezelf, 
om jezelf op te bouwen. 
 
Elke dag is een uitnodiging 
om jezelf te oefenen 
in waardering voor dit leven, 
in waardering voor je kunnen. 
 
Elke dag is een uitnodiging 
om je te verwonderen 
over zoveel goeds in anderen, 
over zoveel verlangen naar liefde. 
 
Elke dag is een uitnodiging 
om tijd te nemen voor zorg, 
om aandachtig te leven. 
 
Elke dag is een uitnodiging 
om intenser te leven dan nodig is, 
om meer te horen dan gisteren. 
 
Elke dag is een uitnodiging 
om elkaar te bemoedigen, 
om te bouwen aan een wereld van liefde. 
 
Elke dag is een uitnodiging 
om zin te geven aan dit leven. 
 
Wie op de uitnodiging ingaat 
zal steeds meer van het leven houden, 
ook al weet je dat je zult sterven. 
Wie zich laat uitnodigen, 
leert over grenzen heen te zien. 
 
         uit: 'Een nieuw begin', 35 

ouderling      Theo Hop       organist  lector             



Na de uitleg klinkt Lied 1012. De tekst is van Ad den 
Besten (1923-2015). Van hem staan veel liederen in 
ons Liedboek. Let op de mooie tekst. 'Doe ons voor een 
ander vuur in gloed staan…' 'Een rijk, dat niet rust op 
het scherp van zwaarden'.  
Ons laatste lied is Lied 418. Veel populairder is Lied 
416. Zo'n beetje de topper uit ons Liedboek. Maar dit 
lied van Dieter Trautwein (1928-2002) mag er ook zijn.  
Hij was een belangrijk werker in de naoorlogse Duitse 
Kerk. Hij schreef verschillende liederen.  
We hebben een goede viering met elkaar. 
 
Voorbereiding:  
 Hoe donker het ook kan zijn in onze wereld, 
 in ons leven, 
 Gods Woord wil licht brengen; 
 het duister heeft niet het laatste woord. 
 Gods woord mag klinken 
 en ons hart verwarmen. 
 
(hierna gaan we staan) 
 
Zingen: Psalm 147:1 en 4 
 
Bemoediging  (naar Psalm 147) 

  We zingen het uit als we aan God denken. 
  Hij schenkt ons leven, elke dag. 
  Zijn woord doet ons óp-leven. 
  Waar we Hem toelaten is er vrede om ons heen. 
  In Gods wegen gaan is leven met zijn woorden. 
  Als je daarmee gaat sta je sterk, je leven lang. 
    (we gaan zitten) 
 
Zingen:  Psalm 147: 5  
 
Inleiding tot het gebed om ontferming 
 
Al die tijd geen tijd gehad…? 
 
Het dagelijks brood voor jaren gehamsterd 
en evenveel beleg diepgevroren in de kisten. 
Uren en dagen te gelde gemaakt, 
de toekomst zelf verzekerd. 
 
Maar al die tijd geen tijd gehad 
om aan bloemen te ruiken, 

nooit gezien hoe vogels leven. 
 
Al die tijd geen tijd gehad 
om een brief te schrijven naar een gevangene, 
nooit een paar stappen gezet voor de vrede. 
 
Al die tijd geen tijd gehad 
om het eigen verdriet uit te huilen, 
nooit een zachte schouder geweest voor een ander. 
 
Al die tijd geen tijd gehad 
om aan kinderen verhalen te vertellen, 
nooit profeten gelezen of psalmen gezongen. 
al die tijd geen tijd gehad 
voor het Koninkrijk 
en zijn gerechtigheid.  (Kees Pannekoek) 

 
Gebed om ontferming 
v: ...zo bidden wij allen samen:  
 
Zingen:  Lied 973 ('Om voor elkaar te zijn uw oog en oor') 

 
Voor we de Schrift lezen (RKleijer, Digitale Verzameling) 
 

 Heer, leg uw woorden in ons neer, 
 opdat Uw boodschap ons steeds weer 
 bemoedigt, sterkt en inspireert, 
 en ons het goede leven leert. 
 
Met de kinderen  
 
Mijn favoriete Bijbelgedeelte... 
 
Lezen: 2 Koningen 6:8-23 
 
Zingen: Zingenderwijs Lied 150 (wijs Lied 913) 
    ('Wat de toekomst brengen moge')  
Waar geen oog is voor de ander 
en het recht der sterkste geldt, 
waar geen lieve woorden landen 
en men grijpt naar bot geweld, 
worden mensen afgeschreven, 
wordt de aarde tot een hel, 
daar is mooi en kostbaar leven 
doodgewoon niet meer in tel. 
 

Steeds als met gebalde vuisten 
keihard en genadeloos 
kwetsbaar leven  
wordt ontluisterd 
beeld van God,  
maar breekbaar, broos, 
Wordt de Schepper  
zelf geschonden 
en daar wordt ons  
voortbestaan 
door de toegebrachte wonden 
rechtstreeks op het spel gezet. 
 
Waar met messen  
en met wapens 
wordt geslagen en vermoord 
wat in liefde is geschapen 
door Gods handen,  
op Gods woord, 
daar verliest een mens  
zijn waarde, 
wordt een werktuig  
van het kwaad, 
heeft geen recht op deze aarde 
omdat dit Gods liefde schaadt. 
 
Lezen: Lukas 19:1-10 
 
Zingen: Lied 1009:1 en 3 ('O 
lieve Heer, geef vrede')  

 
Uitleg 
 
Orgelspel 
 
Zingen Lied 1012:1-2-3 
(Geef aan de wereld vrede, Heer') 

 
Gebeden 
 
Kollektes 1 Diakonie; 2 Kerk 
 
Zingen: Lied 418 ('God, schenk 
ons de kracht') 

 
 


