
 

maar op tijd vrij moet nemen 
en vrij moet geven.  
Dat ik mijn ouders  
in ere moet houden  
en me nooit moet schamen  
om mijn afkomst.  
Dat ik een mens  
niet mag doden  
of op een andere manier hem 
het leven zuur mag maken.  
Dat ik trouw moet blijven aan 
de mensen van wie ik houd.  
Dat ik respect moet tonen voor 
het bezit van anderen.  
Dat ik mijn medemens  
niet mag bedriegen.  
Dat ik niet jaloers moet zijn op 
wat anderen hebben.  
 
Allemaal regels  
die ordening brengen 
 in het samenleven  
van mensen met elkaar.  
 
 uit: K. Pannekoek, 
'Het gaat om wat stroomt', 134 
-------------------------------------------- 

 
Gelukkig mensen die niet gaan 
de weg van kwaad tot erger, 
maar tegenover alle waan 
hun zachtheid niet verbergen. 
 
Gelukkig wie het goede zoekt, 
tot bloei zal komen wat je doet. 
Die richting zoeken  
in Gods woord, 
die zullen zijn als bomen: 
die brengen  
goede vruchten voort, 
gevoed door waterstromen. 
Gelukkig wie het goede zoekt, 
tot bloei zal komen wat je doet. 
   
   uit Psalm 1, M. 
Steehouder 
 

Met hopen kun je verder! 
 
Jezus kleineert de zorgen van de mensen niet. 
Hij zal niet lachen om de angsten 
van hen die geen toekomst meer zien. 
Maar Hij gaat er ook niet over in discussie. 
Hij wil niet ingaan op angsten, Hij wil ingaan op hoop. 
Het laatste restje hoop dat in mensen is 
zal Hij koesteren, aanwakkeren; 
hen zo nieuw leven inblazen. 
 
Hij zegt: er zullen tekenen komen 
aan zon, maan en sterren; 
volkeren zullen in angst verkeren; 
mensen zullen in paniek raken om wat de wereld, 
de kerk en hunzelf dreigt te overkomen. 
 
Maar dan worden zijn woorden evangelie, 
blijde boodschap. 
 
Voor allen die geen toekomst meer zien, 
die de hoop bijna hebben opgegeven, 
voor hen heeft Hij een goed woord. 
Die de handen aan hun hoofd hebben geslagen 
en hun oren dichtstoppen, 
hen beveelt Hij: 'luister'. 
Die hun ogen stijf dichtknijpen om de ellende 
niet te hoeven zien, Hij vraagt hen: 'kijk'. 
Die bij de pakken neer zijn gaan zitten 
en het moede hoofd in de schoot hebben gelegd, 
Hij roept hen toe: 
'sta op, richt uw hoofd op, 
want uw verlossing is nabij' 
 
Jezus vordert mensen op tot hoop. 
 
 uit: K. Pannekoek, 'Een vracht aarde' 12 

Om voor de dienst te lezen 
 
Met welke Psalm begint het Psalmboek? Vreemde vraag; 
met Psalm 1 natuurlijk. Ja, maar wat zegt deze Psalm? 
Zou die per ongeluk of bewust aan het begin zijn gezet? 
Deze Psalm staat bewust aan het begin! Wie met de 
woorden van God leeft die is een gelukkig mens. 
We beginnen deze dienst met Psalm 1. Het is een berij-
ming van Ds. Reinier Kleijer, op de wijs van Lied 904. 
Lied 912 is een oud lied. In de oorspronkelijke versie 
stond  nog 'Neem mijn zilver en mijn goud, dat ik niets 
daarvan behoud'. Dat vond men toch te ver gaan. Nu 
klinkt 'dat ik niets aan U onthoud'. De bedoeling van het 
lied is te zeggen dat mijn leven erop gericht is om het 
geloof inhoud te geven. 
Van de hand van Huub Oosterhuis is Lied 320. In het 
eerste couplet klinkt 3x het woord 'horen'. We worden 
opgeroepen Gods woorden te horen en te doen. Het 5e 
vers, het mooiste…, was in het vorige liedboek weggela-
ten; waarom is me altijd nog een raadsel.  
Ad den Besten heeft veel liederen uit het Duits vertaald. 
Dat was zijn vak. De dichter van Lied 313 was een Pro-
testant geworden priester. 'God schonk een schat van 
wijsheid, waarmee we voort kunnen;  sterker nog: wie 
daarnaar zijn leven richt zal God erin aanschouwen'.   
Ds. Arne Jonges schreef Lied 422. De tekst is heel veel-
zeggend. De woorden willen vruchten dragen. U kunt 
meteen aan Psalm 1 denken: De mensen zijn als bomen. 
Zij die leven met Gods woorden dragen vruchten. Dan 
begint Gods rijk.  
We sluiten af met Lied 981, gemaakt door Huub Ooster-
huis. 'Op de fiets van Winsum naar Groningen', vertelde 
hij eens. Het is een van zijn oudste liederen. Het spreekt 
van mensen die voor elkaar bestaan. Daar is God in ons 
midden: 'Daar zult Gij ons niet ontbreken'.  
We hebben een goede viering met elkaar!.  

Deuteronomium 6:4 
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Voorg.:   Licht komt om ons heen 
       als de woorden van God klinken. 
       De woorden willen zijn als een baken, 
       waarop we ons richten, dag en nacht. 
 
Bemoediging (naar Psalm 1) 
 
 Weldadig, God, uw Woord, 
 een licht op onze weg. 
 Uw woorden doet mensen groeien 
 zoals bomen, geplant aan water; 
 ze dragen vruchten. 
 Zo gaat U met ons mee,  
 altijd en overal.    
  
Psalm 1: Digitale Verzameling 27  
  (wijs Lb 904 'Beveel gerust uw wegen') 

 
Wij mensen zijn als bomen,  
geplant aan een rivier  
waarvan het groen der takken  
het landschap rondom siert. 
Die bomen dragen vruchten  
en ze verdorren niet  
zodat men allerwegen  
hun ware schoonheid ziet. 

 
     
Zijn rijk is hier uit: K. Pannekoek,'Het gaat om wat  
       stroomt', 233 

 
 Jezus beloofde het rijk aan de armen,  
 aan hen die alles op alles moeten zetten  
 om het hoofd boven water te houden.  
 
 Hij beloofde het rijk aan de zachtmoedigen,  
 aan hen die niet strijden met harde middelen  
 en daardoor vaak het onderspit moeten delven.  
  
 Hij beloofde het rijk aan de treurenden,  
 aan hen die uitzien naar troost  
 omdat het leven hen zo veel ongeluk bracht.  
  
 Jezus beloofde het rijk aan de ontrechten,  
 aan hen die het slachtoffer werden  
 van het onrecht dat door deze wereld  
 in stand wordt gehouden.  

 Hij beloofde het rijk aan de vreedzamen,  
 aan hen die willen leven in vrede,  
 maar gedwongen worden oorlog te voeren.  
  
 Beloofde Hij dat rijk uitsluitend voor hierna..?  
 Hij beloofde dat rijk ook voor hier en nu.  
 Hij is koning van allen die bouwen aan dat rijk.  
 
Lied 912:1 en 2  ('Neem mijn leven laat het Heer') 
 
Voordat we de Bijbel openen (RKleijer, Dig. Verz. 214) 
  
 Uw Woord is voor ons als een helder licht, 
 een schijnsel op ons pad, – een eeuwig baken 
 waarop wij vol vertrouwen zijn gericht. 
 God, help ons om Uw woorden waar te maken.  
 Geef met Uw Geest daarvoor het juiste zicht. 
 Laat zo Uw boodschap onze harten raken. 
 
53 jaar geleden… 
 
Lezen: Deuteronomium 6:1-9 
 
Lied:  320:1 en 5 ('Wie oren om te horen heeft') 
 
Lezen: Mattheüs 7:12 en 21-28 
 
Lied: 313:1  ('Een rijke schat van wijsheid') 
 
Uitleg 

    
sjemang jisrael adonai èlohenu, adonai èchad. 
    Hoor           Israël  de Heer is onze God,     de Heer is  één 

    
Orgelspel 
 
Lied: 422:1 ('Laat de woorden die we hoorden') 
 
Gebeden 
 
Lied: 981:1 en 2 ('Zolang er mensen zijn op aarde') 

 Woorden van zegen   
  
Ga met ons mee, God, 
 wees ons tot zegen;  
 dat wij het goede  
 mogen ervaren. 
 Dat wij het goede  
 mogen geven  
 aan mensen   
 om ons heen. 
 Dat de geest van Jezus 
 ons mag vervullen, 
 in ons mag werken. 
 Dat we vol zijn 
 van uw vrede. 
 
Afsluitend orgelspel 
 
Collecte  
 
----------------------------------------- 
 
Enkele teksten: 
 

Gebeden 
veranderen de wereld niet. 
Gebeden veranderen ménsen, 
en ménsen  
veranderen de wereld 
 
 Albert Schweitzer 

 
 
Tien leefregels 'voor Jan en 
alleman' 
 
Dat ik van niets of niemand  
een afgod mag maken.  
Dat ik nooit mag denken  
precies te weten  
wie en hoe God is.  
Dat ik God niet de schuld mag 
geven van het kwaad  
dat ik zelf hebt gesticht.  
Dat ik me niet kapot  
mag werken,  

Wij mensen zijn als bomen,  
wij groeien naar het licht  
wanneer wij op de wetten  
des Heren zijn gericht.  
Hij geeft naar wij behoeven  
de krachten voor de groei.  
Want enkel door Zijn goedheid  
komt ons bestaan tot bloei. 


