
Om vòòr de dienst te lezen: 
 
Er is onze kerk een Bijbelleesrooster. Jarenlang heb ik 
me daaraan gehouden. Het is het a, b of c rooster: Het-
zelfde wordt in de R.Katholieke Kerk gebruikt. Het ge-
deelte wat voor deze zondag op het rooster staat 
spreekt me niet erg aan; ik heb voor een ander gedeel-
te gekozen. Het hoort bij die gedeelten waarvan ik 
denk: 'Dat wil ik nog eens centraal stellen in een kerk-
dienst…'. Ik durf te zeggen dat u het nog nooit in een 
dienst aan de orde hebt gehoord... 
We openen, zoals gebruikelijk met een Psalm. We ge-
ven hiermee ook aan dat we het geloof via Israël heb-
ben gekregen. Psalm 149, één en al loflied. Ik las er-
gens dat de laatste 4 melodie regels uit Languedoc ko-
men . Daar zongen de boeren het als ze hun vee voort-
dreven. Veel Protestantse Psalmmelodieën hebben een 
alledaagse (Franse) achtergrond. 
Lied 973 is mijn favoriete Liedboeklied. De tekst is 
van een Amerikaanse non. Wat verwoordt ze goed 
waar het bij geloven op aankomt. We worden opgeroe-
pen 'het gezicht van Christus' in onze wereld te zijn. 
Psalm 119 is een loflied op de Wet. 'Nooit zal ik wij-
ken van uw rechte wegen'.  Dit lied past wel na de 1e 
lezing. 
De Evangelielezing komt uit de Bergrede. Aan de 
vruchten leer je een mens kennen. Lied 841 borduurt 
daarop verder: 'Wat zijn de goede vruchten…?' 
Na de uitleg zingen we Lied 422. Ook hier wordt dezelf-
de gedachte uitgewerkt: Laten de woorden vruchten 
mogen dragen. Arne Jonges (*1944) is de maker; op 
latere leeftijd is hij nog dominee geworden. 
We sluiten de dienst af met Lied 981. Een lied van 
Huub Oosterhuis; één van zijn oudste liederen. Als wij 
voor elkaar bestaan zal God ons niet ontbreken'. Zo-
lang de aarde vruchten geeft.  De vruchten waar Jezus 
op doelt.     We hebben een goede viering met elkaar!.  

Enkele teksten: 
 
Niet in koude leerstellingen, 
niet in harde zekerheden 
bent U te vinden. 
Slechts in liefde  
bent U te vermoeden. 
 
In de hartverwarmende inzet 
van de ene mens voor de ander. 
In de bescheiden trouw 
van wie lijdt in het leven. 
bent U te vermoeden. 
 
Niet op tronen. 
Niet ver boven ons verheven 
bent U te vinden. 
Slechts in liefde  
bent U te vermoeden. 
 
In mensen 
 met opbeurende woorden 
en met daden die recht doen. 
In mensen  
die vertrouwen schenken 
en de droom  
in een nieuwe wereld  
niet opgeven 
 
Niet in de wereld 
van macht en prestige. 
Niet in de wereld 
van verdachtmakerij  
en buiten spel zetten 
bent U te vinden. 
Slechts in liefde bent U 
te vermoeden. 
 
Wie dáár zoekt, 
zal vinden... 
zal gevonden wórden 
door de Liefde 
die U zelf bent. 
 
  (Marinus van den Berg, 
 Om levensmoed 15) 

Geloofsbelijdenis  (M.v.d. Berg Een nieuw begin, 28) 
 

Ik geloof dat God niet anders is 
dan liefde en barmhartigheid. 
Hij kan het niet verdragen 
als mensen lijden ondervinden. 
Hij heeft daarom Zijn Stem laten horen 
in het Goede Woord, 
het Woord dat ons op het spoor zet 
van liefde en menselijkheid. 
 
Ik geloof dat God 
het onophoudelijk verlangen is, 
dat er een einde zal komen aan alles 
wat de mens en deze aarde afbreekt. 
God wil dat er voedsel en vrede komt 
voor alle dag 
en doet een voortdurend beroep op ons mensen, 
dat wij barmhartig zijn voor elkaar. 
 
Ik geloof dat God niet als een heerser troont 
ver van ons vandaan, 
zoals aardse heersers en machten. 
Ik geloof dat God zich verborgen ophoudt 
in de zwervende en lijdende mens. 
Ik geloof dat God ons aankijkt 
door de ogen van de mens naast ons 
die smeekt om liefde en barmhartigheid. 
 
Ik geloof dat God de Stem is 
die ons telkens weer roept om de mens te zijn 
van wie goedheid en medeleven uitgaat. 
Ik geloof dat God zijn vertrouwen in ons 
niet heeft opgegeven. 
Hij heeft ons Zijn Liefde gegeven, 
opdat ook wij in staat zijn 
te leven in de Geest van liefde 
die opbouwt en alles nieuw maakt. 
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Mededelingen door de ouderling 
Welkomswoord  uit: R. Kleijer, Zing in 's hemelsnaam, 36 

  
 Wij zijn hier samen om te horen  
 de boodschap van Gods Koninkrijk,  
 vervat in eeuwenoude woorden  
 die ons nu worden aangereikt. 
 U wilt daarmee ons leven richten  
 op vrede en gerechtigheid  
 opdat wij nimmer zullen zwichten  
 voor onrecht, oorlog, haat en nijd. 
 
Zingen: Psalm 149:1  (we gaan staan) 
 
Bemoediging  (naar Psalm 149) 

 
 God, hoe vrolijk stemt Gij ons. 
 Psalmen zingen we,  
 liederen van verwondering, 
 van blijdschap, van verlangen. 
 Waar mensen Gods wegen gaan 
 gebeurt het recht, 
 bloeien mensen op. 
 Wie zonder God leeft heeft geen toekomst. 
 Deze weg loopt dood. 
 Leef met God en prijs zijn naam. 
    (we gaan zitten) 
Zingen: Psalm 149:3 
 
Had ik de liefde niet... 
 
Al kon ik nog zozeer  
in prachtige preken 
mijn redes afsteken  
en wist wijze woorden op ieder gebied 
maar had de liefde niet 
dan was het toch meer 
wat trommelgekletter 
gezwets en geschetter 
had ik de liefde niet. 
 
Al blies ik trompet 
hoog van de toren 
al zong ik in koren 
de sterren van de hemel, het hoogste lied 
maar had ik de liefde niet 

dan klonk het toch net 
als toeters en bellen. 
Ik had niets te vertellen 
had ik de liefde niet. 
 
Want liefde is echt 
en liefde is aardig 
is open, rechtvaardig. 
't Is liefde die ziet 
hoe opnieuw te beginnen 
die ieder verdriet 
ook de dood kan overwinnen. 
 
 Karel Eijkman (1936-2022), Waar het om gaat, 71 

 
Zingen: Lied 973 (Om voor elkaar te zijn uw oog en oor) 

 
Voor we de Schrift openen (RKleijer, DV 210) 
 
 Laat Uw licht over ons schijnen,  
 nu Uw eeuwenoude Woord  
 wordt geopend, –laat verdwijnen  
 wat ons luisteren verstoort.  
 Dat het van begin tot einde  
 zuiver door ons wordt gehoord. 
  
Lezen: Deuteronomium 12:1-12  
 
Zingen: Psalm 119:19 en 21 

 
Lezen: Mattheüs 7:13-23 
 
Zingen: Lied 841:1 en 4  (Wat zijn de goede vruchten) 
 
Uitleg 
 
Orgelspel 
 
Zingen: Lied  422 (Laat de woorden die we hoorden) 
 

Gebeden 
 
Kollekte 
 
Slotlied: Zingen Lied 981:1, 2 en 5 (Zolang er mensen zijn) 

     (we gaan staan) 

Zegen: 
 
Ga met ons mee,  
God van de mensen, 
en breng ons tot leven. 
Uw licht wil meegaan, 
en schijnen in onze duisternis; 
dat wíj licht en leven zijn  
voor mensen om ons heen. 
 
Uw liefde wil de weg wijzen, 
zodat mensen die haten,  
uitbuiten, mishandelen... 
mogen zien  
dat mensen met liefde  
met elkaar kunnen omgaan. 
 
Uw vrede  
wil de aarde vervullen, 
dat mensen weer hoop krijgen  
en léven 
waar alles in puin ligt. 
 
God, ga met ons mee,  
en breng óns tot leven.  
Dat er vruchten mogen zijn. 
Uw licht, liefde en vrede  
wil met ons zijn. 
 
Zingen: uit Lied 340b 

 
 
 
 
Orgelspel 
 
Koffie/thee ea drinken  
                ...met nagesprek 
 
 
 


