
Om vòòr de dienst te lezen: 
Hoeveel tijd besteden we in een week aan de kerk…?  
Een week heeft 168 uur. In het gunstigste geval bren-
gen we hiervan 56 uur slapend door. Dan houden we 
112 uur over voor wassen, eten, boodschappen doen, 
werken, sporten, enz.. We doen van alles in zo'n week. 
Wat een gevarieerde bezigheden. Een uur, of zeg 90 
minuten, trekken we uit om even met onze gedachten 
met andere dingen bezig te zijn. We bezinnen ons op-
een andere werkelijkheid: Een wereld vol recht en ge-
rechtigheid. Een wereld vol hoop en verwachting. De 
wereld van geloven. Maar 1½ uur…? Is dat niet wat 
weinig? Vooral als je er niets eens aan toekomt. Is dat 
geloof nog belangrijk voor ons? En waarom…? 
We openen onze kerkdienst met Psalm 146. In deze 
Psalm wordt het opgenomen voor de mensen in de ver-
drukking. Na ons meeleven met de aardbeving slachtof-
fers past deze Psalm wel. 
Lied 973 is mijn favoriet Liedboeklied. De maakster 
is een Amerikaans religieuze. Zij verwoordt wat voor mij 
geloven is: 'Christus gezicht te zijn'. Prachtig die zin: 'op 
te vangen wie zijn thuis verloor'. Ik denk aan de men-
sen in Turkije en Oekraïne… 
Lied 531 is van de hand van Ad den Besten. Mensen 
worden geroepen om Hem trouw na te leven; om de 
rijkdom van ons leven te geven. Geloven vraagt om een 
antwoord.  
Na de uitleg past Lied 422 heel goed. Het is van de 
hand van Ds. Arne Jonges. 'Laat de woorden die we 
hoorden klinken in het hart. Laat ze vruchten dragen…' 
Dat de Bijbelwoorden ons inspireren en voortstuwen. 
We sluiten af met Lied 838. De blinde dominee Jan Wit 
is de maker. Ik zie hem nog voor me: Gehandicapt, 
maar opgewekt en vol humor. Wij, zout der aarde, licht 
der wereld, die het woord bewaren en Gods waarheid 
openbaren. 
We hebben een goede viering met elkaar!.  

ik ben een schouder voor jou 
ik ben een arm om je heen 
Een licht op je levenspad:      
er zal minder eenzaamheid zijn. 
 
  (Marinus van den Berg, 
 Om levensmoed 18) 
 
 

Belijdenis van verwachting   
 
Ik verwacht  
een nieuwe toekomst 
waarin alle mensen  
menselijk kunnen leven. 
Ik verwacht  
dat steeds meer mensen 
niet langer zullen berusten 
 in onrecht en geweld. 
Ik verwacht  
dat steeds meer mensen 
zullen vragen dat wij  
met elkaar het leven delen. 
 
Ik verwacht  
dat veel verdriet en pijn 
die nog verborgen zijn  
aan het licht zullen komen. 
Ik verwacht dat mensen  
die moesten zwijgen 
hun mond zullen gaan openen. 
Ik verwacht  
dat steeds meer mensen  
duidelijker gaan zien  
waar macht het nog  
voor het zeggen heeft. 
 
Ik verwacht  
dat steeds meer mensen  
waardering krijgen voor mensen 
van verschillende afkomst. 
Ik verwacht  
dat we op weg zijn  
naar een tijd 
waarin vrouwen en mannen  
elkaar opnieuw waarderen. 

Ik verwacht dat er steeds vaker een beroep zal 
worden gedaan op openheid en luisterbereidheid. 
 
Ik verwacht dat het Licht van God veel menselijker 
en onverwachter onder ons zal komen  
dan we voor mogelijk houden. 
 
Ik verwacht dat er verrassende dingen zullen gebeuren 
die ons een nieuw Gezicht van de Goddelijke Liefde  
zullen tonen. 
Ik verwacht dat veel mensen zich hiervoor zullen 
openstellen, omdat Liefde is wat blijft  
en licht geeft aan al wat nog duister is. 
 
uit: Marinus van den Berg, De tijd raakt vol verwachting 20 
 

 
 
Ik heb gehoord 
dat velen van jullie op een wonder zitten te wachten, 
een wonder dat ik, jullie God, de wereld zal redden. 
 
Maar hoe zal ik redden zonder jullie handen? 
 
Hoe zal ik kunnen rechtspreken zonder jullie stem? 
 
Hoe zal ik liefhebben zonder jullie hart? 
 
Vanaf de zevende dag heb ik alles uit handen gegeven, 
heel mijn schepping en heel mijn wondermacht. 
 
Niet jullie, maar ik wacht nu op  het wonder. 
 
      Paul Begheijn 
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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 146:1  (we gaan staan) 
 
Bemoediging  (naar Psalm 146) 

 
 Mijn leven lang wil ik voor God zingen; 
 God is ons nabij; altijd en overal. 
 In zijn hand zijn we wél bewaard. 
 Wie geboeid is..., bevrijd worden ze; 
 de gebukten…, ze krijgen weer moed.  
 ontferming alom is er over vreemdelingen. 
 Wat een vreugde voor héél de wereld. 
    (we gaan zitten) 
Zingen: Psalm 146:5 en 6 
 
Ds. Martin Luther King zei eens... 
 
Zingen: Lied 973 (Om voor elkaar te zijn uw oog en oor) 

 
Voor we de Schrift openen (RKleijer, GrenStaal 139) 
 
 De Bijbel gaat nu open, 
 het boek voor hier-en-nu, 
 waardoor wij – naar wij hopen – 
 steeds worden aangevuurd. 
 Het wil de leidraad wezen 
 op onze levensweg 
 waarin wij kunnen lezen 
 wat God tegen ons zegt.  
   
Lezen: Lukas 19:1-10  
 
Zingen: Lied 531:1 en 2 (Jezus die langs het water liep) 

 
Uitleg 

Orgelspel 
 
Zingen: Lied  422 (Laat de woorden die we hoorden) 
 

Afscheid en Bevestiging van ambtsdragers 
 
Gebeden 
 
Kollekte 
 
Zingen Lied 838:1 en 3 (O grote God die liefde zijt) 

     (we gaan staan) 
Heenzending en zegen: 
 
Als de Christenen in west India, 
de zogenoemde 'Thomas-Christenen', 
hun kerk in de provincie Kerala, verlaten, 
bidt de voorganger: 
Geef ons, o Heer, 
dat de oren die U hebben horen prijzen 
gesloten zullen zijn voor de stem van haat en nijd, 
dat de ogen die uw grote liefde hebben gezien 
ook uw toekomst zullen aanschouwen, 
dat de tongen die U de lof hebben toegezongen 
voortaan getuigen zullen van de waarheid, 
dat de voeten die in uw huis hebben gestaan 
voortaan zullen gaan op de wegen van het licht, 
dat de handen die uw gaven hebben ontvangen 
zich zullen openen voor allen die wachten op liefde... 
 
Met opgeheven hoofd durven wij te gaan,  
want U draagt ons, grond onder onze voeten.  
Licht bent U, bevrijder van schaduw,  
in U wonen wij, U zult ons bewaren.  
Wees onze helper, ga voor ons uit,  
doe ons toch opstaan tot bevrijding. 
Wijs ons de weg die wij moeten gaan,  
en ga ons vóór tot gerechtigheid en vrede.  
Uw liefde zij met ons, alle dagen. 
 
Zingen: uit Lied 340b 

Orgelspel 
 
Koffie/thee ea drinken  
                ...met nagesprek 
 
----------------------------------------- 
 
Enkele teksten: 
 
Jij kunt een schouder zijn 
voor de mens in verdriet  
en verlorenheid 
Jij kunt een arm zijn 
om een mens heen in de kou 
Jij kunt een licht zijn 
voor een mens  
struikelend in donker 
Jij kunt een vuur zijn 
voor een mens  
verkild in het leven. 
 
Soms zoekt een mens: 
wie kan ik zijn 
wie mag ik zijn 
soms vraagt een mens: 
zal ik gemist worden 
zal iemand om mij huilen 
voor wie ben ik belangrijk? 
 
Hoe moet je leven 
als je  
geen uitnodiging  ontvangt 
als je voelt: 
zonder mij  
zou alles gelijk blijven 
als je niet merkt 
dat er iemand is 
die op jou wacht 
die naar jou omziet. 
 
Kunnen we elkaar laten voelen: 
jij mag er zijn 
jij bent goed 
jij kunt een schouder zijn 
jij kunt een arm zijn 
kunnen we elkaar laten voelen: 


