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Welkomstwoord en mededelingen 

 

Voorbereiding 
 

Om te beginnen: Hoe reageren wij op de inval van de Russische troepen in de Oekraïne?  Brandstof 

hamsteren uit angst voor tekorten? 
 

(..) Ik zou zeggen: laten we ons hart met woede/verontwaardiging/schrik maar luchten aan het begin 

van deze kerkdienst. Bij wie kunnen we ons hart met alles daarin beter uitstorten dan bij God?  De 
aangevulde tekst van het gebed, dat ik donderdag kreeg van de scriba van onze PKN, lees ik voor.  

(..) Is dat gedaan, dan zingen we een hoopvol en blij introïtus-lied. Want we mogen op deze zondag 

ook erop rekenen, dat God ons een vrij en vrolijk hart wil geven.    

 
Aanvangslied: Zomaar een dak (NLB 276)  

 

Zomaar een dak boven wat hoofden, 
deur die naar stilte openstaat, 

muren van huid, ramen als ogen, 

speuren naar hoop en dageraad, 
huis dat een levend lichaam wordt, 

als wij er binnen gaan, 

om recht voor God te staan. 

 
Woorden van ver vallende sterren, 

vonken verleden hier gezaaid, 

namen voor Hem, dromen, signalen, 
diep uit de wereld aangewaaid, 

monden van aarde horen en zien, 

onthouden, spreken voort, 

Gods vrij en lichtend woord. 
 

Tafel van Een brood om te weten, 

dat wij elkaar gegeven zijn, 
wonder van God, mensen in vrede, 

oud en vergeten nieuw geheim, 

breken en delen, zijn wat niet kan, 
doen wat ondenkbaar is, 

dood even verrijzenis. 

 

Stil gebed 
 

Drempelgebed: Onze hulp ….. 

…. door Jezus Christus, onze Heer. 
Amen 

 

Luisteren naar voorspel “Vol zorgen leggen wij…” Om een indruk te krijgen de oorspronkelijke 
Engelse hymne  We lay out broken world in sorrow at your feet 

https://www.youtube.com/watch?v=kvmXNG6VXJU 

 

Smeekgebed gesproken: Vol zorgen leggen wij (LLVO  II: 51)  
 

https://www.youtube.com/watch?v=kvmXNG6VXJU


Vol zorgen leggen wij de wereld voor U neer, 

waar angst alom is, honger heerst, waar haat en nijd regeert. 
 

Niets lijkt het leven waard. Wat telt is winst, is macht,  

al heeft uw liefde totterdood ons tot elkaar gebracht. 
 

Zo veel ligt er in puin, de mensen zwaar verwond,  

U toonde ons hoe al die pijn kan worden tot een bron. 

 
Ook onze liefde brak, vrienden zijn heengegaan,  

Uw leven en uw sterven toont dat liefde op kan staan. 

 
En zelf verscheurd, verward, gesloten, uitgeleefd,  

het is uw liefde die ons heelt, een nieuwe zin hergeeft. 

 
Kom, Geest en maak ons nieuw, adem in ons de kracht 

die liefde zoekt en hoop verwekt tot alles is volbracht. 

 

Zingen: U kennen, uit en tot U (NLB 653: 1 en 7) 
 

1    U kennen, uit en tot U leven, 
 Verborgene die bij ons zijt, 
 zolang ons 't aanzijn is gegeven, 
 de aarde en de aardse tijd, 
 o Christus, die voor ons begin 
 en einde zijt, der wereld zin! 
 

 

9    O Christus, ons van God gegeven, 
 Gij tot in alle eeuwigheid 
 de weg, de waarheid en het leven, 
 Gij zijt de zin van alle tijd. 
 Vervul van dit geheimenis 
 uw kerk die in de wereld is. 

 

Kort moment met de kinderen 
 

Zingen: Christus, gij zijt het licht (NLB 284) 

 
Dienst van het woord 

 

Wisselgroet 
 

Gebed van de zondag 
Korte inleiding op lezingen: Waar het hart vol van is…. 
 
Epistel (lector):  I Korintiërs 15: 54-58  
 
54 En wanneer dit vergankelijke lichaam is bekleed met het onvergankelijke, dit sterfelijke met 
het onsterfelijke, zal wat geschreven staat in vervulling gaan: ‘De dood is verslonden en 
overwonnen. 55 Dood, waar is je overwinning? Dood, waar is je angel?’ 56De angel van de dood is 
de zonde, en de zonde ontleent haar macht aan de wet. 57Maar laten we God danken, die ons de 
overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. 



58Kortom, geliefde broeders en zusters, wees standvastig en onwankelbaar en zet u altijd 
volledig in voor het werk van de Heer, in het besef dat de inspanningen die u voor de Heer 
verricht, nooit tevergeefs zijn. 
 
Antwoordpsalm: U is de dag (NLB 74: 10, 11 en 12) 
 
U is de dag, U is de nacht, o Heer. 
De zon, de sterren rusten in uw handen. 
Gij stelt een grens vast tussen zee en landen, 
bepaalt de tijd voor der seizoenen keer. 
 
O Heer, die zo uw koningsmacht betoont, 
wil eindelijk toch uw naam, uw eer gedenken. 
Zie hoe een volk van dwazen U durft krenken 
en hoe de vijand openlijk U hoont. 
 
Lever uw tortelduif niet uit, o Heer, 
geef haar niet aan de wilde dieren over, 
laat haar een schuilplaats vinden in het lover. 
Vergeet uw kinderen niet voor immermeer. 
 
Evangelie(lector): Lucas 6: 39-45 
 
39 Hij sprak ook in gelijkenissen tegen hen: ‘Kan de ene blinde de andere blinde leiden? Vallen ze 
dan niet samen in een kuil? 40 Een leerling staat niet boven zijn leermeester; pas als iemand zich 
alles heeft eigen gemaakt, zal hij de gelijke zijn van zijn leermeester. 
41 Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl je de balk in je eigen 
oog niet opmerkt? 42Hoe kun je tegen hen zeggen: “Laat mij de splinter uit je oog verwijderen,” 
terwijl je de balk in je eigen oog niet ziet? Huichelaar, verwijder eerst de balk uit je eigen oog, 
pas dan zul je scherp genoeg zien om de splinter uit het oog van je broeder of zuster te 
verwijderen. 
43 Een goede boom brengt geen slechte vruchten voort, en evenmin brengt een slechte boom 
goede vruchten voort. 44Elke boom kun je aan zijn vruchten kennen, want van distels pluk je 
geen vijgen en van doornstruiken geen druiven. 45Een goed mens brengt uit de goede 
schatkamer van zijn hart het goede voort, maar een slecht mens brengt uit zijn slechte 
schatkamer het kwade voort; want waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. 
 
 
Zingen: De Heer is koning (NLB 93) 
 
1    De Heer is Koning, Hij regeert altijd, 
 omgord met macht, bekleed met majesteit. 
 Hij grondvest d' aarde, houdt haar vast in stand. 
 Onwrikbaar staat het bouwwerk van zijn hand. 
 
2    Uw troon staat van de aanvang af gesteld 
 op vaste pijlers in het oergeweld. 
 Rivieren slaan, rivieren slaan, o Heer, 
 het water stijgt, het water stijgt steeds meer. 
 
3    Geweldiger dan water en dan wind 
 is in de hoogte God die overwint. 
 Geweldig is de Here die zijn voet 
 plant op de nek van deze watervloed. 



4    Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan, 
 al wat Gij ooit beloofd hebt, blijft bestaan. 
 Tot sieraad is uw hoge heiligheid 
 en in die glans trotseert uw huis de tijd. 
 
Verkondiging  
 
Zingen: O Grote God (NLB 838) 

 
     1   O grote God die liefde zijt, 

o Vader van ons leven, 

vervul ons hart, dat wij altijd 

ons aan uw liefde geven. 
Laat ons het zout der aarde zijn, 

het licht der wereld, klaar en rein. 

Laat ons uw woord bewaren, 
uw waarheid openbaren. 

 

     2   Maak ons volbrengers van dat woord, 
getuigen van uw vrede, 

dan gaat wie aarzelt met ons voort, 

wie afdwaalt met ons mede. 

Laat ons getrouw de weg begaan 
tot allen die ons verre staan 

en laat ons zonder vrezen 

de minste willen wezen. 
 

     3   Leer ons het goddelijk beleid 

der liefde te beamen, 

opdat wij niet door onze strijd 
uw goede trouw beschamen. 

Leg ons de woorden in de mond 

die weer herstellen uw verbond. 
Spreek zelf door onze daden 

van vrede en genade. 

 
     4   Wij danken U, o liefde groot, 

dat Christus is gekomen. 

Wij hebben in zijn stervensnood 

uw diepste woord vernomen. 
Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht 

en het wordt overal volbracht 

waar liefde wordt gegeven, 
wij uit uw liefde leven. 

 

 
Dienst van de gebeden en gaven 

 

Dankgebed en voorbeden:   

 
Stil gebed en Onze Vader 

 

Inzameling van gaven, bestemd voor Stichting Armoedefonds Nederland 
https://www.armoedefonds.nl/ en de Hoeksteen  

 

https://www.armoedefonds.nl/


Uitleiding 

 
Slotlied: Zou ik niet (NLB 903:1,2 en 3) 

 

1   Zou ik niet van harte zingen 
 Hem die zozeer mij verblijdt? 
 Want ik zie in alle dingen 
 niets dan zijn genegenheid. 
 Is de hartslag van het leven 
 niet de liefde van de Heer? 
 Liefde draagt hen meer en meer, 
 die in dienst van Hem zich geven. 
 Alle dingen hebben tijd, 
 maar Gods liefde eeuwigheid. 

 
2   Als een vogel, die zijn tere 
 jongen met de vleugels dekt, 
 zo houdt over mij de Here 
 zijn beschuttende arm gestrekt. 
 Alles wendt Hij mij ten goede, 
 Hij is bij mij nacht en dag, 
 ja, van voor ik 't licht nog zag, 
 ben ik veilig in zijn hoede. 
 Alle dingen hebben tijd, 
 maar Gods liefde eeuwigheid. 

 
3   In het duister van de tijden 
 ben ik nooit alleen geweest, 
 want God gaf mij ten geleide 
 op mijn wegen woord en Geest. 
 Ja, de Heer doet mij geloven, 
 Hij ontstak in mij het licht 
 van het innerlijk gezicht, 
 dat zal dood noch duivel doven. 
 Alle dingen hebben tijd, 

 
Heenzending en zegen 


