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Vurig debat



welkomstwoorden door de ouderling

openingslied (allen gaan staan):
lied 221: 1 en 2

stilte, 
bemoediging en drempelgebed:  »



»

 voorganger:  Onze hulp is in de naam van de Heer 
 allen:  die hemel en aarde gemaakt heeft 
 
 voorganger:  Wij wachten op U!
  Gij opent uw hand
  en schenkt ons elkaar
  als pelgrims op weg
 allen: o God, breng ons thuis!



 voorganger: Geef ons dan een hart
  doorzichtig en zuiver,
  herschep met uw Geest
  ons leven als nieuw.
 allen: o God, breng ons thuis!

»



 voorganger: Verberg niet uw aanschijn,
  houd ons in gedachten,
  berg ons in uw zegen.
 allen: o God, breng ons thuis!

»



 voorganger:  Houd ons hier voor ogen
  de Zoon van uw liefde,
  de weg voor ons allen
  naar uw stad van vrede.
 allen: o God, breng ons thuis!

»(allen gaan zitten)  



psalm van de zondag:
122

gezongen kyriegebed
lied 547: 2 t/m 6  



gebed van deze zondag

zingen projectlied: (melodie lied 512)
‘De stilte is uw huis’   »

DIENST VAN HET WOORD



 U  woont niet   in     een storm,    o    Heer,

 maar       in   een  zacht ge  -  ruis.

 Wie zwijgt    en luis - tert  hoort steeds meer:

  de       stil  -  te     is    uw       huis. »



 Een   stil  -  te    die   zich    ho  -  ren  laat,

 heel    zacht, nog  on  -  ge  -  kend;

   ze     fluis - tert van  wat     ko  -  men gaat

   en      wie    U   voor   mij     bent. »



  Ik    zoek   de   stil  -  te,    zoek  een  rust

  die     ruim  -  te  maakt in    mij.

   Ik         a  -  dem op,    ik      ben   ge  -  rust

   en     voel    U   heel  dicht  -  bij. »



kinderen gaan naar de nevendienst

schriftlezing:
Spreuken 1: 20-25   »
(gevolgd door lied 313: 1)



schriftlezing:
Spreuken 1: 20-25

20 Wijsheid roept in de straten,
over de pleinen klinkt haar stem,
21 ze laat zich horen bij de poorten,
te midden van alle rumoer roept ze uit:
22 ‘Hoe lang nog, onnozele mensen,
hechten jullie aan je onvolwassenheid,
willen jullie, spotters, blijven spotten,
haten jullie, dwazen, kennis? »



23 Luister, neem mijn berispingen ter harte –
dan stort ik mijn geest over je uit,
dan laat ik je delen in mijn wijsheid.
24 Maar toen ik je riep, wees je me af,
toen ik je mijn hand bood, nam je die niet aan.
25 Al mijn goede raad heb je in de wind geslagen,
elke berisping heb je genegeerd.

»



lied 313: 1

schriftlezing:
Matteüs 22: 41-46   »
(gevolgd door lied 313: 3)



»

41 Nu de farizeeën om hem heen stonden, stelde Jezus hun deze 
vraag: 42 ‘Wat denkt u over de messias? Van wie is hij een zoon?’ 
‘Van David,’ antwoordden ze. 43 Jezus vroeg: ‘Hoe kan David 
hem dan, geïnspireerd door de Geest, Heer noemen? Want hij 
zegt: 44 “De Heer sprak tot mijn Heer: ‘Neem plaats aan mijn 
rechterhand, tot ik je vijanden onder je voeten heb gelegd.’ ” 45 Als 
David hem dus Heer noemt, hoe kan hij dan zijn zoon zijn?’ 46 

En  niemand was in staat hem een antwoord te geven, noch 
durfde iemand hem vanaf die dag nog een vraag te stellen.

schriftlezing:
Matteüs 22: 41-46



lied 313: 3

schriftlezing:
1 Korintiërs 1: 18-25   »
(gevolgd door lied 313: 2 en 5)



schriftlezing:
1 Korintiërs 1: 18-25

18 De boodschap over het kruis is dwaasheid voor wie verlo-
ren gaan, maar voor ons die worden gered is het de kracht 
van God. 19 Er staat namelijk geschreven: ‘Ik zal de wijsheid 
van de wijzen  vernietigen, het verstand van de verstandigen 
zal ik tenietdoen.’ 20 Waar is de wijze, waar de schriftgeleer-
de, waar de redenaar van deze  wereld? Heeft God de wijs-
heid van de wereld niet in dwaasheid  veranderd? 21 Want zo-
als God in zijn wijsheid bepaalde, heeft de  wereld hem niet »



door haar wijsheid gekend, en hij heeft besloten hen die 
 geloven te redden door de dwaasheid van onze  verkondiging. 
22 De Joden vragen om wonderen en de Grieken  zoeken wijs-
heid, 23 maar wij verkondigen een gekruisigde Christus, voor 
Joden aanstootgevend en voor heidenen dwaas. 24 Maar voor 
wie geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, is Christus Gods 
kracht en wijsheid, 25 want het dwaze van God is wijzer dan 
mensen, en het zwakke van God is sterker dan mensen. »



lied 313: 2 en 5

uitleg en verkondiging:

 ‘ leven kan niet zonder vragen’





  Le - ven kan niet  zon-der  vra-gen,    al  -  tijd  maar weer. 

 Las - ten zijn soms hard te dra - gen,     al  -  tijd  maar weer. 

Hoe, waar-om, wan-neer zal ‘t ko-men. Is het waar of blijft het dromen. 

 Zal  de lief-de blij-ven stro-men, al - tijd   maar  weer.

˘

‘Altijd maar weer’, uit de bundel ‘Licht’
tekst: Coot van Doesburg | melodie: ‘All through the night’

»



     Steeds  de hang naar ze - ker   we - ten,   al  -  tijd  maar weer. 

      En    de   ei-gen kracht ver-ge - ten,     al  -  tijd  maar weer. 

Wordt mijn hoop weer stuk-ge-sla - gen.   Hoe kan  ik ver-driet ver-dra-gen. 

    Le-ven kan niet zon-der vra-gen, al  -  tijd    maar  weer. »



DIENST VAN HET ANTWOORD

dank- en voorbeden, 

afgewisseld met gebedsacclamatie 368 D:
(staat op de volgende sheet)   »
en afgesloten met stil gebed en Onze Vader



»



kinderen komen terug
gedicht door kind van de zondag  »



»

Wie weet wie de Messias is?
Is Hij soms Davids zoon?
Welnee dat heb je zeker mis:
een vader noemt zijn zoon geen Heer.
Dat is echt niet gewoon.



»

Hoe zal toch de Messias zijn?
Heb jij soms een idee?
Denk groot en zeker niet te klein:
voor God is alles mogelijk.
Dat maak je heus nog mee.



»

De komst van de Messias is
in nevelen gehuld.
Maar toch, als ik me niet vergis,
maakt Jezus de belofte waar:
Gods woord is al vervuld!



collecte
1. kerk

2. voorjaarszendingsweek

slotlied 422 (staande)

zending en zegen,
beantwoord met 3x gezongen ‘Amen’



orgelspel


