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-Muziek 
 
-Woord van welkom en mededelingen 
 
-Aanvangslied: Lied 280: 1, 4, 5, 6 en 7 
 
-V.      : De Heer is met jullie allen! 
-Gem.: Zijn vrede is met jou. 
-V.      : Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige 
-Gem.: Schepper van hemel en aarde. 
-V.       : Heer, open onze lippen 
-Gem.: en onze mond verkondigt uw lof! Amen 
 
-Kyrie en Gloria: Liet 299 j 
‘ 
-Gebed van de zondag 
 
-We steken de kaarsen aan voor de lezing 
 
-Profetenlezing: Sefanja 2: 3, 3: 9-13 
 
Zoek de Eeuwige, allen in het land die ootmoedig zijn en naar 
zijn thora leven, 
zoek rechtvaardigheid, zoek ootmoedigheid: 
misschien dat jullie dan gespaard blijven op de dag van de 
woede van de Eeuwige. 
 
Dan zal ik de lippen van de volkeren rein maken, 
zij zullen de Naam van de Eeuwige aanroepen, 
ze zullen Hem dienen, zij aan zij. 
Van over de rivieren van Nubië zullen zij die Ik verstrooid heb 
Mij komen vereren en Mij offergaven brengen. 
Op die dag hoef je je niet meer te schamen 
voor de wandaden waarmee je tegen Mij in opstand kwam. 



Wie van overmoed vrolijk is laat Ik uit jullie midden 
verdwijnen, op mijn heilige berg zul je niet meer hoogmoedig 
zijn.  
Wie er van Israel overblijven, zullen niet langer onrecht doen, 
ze zullen geen leugens meer spreken. 
Uit hun mond zal geen bedrieglijke taal meer klinken. 
Ze zullen weiden en rustig liggen, en niemand die ze stoort. 
 
-Psalm 37: 2 en 4 
 
-Epistellezing: 1 Korintthe 1: 9-13, 17-31 
 
Getrouw is God door wie wij zijn geroepen 
tot gemeenschap met zijn zoon, Jezus Messias, onze Heer. 
Ik roep jullie op, broeders en zuster, 
in de naam van onze Heer, Jezus Messias, 
dat jullie allen eenstemmig zullen spreken, 
en dat er in jullie midden geen scheuringen zullen zijn, 
nee, dat jullie welsaamgevoegd zullen zijn 
in een en hetzelfde denken  en een en het hetzelfde kennen. 
Want mij is duidelijk geworden, door de mensen van Chloë, 
dat er in jullie midden twisten zijn. 
Ik bedoel dit: dat ieder van jullie maar wat zegt: 
Ik ben van Paulus, ik van Apollos, ik van Kephas, ik van de 
Messias! Is de Messias in stukken verdeeld? 
Is Paulus soms voor jullie gekruisigd? 
Of zijn jullie in de naam van Paulus gedoopt? 
 
Want Christus heeft mij niet uitgezonden om te dopen 
maar om het evangelie te verkondigen, - 
en dat niet in wijsheid van woord,  
om het kruis van Christus niet nutteloos te maken. 
Want het woord ‘het kruis’ is voor wie verloren gaan 
wel een dwaasheid, maar voor wie behouden worden, 
voor ons, is het een kracht van God. 



Want er staat geschreven: ‘de wijsheid van de wijzen zal ik 
teloor doen gaan en het verstand van de verstandigen zal ik 
tenietdoen’( Jes.29, Ps.34) 
Waar blijft wie wijs is, waar een schriftgeleerde, 
waar een redetwister van deze eeuw? 
Heeft God de wijsheid van deze wereld niet tot dwaasheid 
gemaakt? 
Want terwijl in de wijsheid van God de wereld door haar 
wijsheid God niet heeft leren kennen, heeft het God behaagd 
door de dwaasheid van de prediking hen die haar geloven te 
redden. 
Immers, Judeeërs vragen tekenen en Grieken zoeken wijsheid, 
maar wij prediken een gekruisigde Christus, voor Judeeërs een 
aanstoot, voor wereldlingen een dwaasheid, maar voor hen 
die geroepen zijn, zowel Judeeërs als Grieken, een Christus die 
kracht van God is en wijsheid van God, omdat het dwaze van 
God wijzer is dan mensen, en het zwakke  van God sterker dan 
de mensen. 
Want kijk eens naar jullie roeping, zusters en broeders: 
Niet vele wijzen naar het vlees, niet vele machtigen, niet vele 
welgeborenen, maar al wat in de wereld dwaas is heeft God 
uitverkoren opdat Hij al wat sterk is zou beschamen, en al wat 
arm-geboren is in de wereld en al wat verachtelijk is heeft God 
uitverkoren, - al wat niets is opdat Hij al wat iets zou kunnen 
aanklagen, zodat alle vlees niet meer zou roemen voor het 
aanschijn van God. 
Nee, uit Hem zijn jullie één met Christus Jezus, tot wijsheid 
geworden, gerechtigheid ook, en heiliging en verlossing, 
opdat, zoals geschreven staat: “iemand die roemt, moet 
roemen in de Heer’. ( Jer.9) 
 
-Lied 1001: 1 en 2 
 
-Uitleg 
 



-Muziek 
 
-Lied 882: 1, 2 en 4 
 
-Voorbeden 
 
-Aandacht voor de collecte 
 
-Nodiging 
 
-Tafelgebed 
 
-V.      : Met vrede gegroet 
-Gem.: en met liefde gezegend! 
-V.      : Stellen we ons open voor de Heer; 
-Gem.: Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
-V.       : Laten we de Heer onze God zegenen. 
-Gem.: Hij is onze lofprijzing waardig. 
-V.       : Die ons schiep als geschenk voor elkaar, 

onszelf te buiten: 
-Gem.: U zegenen wij! 
-V.       : Die ons op liefde bouwde 
 elkaar te vertrouwen gaf 
 zolang wij ademhalen: 
-Gem.: U zegenen wij! 
-V.      : Voor al degenen die van liefde durfden leven, 
 en zo uw Naam heilig en hoog hielden, 
-Gem.: danken wij U! 
-V.       : De echo van hun lied, wat van hun liefde overleefde, 
 zet ons opnieuw tot zingen aan  
 met het grote koor van hemel en aarde: 
 
 Melodie psalm 118 

-Gem.: Heilig zijt Gij, o Here Here, 
 Heilig uw naam en uw gebod. 



 Alles wat ademt moet U eren, 
 Heilig zijt Gij, o Isrels God! 
 Gezegend zij de grote Koning 
 die tot ons komt in ’s Heren Naam. 
 De hele aarde wordt zijn woning, 
 Hij richt een nieuwe wereld aan. 
 
-V.     : Gezegend Gij om Jezus, de  zoon naar uw hart, 
 die zichzelf aan ons gaf als teken van  liefde. 
 Hij heeft ons genodigd, op het feest van zijn Vader, 
 de bruiloft van hemel en aarde. 
 Daar zal Hij met ons zijn, verzameld van heinde en ver, 
 de vrucht van de wijnstok drinken, 
 de smaak van een nieuwe schepping proeven. 
 Hem gedenken wij, hoe Hij volhardde in zijn trouw 
 en weg van de gehoorzaamheid volbracht 
 zoals in de nacht waarin Hij werd overgeleverd, 
 toen Hij een brood nam, U zegende en het brak 
 om het te delen met zijn vrienden met de woorden: 
 ‘Neemt en eet, dit is mijn lichaam voor jullie. 
 Doet dat altijd weer om Mij te gedenken.’ 
 En na de maaltijd nam Hij een beker, sprak de  
 dankzegging uit en liet hem rondgaan in de kring 
 van zijn vrienden met de woorden: 
 ‘Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed; 
 drinkt allen daarvan, tot mijn gedachtenis. 
 
 Verenig ons in uw Geest 
  en voed ons met uw liefde, 
 want daarvan kunnen wij leven en ademhalen. 
 Maak ons aanstekelijk en vurig, één lichaam, 
 dat vier en weet van uw toekomst, uw goede aarde. 
 Die met ons deelde het brood als onder vrienden” 
-Gem.: Gezegend uw Naam! 
-V.       : Die ons voedt met het licht van uw liefde, 



-Gem.: Gezegend uw Naam! 
-V.       : Wij delen uw woorden 
-Gem.: als brood voor ons leven, wij noemen ons één. 
=V.      : Wij drinken zijn dagen 
-Gem.: en voelen zijn leven als wijn in ons bloed! 
-V.       : Bidden wij dan de woorden die de Messias ons leerde: 
-Gem.: Onze Vader…. ( Lied 369b) 
 
-“Agnus Dei” – lied 408c 
 
-We wensen elkaar de vrede van Christus toe 
 
-Gemeenschap van brood en wijn 
 
-Dankgebed 
 
-Slotlied: Lied 1014 
  
-Zegen 
 
-Lied 425 
 
-Muziek 
 
 
 
 

Sous les Ponts de Paris 
 

Van alle plaatsen waar Gij uitgestald zijt 
over de bezette stad schreit uw triestigheid 

 
men heeft U aan alle hoeken opgehangen 

om in een offerbak senten te vangen 
 



Nog hebt Gij de kommunie met het volk gevonden 
het steekt zijn armen in uw warme wonden 

 
Wij steken onze handen in uw wonden doof 

en blind zijn wij in ongeloof 
 

priesters en papen hebben uw kadaver geschonden 
geleerd te geloven ons tastende handen Uw wonden 

 
men heeft kerken gebouwd 

van de wanden zijkt het zilver en goud 
 

Ons geloof is zo klein en zo mat 
als voor uw beelden de dansende vlam 

 
aan elke hoek werd gij uitgestald HARLEKIJN 

van goedzakkigheid en begrijpelijke pijn 
 

Gij zijt weer onder ons in al uw beelden Eén 
met de bezette stad Uw wenen maakt een put van steen 

 
onder uw beeld ik weet het water van de goot 

maakt een put in de steen maar dat is ook uw  droefenis 
 

Gij zijt herworden onder ons 
gepijnigde Harlekijn uw moeder een schreien geschokte slons 

 
Wij kunnen slechts zien een God gelijk een Harlekijn 

onze tijd is zo zat van leed en pijn. 
 

( Paul van Ostaijen, 1920/1921) 
 
 
 
 



 


