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Mededelingen kerkenraad 
 
Lied 103c: 1,5 Loof de koning heel mijn wezen 
 

1.  Loof de koning, heel mijn wezen,  
gij bestaat in zijn geduld,  
want uw leven is genezen  
en vergeven is uw schuld.  

Loof de koning, loof de koning,  
tot gij Hem ontmoeten zult.  

 
5. Engelen, zing ja en amen  
met de koning oog in oog!  

Zon en maan, buig u tezamen  
en gij sterren hemelhoog!  

Loof uw Schepper, loof uw Schepper  
loof Hem, die het al bewoog!  

 
Bemoediging en groet 
 
Bij het aansteken van de kaars zingen we, Lied 286:1  

1. Waar de mensen dwalen in het donker,  
draai je om en zie het nieuwe licht,  

zie het licht dat God ons gaf in Jezus,  
zie de mens die ieder mens verlicht.  

refr. Want het licht is sterker dan het donker  
en het daglicht overwint de nacht,  

zoek je weg niet langer in het duister,  
keer je om en zie Gods nieuwe dag.  
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Als voorbereiding op het kyriegebed zingen we 
Lied 274: 1,2 
 

1. Wij komen hier ter ere van uw naam  
rond de verhalen die geschreven staan,  

wij schuilen weg als vogels in het riet  
zoekend naar warmte, naar een ander lied.  

 
2. Ontferm u God, kyrie eleison,  

wees ons nabij, kijk speurend naar ons om,  
kom met uw vrede, uw barmhartigheid,  

zonder U raken wij de liefde kwijt.  
 
Kyriegebeden 
 
Glorialied lied 274:3 
 

3. Wij zingen samen van uw gloria,  
dank voor het leven, dank U voor elkaar,  

geef ons uw geestdrift, vuur ons leven aan,  
leg zo uw glimlach over ons bestaan.  

 
Gebed om hulp van de Heilige Geest 
 
Inleiding Bijbellezingen 
 
1e lezing: Rechters 9: 7-21 
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7Toen Jotam dit vernam, ging hij de Gerizim op en riep 
met stemverheffing vanaf de top: ‘Hoor mij aan, burgers 
van Sichem, en God zal u verhoren! 8Eens gingen de 
bomen eropuit om een koning te kiezen. Ze vroegen de 
olijfboom: “Wilt u onze koning zijn?” 9Maar de olijfboom 
antwoordde:  “Zou ik ophouden mijn olie af te staan, 
waarmee mensen en goden worden vereerd, om wat te 
wuiven boven de andere bomen uit?” 10Toen vroegen ze 
het aan de vijgenboom: “En u, wilt u onze koning zijn?”  
11Maar de vijgenboom antwoordde: “Zou ik ophouden 
mijn zoete vruchten af te staan, om wat te wuiven boven 
de andere bomen uit?” 12Toen vroegen ze het aan de 
wijnstok: “En u, wilt u onze koning zijn?” 13 
Maar de wijnstok antwoordde: “Zou ik ophouden mijn sap 
af te staan, dat goden en mensen verblijdt, om wat te 
wuiven boven de andere bomen uit?” 14Ten slotte 
vroegen de bomen aan de doornstruik: “En u, wilt u onze 
koning zijn?” 15En de doornstruik antwoordde: “Als u mij 
werkelijk tot uw koning wilt zalven, kom dan maar hier, in 
mijn schaduw is het goed toeven. Maar zo niet, dan zal er 
uit mijn takken een vuur komen dat de ceders van de 
Libanon zal verteren.” 16Welnu, burgers van Sichem, als u 
te goeder trouw gehandeld hebt toen u Abimelech tot 
koning uitriep, als u Jerubbaäl en zijn familie de 
verschuldigde dankbaarheid hebt bewezen, als u mijn 
vader naar zijn verdienste hebt beloond 17– hij is immers 
voor u ten strijde getrokken, hij heeft voor u zijn leven op 
het spel gezet, hij heeft u bevrijd uit de greep van 
Midjan, 18maar u bent vandaag tegen mijn familie in 
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opstand gekomen, u hebt de zonen van mijn vader, 
zeventig man, op een en dezelfde steen ter dood 
gebracht, u hebt Abimelech, de zoon van zijn slavin, tot 
uw koning uitgeroepen omdat hij familie van u is –, 19als u 
kortom vandaag te goeder trouw gehandeld hebt ten 
opzichte van Jerubbaäl en zijn familie, dan wens ik u veel 
geluk met Abimelech en hem met u! 20 
Maar zo niet, dan zal er uit Abimelech een vuur komen dat 
de burgers van Sichem en Bet-Millo zal verteren, en er zal 
uit de burgers van Sichem en Bet-Millo een vuur komen 
dat Abimelech zal verteren.’ 21Daarop nam Jotam de 
vlucht. Hij week uit naar Beër en bleef daar wonen,  buiten 
bereik van zijn broer Abimelech. 
 
De evangelielezing is uit Matteus 7: 15-20, woorden van 
Jezus…. 
15Pas op voor valse profeten, die in schaapskleren op jullie 
afkomen maar eigenlijk roofzuchtige wolven zijn. 16Aan 
hun vruchten zul je hen herkennen. Men plukt toch geen 
druiven van doornstruiken of vijgen van distels? 17Zo 
draagt elke goede boom goede vruchten, maar een 
slechte boom draagt slechte vruchten. 18Een goede boom 
kan geen slechte vruchten dragen, evenmin als een 
slechte boom goede vruchten dragen kan. 19Elke boom 
die geen goede vruchten draagt, wordt omgehakt en in 
het vuur geworpen. 20Zo kunnen jullie hen dus aan hun 
vruchten herkennen. 
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Lied 841:1 
1. Wat zijn de goede vruchten,  

die groeien aan de Geest? 
De liefde en de vreugde,  

de vrede allermeest,  
geduld om te verdragen  

en goedertierenheid,  
geloof om veel te vragen,  

te vragen honderd uit;  
 
2e lezing: Philipenzen 2: 1-11 
 
21Nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en 
liefdevol getroost, nu er onder u zo’n grote verbondenheid 
met de Geest is, zo veel ontferming en medelijden, 2maak 
mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn, één in 
liefde, één in streven, één van geest. 3Handel niet uit 
geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle 
bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. 4Heb niet 
alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de 
ander. 5Laat onder u de gezindheid heersen die Christus 
Jezus had. 6Hij die de gestalte van God had, hield zijn 
gelijkheid aan God niet vast, 7maar deed er afstand van. 
Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan 
een mens. En als mens verschenen, 8heeft hij zich 
vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood 
aan het kruis.9Daarom heeft God hem hoog verheven en 
hem de naam geschonken die elke naam te boven 
gaat, 10opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal 
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buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, 11en 
elke tong zal belijden: ‘Jezus Christus is Heer,’ tot eer van 
God, de Vader. 
 
Lied 841: 3,4 
 

3. En wie zijn ziel niet prijsgeeft  
maar vasthoudt tot het eind,  

wie zijn bestaan niet kruisigt –  
hoezeer hij levend schijnt,  

hij gaat voorgoed verloren,  
het leven dat hij koos  
is tevergeefs geboren  

en eindigt vruchteloos.  
 

4. Maar wie zich door de hemel  
laat helpen uit de droom,  

die vindt de boom des levens,  
de messiaanse boom  

en als hij zich laat enten  
hier in dit aardse dal,  

dan rijpt hij in de lente  
tot hij vruchtdragen zal.  

 
Overdenking 
 
Orgelspel  
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Lied 871: 1,2,4   
 

1. Jezus zal heersen waar de zon  
gaat om de grote aarde om,  

de maan zijn lichte banen trekt,  
zover het verste land zich strekt.  

 
2. Het lied in alle talen zal  

zijn liefde loven overal,  
en uit de kindermond ontspringt  

de lofzang die zijn naam omringt.  
 

4. Laat loven al wat adem heeft  
de koning die ons alles geeft.  
O aarde om dit nieuw begin  

stem met het lied der engelen in.  
 

Aansteken kaarsjes 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Slotlied 978: 1,3,4  
 

1. Aan U behoort, o Heer der heren,  
de aarde met haar wel en wee,  
de steile bergen, koele meren,  

het vaste land, de onzekere zee.  
Van U getuigen dag en nacht.  

Gij hebt ze heerlijk voortgebracht. 
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3. Gij het de bloemen op de velden  

met koninklijke pracht bekleed.  
De zorgeloze vogels melden  

dat Gij uw schepping niet vergeet.  
’t Is alles een gelijkenis  

van meer dan aards geheimenis.  
 

4. Laat dan mijn hart U toebehoren  
en laat mij door de wereld gaan  

met open ogen, open oren  
om al uw tekens te verstaan.  
Dan is het aardse leven goed,  
omdat de hemel mij begroet.  

 
Zegen 
 
lied 425  
 

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen 
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord, 

in Christus verbonden, tezamen gezonden 

op weg in een wereld die wacht op uw woord. 

Om daar in genade uw woorden als zaden 

te zaaien tot diep in het donkerste dal, 

door liefde gedreven, om wie met ons leven 

uw zegen te brengen die vrucht dragen zal. 
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Collectes: 
1e: Project kleine ring  
2e: Werkgroep inspiratie & bezinning 

 
 
 

 
 
 
 
Volgende week zondag gaat Ds. R. Kloosterziel voor in de 
Hofkerk en vieren wij het Heilig Avondmaal, m.m.v. het 
Hofkoor o.l.v. Koos Schollaardt. Piano: Judith Naber. 
U bent weer van harte welkom.  
 


