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ZONDAG D.H.J.

‘Kom naar de bruiloft. 

Maar ze hadden er geen oren naar 

en trokken hun eigen plan. 

De een ging naar zijn akker, 

de ander ging zaken doen.’ 
(Matteüs 22)
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VOORAF Orgel

INTREDE.

Lied. Wees hier aanwezig
H. Oosterhuis/A. Oomen

WELKOM. (Roger Schütz Lissabon 2004)

‘Kom dus naar de bruiloft. 
Maar ze hadden er geen oren naar 
en trokken hun eigen plan. 
De een ging naar zijn akker, 
de ander ging zaken doen.’ 

Mensen kunnen bezeten zijn 
van nut en product en daaraan 
wat het leven menselijk maakt opofferen. 
In deze kan een schatrijke samenleving 
doodzielig zijn. 

Welkom u allen vanavond hier 
omwille van elkaar in Gods naam. +

Lied. Wees hier aanwezig; Ant.+Refr.

SCHULD BEKENNEN. (naar Franciscus)

V.: Maak mij, Heer 

tot een werktuig van vrede 

en laat me 

waar haat is liefde zaaien 

waar onrecht heerst recht 

waar twijfels zijn  geloof; 

waar wanhoop vertrouwen 

waar duisternis licht 

waar droefenis vreugde. 

Laat me eerder troosten 

dan troost zoeken, 

eerder begrip tonen 

dan begrip vragen, 

eerder liefhebben 

dan geliefd willen zijn. 

Want wie geeft, ontvangt; 

wie vergeeft, wordt vergeven.

A.: VERGEVEN WIJ ELKAAR 

EN GOD EN GOED ONS ALLEN.

BEZINNING.

A.: DAT HET MIJ IS GEGEVEN t.: M. Zagers
IN U TE AARDEN, m.: W. Vogel
GROND VAN M’N GROND. 
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Vrede en alle goeds . . . (Franciscus)

Eerder een werkplan 
dan een terloopse groet. 

A.: DAT HET MIJ IS GEGEVEN 

IN U TE AARDEN,

GROND VAN M’N GROND. 

Vrede en alle goeds . . . (Franciscus)

Eerder een dienstregeling 
dan een onderschrift. 

A.: DAT HET MIJ IS GEGEVEN 

IN U TE AARDEN,

GROND VAN M’N GROND. 

Vrede en alle goeds . . . (Franciscus)

Eerder met het hart 
dan met de lippen beleden.

A.: DAT HET MIJ IS GEGEVEN 

IN U TE AARDEN,

GROND VAN M’N GROND. 

KOME WAT KOMT.

GEBED. naar Franciscus 

Barmhartige, geef ons mensen 

omwille van Uzelf te doen 

wat wij weten dat Gij wilt 

en te willen wat U behaagt, - 

opdat wij gezuiverd en verlicht, 

met het vuur van Uw Geest, 

in het voetspoor treden 

van Jezus, U een zoon - 

en opdat Gij en wat U heilig is 

aan het licht komt 

in tijd en eeuwigheid. 

Amen.

Kort orgel

EERSTE LEZING. Jesaja 25,6-10

Eens richt de Heer van hemel en aarde op de berg

Sion voor alle volken een maaltijd aan; een maaltijd

goed van eten en drinken. Op deze berg zal de sluier

scheuren die ligt over alle volkeren en het floers dat

alle naties bedekt. De dood wordt voor eeuwig

vernietigd en alle tranen worden gewist. De smaad

van zijn volk verdwijnt van de aarde. 

Dit staat te gebeuren. Op die dag zal men zeggen:

‘Dat is de God, op wie wij hoopten; dat is de Heer, op

wie wij vertrouwden: Hij brengt uitkomst ! 

De hand van de Heer rust op deze berg.’
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Lied. Komen ooit voeten; 2c.
H. Oosterhuis/Han Paus

HET EVANGELIE. Matteüs 22,1-14

Jezus zei tegen de hogepriesters en de oudsten van het

volk: “Het Rijk der hemelen lijkt op een koning die

een bruiloftsfeest gaf voor zijn zoon. Hij stuurde zijn

dienaars uit om allen te roepen die uitgenodigd waren,

maar ze wilden niet komen. Daarop zond hij andere

dienaars met de opdracht: ‘Zeg de genodigden dat ik

mijn maaltijd klaar heb en dat alles gereed staat. Kom

dus naar de bruiloft.’ Maar de genodigden hadden er

geen oren naar en trokken hun eigen plan. De een

ging naar zijn akker, de ander ging zaken doen. Er

waren er die zijn dienaars vastgrepen, mishandelden

en doodden. 

Nu ontstak de koning in toorn, stuurde zijn troepen,

liet de moordenaars ombrengen en hun stad in brand

steken. Toen sprak hij tot zijn dienaars: ‘Het

bruiloftsmaal staat klaar, maar de genodigden zijn het

niet waard. Ga dus naar de kruispunten van de wegen

en nodig wie je er aantreft tot de bruiloft.’ Zijn

dienaars gingen en brachten allen mee die zij er

aantroffen, slechten zowel als goeden, en de

bruiloftszaal liep vol. 

Toen nu de koning binnenkwam om de aanliggenden

te bezoeken, zag hij iemand die niet voor de bruiloft

gekleed was. Hij sprak hem aan: ‘Vriend, hoe ben je

zonder bruiloftskleed hier binnengekomen ?’ Maar de

man bleef het antwoord schuldig. Toen sprak de

koning tot de bedienden: ‘Bindt hem aan handen en

voeten en werpt hem buiten in de duisternis. Daar zal

geween zijn en tandengeknars. Velen zijn geroepen

maar weinigen uitverkoren.’

Lied. Komen ooit voeten; 1c.

MEDITATIE.

‘De een ging naar zijn akker, 
de ander ging zaken doen.’ 
Mensen kunnen bezeten zijn 

van nut en product en daaraan 
wat het leven menselijk maakt opofferen. 
In deze kan een schatrijke samenleving 

doodzielig zijn.

Er heeft in verband met de zogeheten ‘parkmoord’

een man vier jaar lang onterecht vastgezeten. 

Wat heeft hij - wie of wat hij ook is - in die jaren

doorgemaakt; hoezeer is hij levenslang getekend ? 

Nadat de werkelijke dader bekend geworden was, 

is er een discussie losgebarsten over de vraag 

hoe betrouwbaar de rechterlijke machten zijn. 

De Tweede Kamer hield een openbaar debat. 

Zoals gewoonlijk vibreerde daarbij als ondertoon, 

of er geen koppen moesten rollen en of die en die 

daar en daar in hun positie te handhaven waren. 
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Wat waarschijnlijk van veel meer belang was, 

is de meeste mensen en media blijkbaar ontgaan. 

Als diepe oorzaak voor de rechterlijke blunder 

werd er in de Kamer op geweezen dat ook politie, 

advocaten en rechters lid van onze samenleving en

kind van deze tijd zijn: zowel hun overheden 

als het volk verlangen, eisen bijna van hen 

dat ze ‘scoren’, resultaat boeken, product leveren. 

Onder die aandrang, misschien onbewuste dwang, 

is de rechtsgang beschadig geworden, bezweken.

In het Pomphuiske van september schreef dominee en

ziekenhuispastor Van Wingerden: 

‘Ik las dat een collega-ziekenhuispastor van zijn

manager zijn zorgaanbod moet herschrijven voor 

de instellingsbrede productencatalogus ten behoeve

van de cliënten. Het woord ’pastoraal gesprek’ past

daar niet in. Alles moet resultaatgericht worden

benoemd: bijvoorbeeld slecht-nieuwsgesprek en

rouwverwerking. Het woord kerkdienst kan helemaal

niet meer. De kerkdienst heet voortaan inloopactivi-

teit ! Wie leidt dan zoiets ? De dominee als geestelijk

productmanager ? Je moet er niet aan denken!’ 

In het Brabants Dagblad stond een tijd terug 

een brief van een zuster in een verpleeghuis: 

‘Het management spreekt over het product, 

niet meer over de bewoner . . . Niet om aan te zien ! 

Deze week hebben de Nederlandse Religieuzen

‘bezorgd over de zorg’ in Den Haag een brief

overhandigd, waarin zij pleiten voor ‘zorg op

menselijke en niet op economische maat en een

systeem van marktwerking, die de zorg terugbrengt 

tot een economische transactie.’ 

De religieuzen - als ‘zorgverleners van ‘t eerste uur’

hebben zij alle recht van spreken - zeggen duidelijk

niet op de werkers op de vloer, maar op 

beleidsmakers en structuren kritiek te hebben.

Deze week voegde ook ‘de sport’ - hoe kan het

allemaal zo samenvallen ? - zich in de rij van 

sectoren die de invloed van vreemde machten 

van-buiten-af zich bewust aan het worden zijn. 

De ziekenboeg van met name de grote vaak spelende

voetbalclubs is regelmatig overvol. 

Het aantal blessures groeit met het jaar en toch wil 

de wereldvoetbalbond het aantal wedstrijden 

verder uitbreiden, waarbij de sportman zelf, 

de samenleving als geheel en grote feestdagen 

zoals Kerstmis niet ontzien zullen worden. 

Maar Andy Roxbury, de Schotse technisch directeur

van de Europese voetbalbond, waagt het in deze sfeer

van altijd-maar-meer de invloed van geld op de sport

op de korrel te nemen en honend vast te stellen 

dat de plan-officials van de Uefa niets anders dan

‘product-managers’ zijn.

Politie en rechters, ziekenpastoraat, de zorg, de sport,

de media en wat al niet meer onder de knoet van 

hen vreemde machten, de mammon . . . 
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De laatste weken blijkt, dat dit verderfelijk spelletje

inmiddels door velen doorzien wordt. 

Is er een wal die het piratenschip keert of kan 

het vrij op lege verlaten stranden aanleggen ? 

Ik geloof nog steeds dat transcendente, religieuze en
het spirituele fenomenen zijn die in ons leven horen
en onmisbaar zijn voor de menselijkheid van mens en
wereld . . . Ik raak er steeds meer van overtuigd dat
spiritualiteit, religiositeit en geloof in wat ons
overstijgt de einders zijn waar wij naar toe leven,
omdat juist zij tot het specifieke bereik van het
menselijke horen. Maar dan hebben wij dringend
behoefte aan een meer humane cultuur die ons deze
waarden aanreikt om ons deze vervolgens eigen te
maken . . . (Prof. Catharina Halkes)

Een samenleving die vasten en bidden niet in haar
‘programma’ heeft en waarin tenminste niet een paar
leden geneigd zijn tot vormen van zuivering en
identificatie met de oneindigheid, is ernstig uit haar
evenwicht. (Yehudi Menuhin)

Om de ontmenselijking van onze samenleving te

voorkomen, is het niet zozeer de vraag of jij en ik 

het religieuze en God - hoe ook genoemd en beleefd -

privé een plaats geven in ons leven, maar 

hoe wij samen deze waarden vorm geven 

in onze gemeenschappelijke openbare orde. 

En dit mede om de onmenselijke sfeer van enkel

product, nut en resultaat te doorbreken. 

Omwille van aarde en mens, de zwakke vooral.

Kort orgel

BELIJDENIS 

Lied. Die ons schiep
Sytze de Vries/Willem Vogel

ONDERBREKING. Brood en beker

orgelspel, collecte

BROOD EN BEKER.

Wijk niet uit ons leven; 
zij gezien in alles en allen. 

Laat ons niet kortzichtig 
hooghartig aan U voorbijgaan. 

Wees in ons 
als het desem in het brood 
de gloed in de wijn; 
het hart van ons leven. 

Lied. Zacht is de waterkant; 1c
Ida Gerhartd/Willem Vogel
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GEDACHTENIS.

Bid voor die 
ziek en ongerust zijn; 
en wie waant zich onkwetsbaar ? 

Bid voor die 
tijd, zorg en aandacht geven; 
en wie wordt niet gevraagd ?

Bid voor die ons 
van nabij zijn voorgegaan;
en wie van ons mist niemand ? 

Met eerbied noemen wij:

Denk aan allen die waar ter wereld ook 
bezwijken onder openlijk en 
sluiperig geweld, omkomen van honger, 
sterven aan een slopende ziekte. 

Wie gedenkt dankt, 
wie dankt gedenkt die leven.

Lied. Zacht is de waterkant; 1c

GEBED AAN TAFEL.

De zon brengt warm de dag aan het licht, 
hult de avond in schemer; 
maan en sterren blinken in de nacht, 
verbleken bij het gloren van de ochtend. 

Bergen rijzen tot boven de wolken; 
bomen wortelen diep, 
reiken wuivend hemelhoog; 
zeeën golven tot voorbij de einder. 

Vogels zingen het licht tegemoet, 
groeten het donker en zwijgen; 
bloemen bloeien veelkleurig fier, 
buigen het hoofd mettertijd. 

Het ontroert wie ziet en hoort 
spréékt en raakt ons - 
verwant als we zijn aan de aarde 
en verweven met U, van Wie zij spreekt. 

Lied. Al wie eten van dit brood t.:P. Verhoeven

het breken en delen met de ander, m.: Perry

zij houden de Heer in leven onder ons; 

zij zijn Hem trouw tot alles is volbracht.

Mensen komen en gaan 
beleven lief en leed; 
genieten geluk en 
krijgen het zwaar te verduren. 
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Ze werken en doen 
zolang het gaat, zo goed ze kunnen. 
Ze zoeken elkaar, willen vrede, 
sprekende stilte, rust vinden. 

Van woestijn maken ze akker, 
herbouwen op ruïnes hun stad. 
En hoe ook getroffen lamgeslagen, 
ze staan weer op en vervolgen hun weg. 

Mensen zichzelf een wonder: 
hoe zij zoeken en reiken naar U, 
vanwaar ze zijn, waarvoor ze doen 
en naar Wie onderweg. 

Lied. Al wie eten van dit brood 

het breken en delen met de ander, 

zij houden de Heer in leven onder ons; 

zij zijn Hem trouw tot alles is volbracht.

Één kwam er in de wereld 
die de hemel op aarde zag, 
een rijk van recht en gerechtigheid. 

Één die niet deed dan goed; 
van geweld niet wilde weten, 
omzag naar zwak en gekwetst. 

Die door waan en waas 
een spoor van licht heeft getrokken 
de einder voorbij. 

Die ondanks alle schijn en ongeloof 
trouw en onbevangen leefde 
in het volste vertrouwen.

In hem herkennen wij 
onze ware aard; zien we U, 
de Eeuwige in de tijd. 

Lied. Al wie eten van dit brood 

het breken en delen met de ander, 

zij houden de Heer in leven onder ons; 

zij zijn Hem trouw tot alles is volbracht.

Hij heeft zijn testament gemaakt, 
brood genomen en gedeeld: 
brood, het leven gegeven 
met al zijn zoet en zuur; 
brood, ons kwetsbaar broos bestaan 
dat eens zal zijn geheeld. 

Hij heeft zijn visioen en leven 
aan die bleven in handen gegeven; 
de beker, tot de bodem toe gedronken,
overgedragen aan die na hem komen; 
tot wat wij hopen vervuld zal zijn.
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Zo’n vertrouwen 
is leugen en geweld te machtig, 
in geen graf of dood te vangen. 

Zo’n vertrouwen 
brengt alles aan het licht 
en in liefde tot voltooiing. 

Zo’n vertrouwen 
laat de aarde glanzen van U 
de Eeuwige, God en Goed. 

Bid dan zoals hij 
God een zoon, ons een broeder,
gebeden heeft.

ONZE VADER.

COMMUNIE. Brood en 

leven delen.

Deel brood en beker.
Deel met Hem het leven
waarin wij één zijn en 

waarvan God het hart is.

ONDER DE UITREIKING.

Lied.

GEBEDEN.

Bid om geloof in 
het goede wat we kunnen, - 
een geloof dat bergen verzet 

en niet aflaat. 

Lied. Zoek God niet hier of daar. t.: P. Verhoeven

Zoek midden onder u: m.: W. Vogel

in die ziek zijn en die waken; 

in die treuren en die troosten; 

die komen en die heengaan. 

A.: Bid en zie: 

God is midden onder u.

Bid om vertrouwen bij 
wat ons ook overkomt - 

een vertrouwen dat 
aan geen kwaad bezwijkt. 

Lied. Zoek God niet hier of daar. 

Zoek midden onder u: 

in die deemoedig doen wat alledag vraagt;

eerbiedig omgaan met het leven; 

oog hebben voor het wonder 

waarin wij staan en gaan. 

A.: Bid en zie: 

God is midden onder u.
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Bid om liefde voor 
al wie om je vragen; 

voor mooi en krachtig, 
voor zwak en teer nog meer.

Lied. Zoek God niet hier of daar. 

Zoek midden onder u: 

meer in luist’ren dan beleren, 

meer in vragen dan beweren, 

meer in geven dan in nemen. 

A.: Bid en zie: 

God is midden onder u.

ZEGENWENS.

Wees in godsnaam 

een zegen voor elkaar: 

menselijk en nabij. 

En laat alle leven 

gezegend zijn in de naam van 

Vader Zoon en Heilige Geest 

AMEN.

ORGELSPEL
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