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Lastige teksten 1 
 
De kaarsen aangestoken  
 
Verberg uw aangezicht niet voor mij (Verzameld Liedboek 727) 
 
Drempeltekst 
 

Hij wil zijn bij mensen. 
Zo luidt de Naam. 
 
In diepe dalen op hoge vlakten 
aan rivieren van tranen. 
 
Waar wij Hem roepen zingen 
daar zal Hij zijn. 
 
In Sion wordt Hij geroepen 
door vertwijfelde stemmen 
 
daar staat de Tent der Ontmoeting 
daar vertoeven zijn woorden. 
 
Daar is Hij begonnen, daar, 
voor alle volkeren bereikbaar. 

 
In den beginne was het woord (Löwenthal – nieuw) 
 
Woord ten geleide 
 
Kinderkring 
 
Dat woord waarin ons richting werd gegeven (VL 525) 
 
  



Voorlezing uit het verhaal over Jezus van Nazaret 
Johannes 7:2.14-19.37-38; 8:43-45 
 

Het feest van de Judeeërs, Soekkot-Loofhutten, was dichtbij. 
 

Toen het feest al op de helft was, 
ging Jezus opwaarts naar het Heilige en gaf daar onderricht. 
De Judeeërs waren verbijsterd en spraken: 
 Hoe kan hij dit alles weten zonder daarin onderwezen te zijn? 
Jezus antwoordde hen en sprak: 
 Mijn onderricht is niet van mij, 
 maar van hem die mij gezonden heeft. 
 Wil iemand zijn wil doen, 
 die zal weten of mijn onderricht van God komt 
 of dat ik namens mijzelf spreek. 
 Wie namens zichzelf spreekt zoekt zijn eigen eer, 
 maar wie de eer zoekt van wie hem gezonden heeft, 
 die is betrouwbaar - 
 in hem is geen bedrog. 
 Jullie hebben toch van Mozes de Thora ontvangen? 
 En niemand van jullie doet de Thora. 
 Waarom zoeken jullie mij te doden? 
 

Op de laatste, de grote dag van het feest 
stond Jezus op en riep: 
 Als iemand dorst heeft, 
 laat hij komen naar mij en drinken. 
 Wie mij vertrouwt 
 zoals het Schriftwoord zegt: 
 ‘Rivieren van levend water zullen stromen uit zijn lichaam.’ 
 

Jezus sprak tot de Judeeërs 
die hem hadden vertrouwd: 
 Waarom erkennen jullie niet het woord dat ik spreek? 
 Omdat jullie mijn woord niet kunnen horen. 
 Jullie hebben de Tweedrachtzaaier tot vader, 
 jullie willen doen wat jullie vader begeert. 
 Die is een mensenmoordenaar uit beginsel. 
 Trouw is voor hem geen standpunt 
 omdat er geen trouw is in hem. 
 Als hij leugen en bedrog spreekt, 

dan spreekt hij wat hem eigen is 
want hij is een bedrieger, vader van bedriegers. 

 Maar omdat ik betrouwbaar spreek - 
 mij vertrouwen jullie niet. 



Naaste. Vreemde (VL 464) 
 
Toespraak 
Alex van Heusden 
 
Wij zullen, een van ziel, zijn lichaam worden (VL 487)  
 
Intermezzo  

mededelingen en collecte 
 

Dienst van de tafel 
 

Hier begint de dienst van de tafel, 
viering van eucharistie, 
ritueel van solidariteit: 
laat ons bidden. 
 
Soms herinneren wij ons een naam, 
een oud verhaal dat ons is doorverteld, 
over een mens die vol was van uw kracht, 
Jezus van Nazaret, een Jodenman. 

 
Gezegend Gij Eeuwige (VL 646) 
 

Brood en wijn  
Er is naast wijn ook een witte beker met druivensap bij de uitdelers links van het koor 
 

Nada te turbe (Taizé) 
 
Moge mij schoonwassen – Om water (VL 60) 
 
Voorbeden 
 
Onze Vader (Löwenthal, Kevelaer)  
 
Zegen 
 
Uit staat en stand (VL 759)  


