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Orgelspel 

Bemoediging en drempelgebed 

Openingspsalm: Psalm 89 : 1 en 5 

1. Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied 

des Heren milde gunst, het werk aan ons geschied. 

Mijn mond verkondigt, HEER, aan komende geslachten 

hoe Gij uw trouw betoont aan hen die U verwachten. 

Uw goedertierenheid rijst op en gaat zich welven, 

een altijd veilig huis, vast als de hemel zelve. 

 

5. Hemel en aarde, HEER, 't is alles uw domein, 

o grond van al wat is, wat was en ooit zal zijn. 

Gij die de schepper zijt van 't noorden en het zuiden, 

de Tabor roemt uw naam, de Hermon jubelt luide. 

De wereld is van U, de wind en de getijden, 

al wat Gij hebt gemaakt, zal zich in U verblijden. 

 

Gebed 

Eerste lezing: Genesis 12 : 9 – 13 : 1  - Abram en Sarai in Egypte 

129Steeds verder reisde Abram, in de richting van de Negev.10Eens brak er in het land hongersnood uit. Abram 

trok naar Egypte om daar tijdelijk te gaan wonen, want de hongersnood was zeer zwaar. 11Toen hij op het punt 

stond Egypte binnen te trekken, zei hij tegen zijn vrouw Sarai: ‘Luister, ik weet heel goed dat jij een mooie vrouw 

bent. 12Als de Egyptenaren je zien, zullen ze denken: Dat is zijn vrouw, en dan zullen ze jou in leven laten, maar 

mij zullen ze doden. 13Zeg daarom dat je mijn zuster bent, dan kom ik er dankzij jou misschien goed vanaf en  

loopt mijn leven geen gevaar.’ 14Inderdaad was Abram nog maar nauwelijks in Egypte of de Egyptenaren zagen 

dat Sarai een bijzonder mooie vrouw was. 15Ook de officieren van de farao merkten haar op. Ze vertelden de 

farao zo enthousiast over haar dat hij de vrouw naar zijn paleis liet overbrengen. 16En vanwege haar werd Abram 

door de farao met geschenken overladen: hij kreeg schapen en geiten, runderen, ezels, slaven en slavinnen, 

ezelinnen en kamelen.17Maar de HEER trof de farao en zijn hof met zware plagen om wat er gebeurd was met  

Abrams vrouw Sarai. 18Toen ontbood de farao Abram. ‘Wat hebt u mij aangedaan!’ zei hij. ‘Waarom hebt u me 

niet verteld dat ze uw vrouw is? 19Waarom hebt u gezegd dat ze uw zuster is? Nu heb ik haar tot vrouw 

genomen. Hier is uw vrouw weer, neem haar mee en verdwijn!’ 20En op bevel van de farao werd Abram, met zijn 

vrouw en al zijn bezittingen, onder geleide het land uit gebracht.    131Vanuit Egypte trok Abram, met zijn vrouw 

en zijn bezittingen, weer naar de Negev. Lot ging met hem mee. 

 

 

 



 

Lied: Lied 832 

Geroepen om op weg te gaan, 

om op te staan, te reizen 

naar een land dat God zal wijzen. 

 

Tweede lezing: Mattheüs 21 : 23 – 32    - Onderricht aan hogepriesters, oudsten en farizeeën 

23Toen hij naar de tempel was gegaan en daar onderricht gaf, kwamen de hogepriesters en de oudsten van het 

volk naar hem toe. Ze vroegen hem: ‘Op grond van welke bevoegdheid doet u die dingen? En wie heeft u die 

bevoegdheid gegeven?’ 24Jezus gaf hun ten antwoord: ‘Ik zal u ook een vraag stellen, en als u mij daarop 

antwoord geeft, zal ik u zeggen op grond van welke bevoegdheid ik die dingen doe. 25In wiens opdracht doopte 

Johannes? Kwam die opdracht van de hemel of van mensen?’ Ze overlegden met elkaar en zeiden: ‘Als we 

zeggen: “Van de hemel,” dan zal hij tegen ons zeggen: “Waarom hebt u hem dan niet geloofd?” 26Maar als we 

zeggen: “Van mensen,” dan krijgen we het volk over ons heen, want iedereen houdt Johannes voor een profeet.’ 
27Dus gaven ze Jezus als antwoord: ‘We weten het niet.’ Daarop zei hij tegen hen: ‘Dan zeg ik u ook niet op grond 

van welke bevoegdheid ik die dingen doe. 28Wat denkt u van het volgende? Iemand had twee zonen. Hij zei tegen 

de een: “Jongen, ga vandaag in de wijngaard aan het werk.” 29De zoon antwoordde: “Ik wil niet,” maar later 

bedacht hij zich en ging alsnog. 30Tegen de ander zei de man precies hetzelfde. Die antwoordde: “Ja, vader,” 

maar ging niet. 31Wie van de twee heeft nu de wil van zijn vader gedaan?’ Ze zeiden: ‘De eerste.’ Daarop zei 

Jezus: ‘Ik verzeker u: de tollenaars en de hoeren zijn u voor bij het binnengaan van het koninkrijk van God. 32Want 

Johannes koos de weg van de gerechtigheid toen hij naar u toe kwam. U geloofde hem niet, de tollenaars en de 

hoeren wel. En ook al zag u dat, u hebt u niet willen bedenken en hem alsnog willen geloven. 

Uitleg en verkondiging 

Orgelspel 

Lied: Lied 816 

1. Dat wij onszelf gewonnen geven 

aan het bevrijdende bestaan, 

aan wat ons uitdaagt om te leven. 

Dat wij de stille roep verstaan. 

 

2. Dat wij versteende zekerheden 

verlaten om op weg te gaan. 

Dat niet de greep van het verleden 

ons achterhaalt en stil doet staan. 

 

3. Omdat de huizen die wij bouwden 

geen onderkomen kunnen zijn. 

Omdat het bloedeloos vertrouwde 

ons achterdochtig maakt en klein. 

 

  



4. Dat wat wij hebben ons niet gijzelt, 

dat wij van elke dwang bevrijd 

naar onbekende plaatsen reizen. 

Dat Gij ons onderkomen zijt. 

 

Voorbeden 

(Aandacht voor de collecte) 

 

Slotlied: Lied 422 

1. Laat de woorden  

die we hoorden  

klinken in het hart.  

Laat ze vruchten dragen  

alle, alle dagen  

door uw stille kracht.  

 

2. Laat ons weten,  

nooit vergeten  

hoe U tot ons spreekt :  

sterker dan de machten  

zijn de zwakke krachten,  

vuur dat U ontsteekt. 

 

3. Laat ons hopen,  

biddend hopen,  

dat de liefde wint.  

Wil geloof ons geven  

dat door zo te leven  

hier Gods rijk begint. 

 

Wegzending en zegen 

Orgelspel 


