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Welkom 

Aan het aantal 
bezoekers is te 
merken dat het 
naar de vakantie 
loopt. De 
ouderling van 
dienst heet een 
ieder welkom. Als 

openingslied wordt staande gezonden Gezang 
434, de verzen 1,2 en 5: “Lof zij de Heer, de 
almachtige Koning der ere.” 
 
Na de groet en bemoediging zingen we Psalm 
27, de verzen 1 en 7: “Mijn licht, mijn heil is Hij, 
mijn God en Here!”.  
 
Kindernevendienst 
Er zijn vanmorgen geen kinderen aanwezig, 
 

Dienst van het Woord 
De eerste 
schriftlezing is 
Psalm 103, ook 
wel eens de 
lievelingspsalm 
van Jezus 
genoemd. De 
tweede komt 
uit Lucas 13, 
de verzen 1-9. 

 

Preek  
Vandaag staat het thema: “God en het lijden” 
centraal. Al eeuwenlang worstelen mensen met 
de vraag, of God daar de hand in heeft. Veel 
mensen zijn geneigd om God verantwoordelijk 
te stellen voor de ziekte die hen heeft getroffen, 
het ongeluk dat hen overkwam. Jezus wijst de 
schuldvraag pertinent af. Hij wijst op onze 
verantwoordelijkheid in die zin, dat we ons werk  

 

zorgvuldig doen, onverschilligheid en slordigheid 
kunnen veel kwaad veroorzaken. De christenheid 
heeft in latere eeuwen – achteraf - de kruisdood 
van Jezus uitgelegd als een offer van God. God 
heeft z’n Zoon geofferd om de wereld weer met 
Zich te verzoenen. Deze klassieke 
verzoeningsleer heeft veel invloed gehad binnen 
de kerken, velen hebben grote moeite met deze 
opvatting. Zo kan God toch niet zijn, zo 
ongenaakbaar en hardvochtig? Hij is toch de God 
bij wie je telkens opnieuw kunt aankloppen, wat 
je ook gedaan hebt, een God vol erbarmen bij 
wie je altijd opnieuw mag beginnen? Jezus heeft 
ons God laten zien als een God die geen offers 
nodig heeft om mensen te vergeven. God was 
voor Hem een liefdevolle en barmhartige Vader. 
Dít beeld van een vergevende God is niet te 
rijmen met de klassieke verzoeningsleer, waarin 
Jezus’ kruisdood wordt uitgelegd als een 
zoenoffer.  
Zou een liefdevolle Vader eisen dat z’n zoon 
sterft? Toch is er wel degelijk sprake van een 
offer. Het offer van Jezus waar de Bijbel over 
spreekt is het offer van zijn leven. Jezus zelf 
heeft zijn leven vrijwillig gegeven – zichzelf dus 
opgeofferd – gewoon omdat hij niet anders kon. 
Jezus was beeld van God. Hij heeft ons laten 
zien wie God is. Een God die bij hem was, toen 
hij heel diep moest gaan. Een God die met hem 
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meeleed, die hem aan het einde van de weg 
heeft opgericht en heeft 
doen opstaan,  
de God van de liefde en 
de barmhartigheid uit 
Psalm 103. Amen. 
 
Orgelspel 
Na het orgelspel zingen 
we Gezang 437: 
“Vernieuw Gij mij, o 
eeuwig Licht.”  
 

Collecten 
1e collecte voor de 
diaconie is bestemd voor mevrouw Boesenkool 
in Zimbabwe.  
2e collecte: onderhoud gebouwen. 

 
Bloemen  
De bloemen gaat als 
groet van onze 
gemeente naar de 
familie Adema aan de 
Jacob Algrasingel.  
 

 

 

 

 

 

Gebeden 
In de gebeden wordt 
stilgestaan bij de nood 
ver weg en dichtbij.  

 
Slotlied en zegen 
Het slotlied is Gezang 477: “Geest van 
hierboven”. 
Wij gaan naar huis met de zegen van God. Wij 
beantwoorden de zegenbede met het zingen 
van: “Amen, amen, amen”. 
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