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Welkom
Lied (EBGN 138,1.2.9)
Gij leven van mijn leven, Gij dood van mijnen dood,
Gij die U wildet geven in de allerdiepste nood
van marteling en sterven - wie vat die liefde, Heer? Om ‘t heil mij te verwerven, neem daarvoor dank en eer.
Nu wil ik al uw lijden met eerbied gadeslaan,
hoe Gij voor mij moest strijden, zelfs in de dood moest gaan.
Met innig, diep verlangen volgt U mijn schreiend hart
op al uw lijdensgangen, vol angst en nood en smart.
O Heer, ik mag geloven dat alles is volbracht,
dat Gij mij eens daarboven in ‘t eeuwig Rijk verwacht.
Door uw verzoenend lijden leef ik hier als uw kind,
totdat ik eens zal scheiden en bij U ruste vind.

Psalmgebed (uit Psalm 15)
HEER, wie mag gast zijn in uw tent,
wie mag wonen op uw heilige berg?
Wie de volmaakte weg gaat en doet wat goed is,
wie oprecht de waarheid spreekt.
Hij doet aan lasterpraat niet mee,
hij benadeelt een ander niet
en drijft niet de spot met zijn naaste.
Hij veracht wie geen achting waard is,
maar eert wie ontzag heeft voor de HEER.
Zijn eed breekt hij niet, al brengt het hem nadeel,
voor een lening vraagt hij geen rente,
hij verraadt geen onschuldigen voor geld.
Wie zo doet, komt nooit ten val.

Muziek
Lezing (uit Mattheus 21)
18

Toen hij vroeg in de morgen naar de stad terugkeerde, kreeg hij honger. 19Langs
de weg zag hij een vijgenboom staan. Hij liep ernaartoe, maar er zaten alleen
maar bladeren aan. Daarop zei hij tegen de boom: ‘Nooit ofte nimmer zul je
meer vrucht dragen!’ Ogenblikkelijk verdorde de vijgenboom. 20Toen de
leerlingen dat zagen, vroegen ze verbaasd: ‘Hoe kan het dat die vijgenboom zo
plotseling verdorde?’ 21Jezus antwoordde: ‘Ik verzeker jullie: als jullie geloven
zonder te twijfelen, zul je niet alleen teweeg kunnen brengen wat er gebeurde
met de vijgenboom, maar zul je zelfs tegen die berg kunnen zeggen: “Kom van je
plaats en stort je in zee,” en het zal gebeuren. 22Alles waarom jullie in je gebeden
vragen zullen jullie krijgen, als je maar gelooft.’
23
Toen 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.
28
Wat 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.
45
Toen de hogepriesters en de farizeeën zijn gelijkenissen hoorden, begrepen ze
dat hij over hen sprak. 46Ze wilden hem graag gevangennemen, maar ze waren
bang voor de reactie van de volksmassa, daar men hem voor een profeet hield.

Stilte
Lied (LB 452)
Als tussen licht en donker de tijd zijn stroom versnelt,
zijn wij in U verzonken, ons hart raakt niet ontsteld,
Gij leeft en houdt de wacht, wij hebben niets te vrezen,
de slaap zal ons genezen. Gij waakt de ganse nacht.
Die lange nacht, die winter doorstaan wij met geduld;
wij leven ongehinderd, de dagen zijn vervuld,
Gij hebt het woord volbracht, dat feilloos staat geschreven
en keert niet ijdel weder. Uw licht komt na de nacht.
O hemellichaam Jezus, dat ieder mens verlicht.
Wij staan in U te lezen, Gij zijt ons vergezicht.
De dageraad breekt aan, Uw komst is niet te keren.
Wil ons de eenvoud leren, leer ons Uw toekomst aan.
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