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Thema: Aan tafel met Farizeeën 
Lange Kinderkerk 

Welkom en mededelingen 
Aansteken kaars van verbondenheid 

Intochtslied  Psalm 138: 1 en 3 
1. U loof ik, Heer, met hart en ziel, 
in eerbied kniel / ik voor U neder. 
Ja, in de tegenwoordigheid 
der goden wijd / ik U mijn beden. 
Naar ’t heiligdom waar Gij vertoeft 
hef ik het hoofd, / ik zal U prijzen. 
Gij zult, o Here, wijd en zijd 
uw heerlijkheid / en trouw bewijzen. 

3. Dan zingen zij, in God verblijd, 
aan Hem gewijd, / van ’s Heren wegen. 
Groot is des Heren heerlijkheid, 
zijn majesteit / ten top gestegen. 
Hij slaat, ofschoon oneindig hoog, 
op hen het oog / die nederig knielen. 
Maar ziet van ver met gramschap aan 
de eigenwaan / van trotse zielen. 

Stil gebed    
Onze hulp is in de naam van de Heer 
die hemel en aarde gemaakt heeft, 
die trouw houdt tot in eeuwigheid 
en niet laat varen het werk van zijn handen. 
Groet 

Klein Gloria 

Gebed om ontferming 
afgewisseld met Als alles duister is - Lied 598 
Als alles duister is,  
ontsteek dan een lichtend vuur  
dat nooit meer dooft, 
vuur dat nooit meer dooft. 2x  

Zingen  Lied 266 
1. Die ons schiep, 
en ook nu nog 
– als hier de nacht ons 
overmant – 
houdt in de holte 
van uw hand, 

2. die ons zoekt 
in het duister, 
die ons de dag hebt 
toegezegd, 
spreek in de stilte 
tot uw knecht. 

3. Die ons hoedt 
in uw schaduw, 
onder uw vleugels 
toegedekt, 
liefde, die ons tot 
leven wekt, 

4. ken ons hart, 
zo onrustig, 
vol van zichzelf is 
het verblind, 
totdat het rust in 
U weer vindt. 

5. Kom tot ons als de morgen. 
Ga over ons op als het licht. 
Zegen ons met uw aangezicht 



Lezen   Deuteronomium 14: 22-29 
door Mieke Wijnolts  
Ieder jaar moet u het tiende deel van de opbrengst van uw akkers afdragen. Van de tien-
den van uw graan, wijn en olie en uw eerstgeboren runderen, schapen en geiten moet u 
een feestmaal aanrichten ten overstaan van de HEER, uw God, op de plaats die Hij zal 
uitkiezen om er zijn naam te laten wonen. Zo leert u steeds opnieuw te leven in ontzag 
voor de HEER, uw God. Voor het geval u niet in staat bent om uw tienden en uw offerga-
ven die hele afstand mee te nemen – zeker wanneer de HEER u rijk gezegend heeft – 
omdat de plaats die Hij uitkiest te ver weg is, moet u uw afdracht te gelde maken en met 
dat geld in een buidel naar de plaats van zijn keuze gaan. Daar mag u het uitgeven aan 
alles wat u maar wilt: runderen, schapen en geiten, wijn en bier en wat maar in u opkomt, 
en daarvan richt u dan, ten overstaan van de HEER, uw God, een feestmaal aan met uw 
hele familie. En vergeet daarbij de Levieten die bij u in de stad wonen niet, want zij bezit-
ten geen eigen grond zoals u. 
Elk derde jaar moet u het tiende deel van de opbrengst in zijn geheel afstaan en het op-
slaan in de stad. De Levieten, die geen grond bezitten zoals u, en de vreemdelingen, de 
weduwen en de wezen die bij u in de stad wonen, mogen daarvan dan eten tot ze verza-
digd zijn. De HEER, uw God, zal u erom zegenen in alles wat u onderneemt. 

Zingen   Lied 316: 1 
1. Het woord dat u ten leven riep 
is niet te hoog, is niet te diep 
voor mensen die ’t zo traag beamen. 
Het is een teken in uw hand, 
een licht dat in uw ogen brandt. 
Het roept u dag aan dag bij name. 

Lezen   Lucas 11: 37-44 
Toen Hij uitgesproken was, nodigde een farizeeër Hem uit voor de maaltijd. Eenmaal bin-
nen ging Hij meteen aanliggen. Toen de farizeeër dat zag, verwonderde hij zich erover dat 
Hij zich niet eerst gewassen had voor de maaltijd. Maar de Heer zei tegen hem: ‘Ach jullie 
farizeeën! De buitenkant van de beker en de schotel reinigen jullie, maar jullie eigen bin-
nenkant is vol roofzucht en slechtheid. Dwazen, heeft Hij die de buitenkant gemaakt heeft 
niet ook de binnenkant gemaakt? Geef liever de inhoud van beker en schotel als gift aan 
de armen, dan is niets meer onrein voor jullie! Maar wee jullie farizeeën, want jullie geven 
tienden van munt, wijnruit en andere kruiden, maar gaan voorbij aan de gerechtigheid en 
de liefde tot God; je zou het een moeten doen zonder het andere te laten. Wee jullie fari-
zeeën, want jullie zitten graag op een ereplaats in de synagoge en willen eerbiedig be-
groet worden op het marktplein. Wee jullie, want jullie zijn als ongemarkeerde graven, 
waar de mensen overheen lopen zonder het te weten.’ 

Zingen  Lied 316: 4 
4. Het woord van liefde, vrede en recht 
is in uw eigen mond gelegd, 
is in uw eigen hart geschreven. 
Rondom u klinkt de stem van God: 
vrijspraak, vertroosting en gebod, 
vlak vóór u ligt de weg ten leven. 

Uitleg en verkondiging 

Luisterlied  Lied 833 
door Elise Mannah 
Take, o take me as I am; 
summon out what I shall be; 
set your seal upon my heart and live in me. 



Neem mij aan zoals ik ben, 
wek in mij wie ik zal zijn, 
druk uw zegel op mijn hart en leef in mij. 

In memoriam Jan van Emous 
Zingen  Lied 886 
Abba, Vader, U alleen, 
U behoor ik toe. 
U alleen doorgrondt mijn hart, 
U behoort het toe. 
Laat mijn hart steeds vurig zijn, 
U laat nooit alleen 
Abba, Vader, U alleen, 
U behoor ik toe. 

Gebeden 

Aankondiging collecte  

Kinderen komen terug uit de oppas 

Slotlied   Lied 1005: 1, 2 en 5 
Zoekend naar licht hier in het duister,   
zoeken wij U, waarheid en kracht. 
Maak ons uw volk, heilig, vol luister, 
schijn in de donkere nacht. 
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

2. Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen 
zoekend naar hoop, troost in uw woord. 
Spreek door ons heen tot de verdrukten, 
zo wordt uw stem gehoord. 
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

5. Met zoveel gaven aan ons gegeven, 
voor zoveel leed, zoveel gemis. 
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen, 
totdat uw rijk hier is. 
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

Wegzending en zegen Zingen !3x Amen"


