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Liturgie 1 

 

 

 

 

 

 

Orgelmuziek over Psalm 46 
  

Vooroefening lied 898 
 

Welkom door lid kerkenraad en aansteken kaars 
  

Openingslied Ps. 95: 1, 2 en 3 
  

Votum en groet 

Onze hulp is in de naam van de Heer 

die hemel en aarde gemaakt heeft 

die trouw houdt tot in eeuwigheid 

en die niet loslaat het werk van zijn handen. 
  

Genade zij u en vrede 

van God onze Vader 

en van Jezus Christus, de Heer 

door de Heilige Geest. 

Amen. 
  

Antwoordlied Tot u, Heer, is ons hart gericht 
 

Bijbellezing Psalm 121 
1Een lied voor de reis naar Jeruzalem. 

Ik kijk omhoog naar de bergen. 

Daar komt mijn hulp vandaan. 
2Daar is de Heer, hij helpt mij. 

Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt. 
3De Heer zorgt ervoor dat jou niets overkomt. 

Hij beschermt je, hij slaapt niet. 
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4Hij slaapt nooit, hij let goed op. 

Hij beschermt zijn volk Israël altijd. 
5De Heer beschermt je. 

Hij gaat met je mee, 

bij hem ben je veilig. 
6Er overkomt je geen kwaad, 

niet overdag en niet in de nacht. 
7De Heer zal je steeds beschermen, 

het kwaad zal je niet raken. 
8De Heer beschermt je, 

overal, waar je ook gaat, 

je leven lang. 
 

Verootmoediging 
 

Eeuwige God, 
 

Hoe graag zouden we het willen, dat u alle gevaren weghoudt van het pad waarover 

we lopen. Dat niets ons meer zou kunnen raken. Dat geen onheil ons meer zou 

treffen. Vaak denken we daaraan, als het leven toch niet meevalt. 
 

En als we eerlijk zijn, dan weten we dat het een kinderlijk geloof is. Dat het leven nu 

eenmaal niet zo in elkaar zit. Dat u niet degene bent, die ons overal voor beschermt. 

Maar soms zouden we het wel willen. Soms vinden we het moeilijk, om toch te 

blijven geloven. Als ons of onze naasten iets overkomt. 
 

Als we diep in ons hart kijken, weten we dat het ook niet zo zijn kan. U hebt een 

prachtige wereld gemaakt. Uw schepping spreekt telkens van u. Overal kunnen we 

uw goedheid en uw schoonheid zien. Maar tegelijkertijd spreekt uw schepping ook 

van tijdelijkheid. Van leven dat opkomt, bloeit, maar ook weer vergaat. En zo is het 

ook met ons mensen. Wij zijn niet eeuwig op deze aarde. U die het leven geschonken 

hebt, u bent eeuwig. En in u kunnen wij mee opgetrokken worden in uw eeuwigheid. 

Voor u bestaan wij, ook al weet geen mens meer van ons bestaan. 
 

Zo draagt u ons het leven door. Wat ons ook gebeurt, zijn we niet alleen, u bent bij 

ons. U bent met ons. 
 

Geef ons het geloof om dat te weten. Om ons leven geborgen te weten in uw liefde. 

In goede dagen, maar ook in kwade dagen. 
 

Wees met ons en sterk ons. 

Wees met ons en draag ons. 

Wees met ons, o God, want zonder u kunnen we niet. 

Amen. 
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Lied 900 (5x) 
  

Bijbellezing Psalm 46 
1Een lied van de Korachieten. Voor de zangleider. Op de wijs van het lied ‘De jonge 

meisjes’. 
2Bij God zijn wij veilig. 

Hij helpt ons als we in nood zijn. 
3We hoeven niet bang te zijn, 

ook al beeft de aarde, 

ook al vallen de bergen in zee. 
4Laat de zeeën maar bulderen, 

laat de bergen maar beven, 

wij zijn niet bang. 
5Er stroomt een rivier door de stad van God. 

Daarom is er vreugde in de heilige tempel, 

in het huis van de allerhoogste God. 
6God zelf woont daar. 

Hij helpt de stad, elke dag opnieuw. 

Met zijn hulp blijft de stad stevig staan. 
7Als God zijn stem laat horen, 

worden alle volken doodsbang. 

Koninkrijken verdwijnen, 

en de hele aarde beeft. 
8De machtige Heer helpt ons, 

de God van Jakob beschermt ons. 
9Kom en zie wat de Heer heeft gedaan. 

Wat hij doet, verbaast iedereen. 
10Overal maakt hij een eind aan de strijd. 

Alle wapens maakt hij kapot. 

Hij breekt ze in stukken, 

en gooit ze in het vuur. 
11Stop met de strijd, 

en weet dat de Heer God is. 

Hij heerst over alle volken, 

hij heerst overal op aarde. 
12De machtige Heer helpt ons, 

de God van Jakob beschermt ons. 

 

Lied 898 
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1 Korintiërs 10: 12 – 11:1 

Hier sta ik, is het thema van de dienst. Hier sta ik, dat doet theologen direct denken 

aan de woorden van Paulus: wie sta, zie toe dat hij niet valle. 
 

Dat gedeelte uit de brief aan de Korintiërs ga ik u nu voorlezen. Ga er even voor 

zitten, want het is een heel verhaal. Misschien is het goed om iets over de context te 

zeggen. Gedurende het hele optreden van Paulus is er gedoe over hoe je moet kijken 

naar de joodse wet. Sommigen willen zich eraan blijven houden. Anderen vinden dat 

dat helemaal voorbij is. Paulus heeft een dubbel standpunt: je hoeft je er niet meer 

aan te houden. In Jezus is alles compleet anders geworden. Alleen: wees daar niet te 

eigenwijs in. Voor je het weet, raakt iemand die het allemaal wat zwaarder neemt 

van zijn geloof. En dat is niet de bedoeling. Dus hoezeer je ook weet hoe het zit – wij 

zouden zeggen, dat je denkt te weten hoe het zit – let ook op de ander. 
 

10 12Laat daarom iedereen die denkt dat hij stevig overeind staat oppassen dat hij 

niet valt. 13U hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te dragen 

zijn. God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd: hij 

geeft u mét de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan. 14Om deze 

reden moet u, geliefde broeders en zusters, u verre houden van afgodendienst. 15Ik 

spreek tot verstandige mensen, dus u kunt wat ik nu zeg naar waarde 

schatten. 16Maakt de beker waarvoor wij God loven en danken ons niet één met het 

bloed van Christus? Maakt het brood dat wij breken ons niet één met het lichaam van 

Christus? 17Omdat het één brood is zijn wij, hoewel met velen, één lichaam, want wij 

hebben allen deel aan dat ene brood. 18Kijkt u eens naar het volk van Israël. Hebben 

tempeldienaars die van de offers eten niet eveneens deel aan hetgeen geofferd 

wordt? 19Wat wil ik met dit alles zeggen? Dat offervlees een bijzondere betekenis 

heeft? Of dat afgoden echt bestaan? 20Dat niet, maar wel dat heidenen aan demonen 

offeren en niet aan God, en ik wil niet dat u één wordt met demonen. 21U kunt niet 

drinken uit de beker van de Heer en ook uit die van demonen, u kunt niet deelnemen 

aan de maaltijd van de Heer en ook aan die van demonen. 22Of willen we de Heer 

tergen? Zijn we soms sterker dan hij? 
23U zegt: ‘Alles is toegestaan.’ Zeker, maar niet alles is goed. Alles is toegestaan, 

maar niet alles is opbouwend. 24Wees niet op uzelf gericht, maar op de ander. 25U 

mag alles eten wat er in de vleeshal wordt verkocht; u hoeft niet omwille van uw 

geweten na te gaan waar het vandaan komt. 26Immers: ‘Van de Heer is de aarde en 

haar rijkdom.’ 27Wanneer een ongelovige u uitnodigt om bij hem te komen eten en u 

neemt zijn uitnodiging aan, kunt u rustig alles eten wat u aangeboden wordt. Het is 

niet nodig dat u omwille van uw geweten vraagt waar het vandaan komt. 28Maar 

wanneer iemand u erop wijst dat u vlees van offerdieren eet, laat het dan omwille 

van hem staan. Houd rekening met het geweten. 29Ik bedoel nu niet uw eigen 

geweten, maar dat van die ander. Mijn vrijheid wordt door zijn geweten toch niet 
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aangetast? 30Er is toch niemand die kwaad van mij kan spreken om wat ik eet, als ik 

God maar voor mijn eten dank? 31Dus of u nu eet of drinkt of iets anders doet, doe 

alles ter ere van God. 32Geef geen aanstoot aan de Joden, aan andere volken of aan 

Gods gemeente. 33Ikzelf doe dat ook niet. Ik wil iedereen ter wille zijn, in welk 

opzicht dan ook; ik zoek niet mijn eigen voordeel, maar dat van alle anderen, opdat 

ze worden gered. 111Dus volg mij na, zoals ik Christus navolg. 
 

Lied 905   
 

Preek 

‘Hier sta ik’, u zag het thema op de voorkant van uw orde van dienst van deze morgen. 

‘Hier sta ik’, woorden waarbij u, als u een beetje opgelet hebt bij de lessen 

geschiedenis op de lagere school, wellicht direct moest denken aan Maarten Luther. 

Het is 1521, de Reformatie is op 31 oktober 1517 net begonnen met het vastspijkeren 

van 95 stellingen op de deur van de Slotkapel in Wittenburg. Nu zijn we vier jaar later 

in Worms, bij de Rijksdag. De jonge, opstandige, eigenwijze theoloog moet zich 

verdedigen. Ferm staat hij daar, tegenover alle groten van het rijk, tegenover de keizer: 

‘Hier sta ik, ik kan niet anders’. 
 

Overigens moet ik u zeggen, dat veel van wat ik tot nu toe heb gezegd, helemaal niet 

waar is. Naar alle waarschijnlijkheid heeft Luther zijn 95 stellingen helemaal niet op 

die deur gespijkerd. Hij heeft ook niet precies gezegd: ‘Hier sta ik, ik kan niet anders’. 

In het origineel, dat ik u zal besparen, klinkt het toch veel minder parmantig. En zelfs 

dat andere citaat van Luther dat we zo mooi en hoopvol vinden, is pas eeuwen later 

voor het eerst opgeschreven. Welk citaat ik bedoel?  
 

Wat zou je doen, als iemand je vertelde dat morgen de wereld zou vergaan. Ik, zou 

Luther gezegd hebben, zou vandaag een appelboompje planten… Prachtige verhalen, 

mooie citaten, maar helaas… 
 

Toen André Meiresonne en ik de reeks maakten met de posters waarmee we reclame 

willen maken voor onze kerk, konden we er niet omheen. We zochten een mooi 

element: we vonden de engel op het orgel boven mijn hoofd, die de tekst vasthoudt: 

een vaste burg is onze God’. We zagen Psalm 46 en we dachten: ‘Hier sta ik’. 

Vandaag, zo dichtbij Hervormingsdag, wil ik met u wat dieper over deze dingen 

denken. En laat ik dat voor de verandering eens in drie delen doen: 
 

1. Onbescheiden Remonstranten toen 

2. Onbescheiden Remonstranten nu? 

3. Wie meent te staan, moet niet vallen. 
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1. Onbescheiden Remonstranten 

Toen ik druk bezig was met mijn proefschrift begon het mij op te vallen, dat de 

Remonstranten aan het einde van de negentiende eeuw wel heel parmantig waren. Het 

ging goed met hun kerkgenootschap. Vanaf 1870 was de Broederschap weggesleept 

van voor de poorten van de hel van de opheffing. Het kerkgenootschap was rond 1850 

tot minder dan drieduizend leden teruggevallen. Waarom zou je ook Remonstrant zijn. 

De Hervormden waren in die tijd zo liberaal, dat ook daar het gematigde, tolerante 

geluid een plek kon krijgen. Er was zoveel ruimte dat in 1834 Hendrik de Cock en in 

1886 Abraham Kuyper met veel geraas zouden vertrekken uit die vrijzinnige – lees in 

hun ogen goddeloze - Hervormde Kerk. Vandaar dus dat onze Remonstrantse 

Broederschap, die toen vooral verdraagzaam midden-orthodox was, leeg liep. 

Pas toen vanaf 1867 de Hervormde Kerk opeens orthodoxer werd en tegelijkertijd de 

Remonstrantse Broederschap voor de moderne, vrijzinnige theologie koos, kon het 

weer wat worden met ons kerkgenootschap. In nog geen vijftig jaar zou het ledental 

vervijfvoudigen. U begrijpt, dat dat niet tot bescheidenheid leidde van zijn 

voorgangers. Kijkt u straks in de kerkenraadskamer bij de koffie en de thee eens naar 

portret van mijn verre voorganger Cornelis Petrus Tiele. Hij was een geweldige man, 

een kundig geleerde, een goed predikant, maar niet overdreven bescheiden. Dat kun 

je aan hem zien, denk ik. 

Waarom zeg ik dit alles nu: omdat het verklaart waarom op ons orgel die engel staat, 

met die tekst van Luther. Een vaste burg is onze God. Het is de eerste regel van het 

Lutherlied bij uitstek. We zongen het daarnet met een modernere tekst dan we gewend 

waren en een klassiekere melodie. Aan het slot van de dienst zingen we het als het 

strijdlied wat er in de negentiende eeuw van gemaakt werd door de bekende 

domineesdichter Jan Jakob Lodewijk ten Kate.  

Toen deze kerk gebouwd werd, kon het niet anders dan dat de Remonstranten die 

eeuwenlang in een schuilkerk moesten samenkomen, de stad eens wat wilden laten 

zien. Deze prachtige kathedraal van de Remonstranten werd gebouwd, kosten noch 

moeiten werden gespaard. En zo groot als de ambitie was om dit schoons te scheppen, 

zo groot was ook de eigendunk over waar men stond. 

Door op het orgel Luther aan te halen claimde men heel bewust de voornaamste plaats 

op binnen de Reformatie of de Hervorming. Zonder schroom kon de eerder genoemde 

Tiele verklaren dat de Remonstranten het beste de Reformatie hadden begrepen. Want 

ging het Luther en de zijnen niet uiteindelijk om autonomie. De autonome mens mocht 

en moest staan tegenover God. God riep hem, de mens mocht en moest antwoorden. 

(U hoort hier natuurlijk ook klassiek Arminiaanse theologie in!). Autonomie, daar 

ging het om. Los van het leergezag van Rome. Los van de dwingelandij van mensen 

die het zeker wisten. Autonoom was de moderne mens in het geloof. Autonoom waren 

die Remonstranten van toen.  



 

7 

Critici zullen zeggen: maar er was toch het gezag van de Bijbel? Daarop stond toch 

die hele beweging van de Reformatie: Sola Scriptura, alleen de Bijbel! Nee zegt Tiele. 

Vanaf zijn tijd was steeds duidelijker geworden, dat de Bijbel niet Gods letterlijke 

Woord kon zijn. Het was mensenwerk. Geïnspireerd werk, dat zeker. Maar ook 

tegenover de Bijbel moest je als mens kritisch zijn. Autonoom. Als de vroege 

hervormers beter hun eigen principes hadden doordacht, hadden ze toen al afstand 

genomen van het gezag van de Bijbel en waren ze geworden als de Remonstranten uit 

het einde van de negentiende eeuw. Daarom: de Remonstranten waren de beste 

Hervormers uit hun dagen. Een vaste burcht is onze God. Hier sta ik, ik kan niet anders. 

2. Onbescheiden Remonstranten nu? 

Toen André en ik uren lang brainstormden over onze campagne werden we geraakt 

door het beeld van die engel op ons orgel. Wat een krachtdadige uitstraling heeft deze 

dame. Zij staat er. Zonder meer. Ze zal voor niemand uit de weg gaan. Hier sta ik! 

Misschien is dat ook wel de manier waarop Remonstranten naar de wereld kijken. Dat 

is althans wat vele critici ons nadragen. Kijk alleen maar, zeggen ze, naar die 

reclamecampagnes die we hadden. Mijn God vindt dit, mijn God vindt dat. En dat nog 

wel met die koppen van die mooie, maar toch ook een beetje parmantige 

Remonstranten. Onze broeders en zusters van meer orthodoxe snit zien er 

gelijkhebberigheid in. Als wij zeggen: Mijn God doet dit, mijn God handelt zo, dan is 

het alsof wij precies weten hoe God is. Dan is het alsof een orthodoxe theologie 

gewoon door een vrijzinnige is vervangen, terwijl de stelligheid gebleven is. Zelfs de 

auteur van de campagne, mijn goede collega Tom Mikkers, lijkt iets dergelijks nu te 

vinden.  

Overigens ben ik dat niet met hem eens. Het is een grote denkfout. Alsof Mijn God 

dezelfde God is als de Almachtige, driemaal Heilige God in de hemel. Dat is pas 

hoogmoed. Alleen kan ik die driemaal heilige God nooit anders kennen dan in hoe Hij 

zich aan mij laat zien, in hoe ik denk dat Hij is. Hoe Hij dus mijn God is. Dat is allemaal 

nogal onbeholpen, maar het zal elke keer gezegd moeten worden. Iedereen die iets 

denkt te zeggen over God, zegt over niemand anders iets dan over zijn of haar God. 

Dus we zullen die campagne telkens moeten uitleggen. 

Tegenover een moderne, postreligieuze wereld die gelovigen niet begrijpt, tegenover 

een God die ons roept, kan het antwoord niet anders zijn dan: Hier sta ik. Laat ik direct 

toegeven, dat het nogal parmantig kan klinken. Maar zo is het niet bedoeld. Zo zei 

Luther het niet in Worms. Het is de essentie van ons menszijn, dat we moeten 

antwoorden. Dat we zelf positie moeten kiezen. Dat het niet buiten onszelf om gaat. 

Geloven is niet: uit de wind gaan staan en meebewegen met wat de kerk der eeuwen 

of de huidige mode in het geloof ons te zeggen hebben. Geloven is: zelfstandig 

antwoorden. Geloven begint bij jou. Of in elk geval bij jouw antwoord. Durven te 

zeggen: hier sta ik! Dat is het antwoord van alle profeten in het Oude Testament als 

God hen roept: hier ben ik. Het antwoord van de profeten op hun roeping is meestal 
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heel dubbel. Ze antwoorden: hier ben ik, maar tegelijkertijd vinden ze zichzelf niet 

waardig om iets te zeggen of te doen. Ze twijfelen of het God is die geroepen heeft. 

Of ze vluchten als Jona gewoon weg. Maar wat er ook gebeurt: ze kunnen niet 

wegduiken achter iemand anders. De mens zelf wordt geroepen. De mens zelf moet 

antwoorden op een roepstem. 

Misschien klinkt dit allemaal ver weg voor ons. Is geloven voor ons misschien meer 

een vorm van goed burgerschap: als net mens probeer je toch wat mooiers van deze 

wereld te maken. Of is het meer op een filosofische manier, waarop we geloven. Er 

zal toch wel wat zijn? Of, natuurlijk weten we niet of er wat is. Misschien praten we 

ons wat aan, is het allemaal een projectie van wat we graag zouden willen? Maar toch, 

het zegt ons iets. Dus laten we het maar proberen. 

Daar is natuurlijk helemaal niets mis mij. Het is gewoon hoe wij zijn. Gewone mensen 

die worstelen met het leven. Die worstelen met het geloof en het allemaal niet 

parmantig zeker willen weten. Alleen denk ik wel, dat de stelligheid van toen, de 

stelligheid van Luther en de zijnen ook iets goeds hebben gebracht. Het ging en het 

gaat werkelijk over iets. En daartegenover moeten we ons verstaan. 

En daarmee kom ik tot het laatste deel van mijn preek. Hier klinkt de vermaning van 

de apostel Paulus: wie meent te staan, moet zorgen dat hij niet valt. 

Dat is de andere kant van de medaille van het ‘Hier sta ik’. Wie autonoom en 

zelfstandig is – bijvoorbeeld in het geloof – wordt ook uitgedaagd standvastig te 

blijven. Autonomie schept verantwoordelijkheden. Geloof is niet iets vrijblijvends. 

Geloof is niet: het ene moment doe ik er wel wat mee en op het andere moment geloof 

ik het wel. Nee: het gaat ergens over. Het roept ons op om het serieus te nemen. 

Eigenlijk is dit, week-in-week-uit de essentie van de woorden die we vlak voor de 

zegen uitspreken: 

Bevestigen wij dan ons geloof in een leven van liefde, 

Aanvaarden wij onze verantwoordelijkheid voor onze geloofsgemeenschap, 

Haar taak in deze wereld, met haar noden, 

En gaan wij dan van hier naar ons huis en onze levensopdracht, 

Onder Gods zegen… 
 

Bevestigen, aanvaarden, verantwoordelijkheid, taak en levensopdracht. Tot zover de 

vrijblijvendheid die sommigen bij vrijzinnigen veronderstellen… 

Het gaat ergens over. Paulus vertelt over hoe het gedrag van gelovigen toen de andere 

gelovigen niet mag hinderen. Geen eigenwijzigheid over het al dan niet eten van 

offervlees van vreemde Goden. Geen eigenwijs gedoe over de sabbat, of je die moet 

houden of niet. Alles gaat erom, of je anderen niet in de weg zit. Of jouw manier van 

geloven mensen niet afhoudt van waar het om gaat. 
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Je zou je kunnen afvragen of de vrijzinnige manier van geloven, waarin we telkens 

weer vertellen wat we juist niet geloven, misschien ook zo iets is. 

Je zou soms kunnen denken, dat de beste anti-reclame van de kerk gemaakt wordt door 

de kerkgangers zelf. Zijn wij altijd een voorbeeld van inspiratie? Zijn wij zo 

verdraagzaam als we zelf zeggen te zijn? Is uit ons doen en laten onze levensopdracht 

helder te herkennen? 

U begrijpt, dat ik de eerste ben om te erkennen dat we, dat ik, er een zootje van maak. 

Het kan en het moet beter. Maar het is niet de vraag of wie staat, eens valt. Dat doen 

we dagelijks. Stukwerk is ons pogen, zegt het mooie Pinksterlied. Maar als we ons 

best doen, als we beseffen dat we gedragen worden, kunnen we wel elke dag opnieuw 

opstaan. Opkrabbelen en twijfelend zeggen: hier sta ik. 

Vandaag zongen en zingen we het Lutherlied. Overdreven grote woorden, een 

strijdlustige melodie die ons niet bescheiden maakt. Maar tegelijkertijd: een steun in 

de rug, een uitdaging en een oproep om er steeds meer van te maken. Maarten Luther 

zelf wist dat dit allemaal niet zonder hulp van boven ging. Ook Arminius en de vroege 

Remonstranten waren er van overtuigd dat zonder Gods genade het allemaal niets zou 

worden.  

Laten ook wij leven van de inspiratie die op ons afkomt. Inspiratie die de traditie ons 

aanreikt. Inspiratie die we krijgen van onze buurvrouw en onze buurman die op zoek 

zijn naar het goede, die op zoek zijn naar ons. Inspiratie om te zeggen: hier sta ik.  

Inspiratie om het vallen niet als het einde te zien, maar als een nieuw begin. 

Hier staan we. 

Amen. 

 

Stilte 
  

Orgelmuziek, ‘Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort..’       

Hans Friedrich Micheelsen (1902-1973)   Martin Luther (1483-1546) 
 

Toelichting (auteur: Dr. Pieter Boendermaker) 

In 1541 kwam, evenals in 1529, vanuit het oosten de dreiging van de Turken. 

Hongarije was voor de helft in hun handen gevallen. De keurvorst van Saksen vroeg 

de predikanten om voorbede. Ook Maarten Luther riep op tot dit gebed in oktober 

1541. Bijna de hele vloot van keizer Karel V werd op 25 oktober 1541 bij Algiers 

door een storm vernietigd. Bovendien verspreidde zich in november van dat jaar het 

gerucht dat de paus zich aangesloten had bij een verbond van de koning van 

Frankrijk met de Turkse Sultan. Vandaar dat de tweede regel in het Duits luidde: und 

steur des Pabsts und Türken Mord. Over deze regels is veel te doen geweest, vooral 

in de negentiende eeuw (zie Otto Schliszke, Handbuch der Lutherlieder). In de latere 

https://www.liedboekcompendium.nl/persoon/94-pieter-boendermaker
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gezangboeken (ook in het Evangelisch Kirchengesangbuch) is deze regel afgezwakt 

en minder concreet gemaakt: und steure deiner Feinde Mord. Het Evangelisch 

Luthers Gezangboek van 1955 las: ‘betoom der bozen roof en moord’. In het 

Liedboek voor de kerken (1973, gezang 310) is het geworden: ‘betoom des vijands 

roof en moord’.  

Luther zelf noemde het een kinderlied, omdat hij hulp verwachtte van de kinderen; 

‘Zij zijn onschuldig aan de afval van het evangelie en aan hen behoort de toekomst. 

Zij moeten tot God roepen om redding.’  

In een tafelgesprek uit het jaar 1542 zegt hij: ‘Bidt! Want er is geen hoop meer op 

wapens, maar bij God. Als niemand de Turken kan weerstaan, zullen de arme 

kinderen het doen, die het Onze Vader bidden. Er is maar één redding namelijk als 

God ons in zijn genade de verkondiging van het Woord van het Evangelie doet 

horen. In Jezus Christus alleen is voor de Kerk bescherming te vinden en door de 

Heilige Geest wordt ons het leven gegeven.’ 
 

Gebeden, afgesloten met het gezamenlijk gebeden ‘Onze Vader’ 
 

Eeuwige God, 
 

Daar komen wij weer, voor uw aangezicht. 

Mensen die iets gehoord hebben. Mensen die zich geroepen hebben gevoeld om op 

te staan. 

Iets of iemand heeft ons geroepen en we willen er wat mee doen. 
 

Wees met ons, als wij met ons geloof en onze twijfel door de wereld gaan. 

Als we proberen iets te begrijpen, maar tegelijkertijd het begrijpen moeten loslaten. 
 

Geef het ons om om te zien naar onze medemensen. 

Om stand te houden, als de situatie erom vraagt. 
 

Om te strijden voor de vrede en de rechtvaardigheid. 

Om vast te houden aan wat ons inspireert, aan u die ons inspireert. 
 

Ontferm u over ons en onze medemensen als het leven soms hard en moeilijk is. 

Als ziekte en dood ons bedreigen. Als wij mensen gevangen zitten, in onze 

gedachten en zorgen, of in de harde situatie van het dagelijks leven. 
 

Wil ons telkens opnieuw roepen om te leven naar uw werkelijk. Om uw warmte en 

liefde te herkennen in onze wereld van alle dag. 

Om uw licht te laten stralen, ook door wat wij kunnen doen. 
 

Ontferm u over ons, o God, als wij tot u bidden in de stilte. 

Wees met ons als we uitspreken, wat geen mens voor ons kan zeggen. 

Draag ons en onze medemensen als wij namen voor u uitspreken. 

U bent het immers die ons mensen draagt.  
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U bent het die ons roept.  

U bent het die ons wilt laten leven in uw dienst. 
 

Zo bidden wij u in de stilte. 
 

[…] 
 

Met heel uw kerk bidden wij de woorden die Jezus ook ons heeft leren bidden. 
 

Onze Vader die in de hemel zijt, 

Uw naam worde geheiligd. 

Uw Koninkrijk kome, 

Uw wil geschiede, 

Op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons heden ons dagelijks brood. 

En vergeef ons onze schulden, 

zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 

En leid ons niet in verzoeking, 

maar verlos ons van de boze. 

Want van U is het Koninkrijk 

en de kracht en de heerlijkheid 

in eeuwigheid. 

Amen. 
  

Mededelingen 
  

Collecte 
  

Slotlied: ‘Een vaste burcht is onze God’ 

Een vaste burg is onze God, 

een toevlucht voor de zijnen! 

Al drukt het leed, al dreigt het lot, 

Hij doet zijn hulp verschijnen! 

De vijand rukt vast aan 

met opgestoken vaan; 

hij draagt zijn rusting nog 

van gruwel en bedrog, 

maar zal als kaf verdwijnen! 
 

Geen aardse macht begeren wij, 

die gaat welras verloren. 

Ons staat de sterke Held ter zij, 

die God ons heeft verkoren. 
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Vraagt gij zijn naam? Zo weet, 

dat Hij de Christus heet, 

Gods eengeboren Zoon, 

verwinnaar op de troon: 

de zeeg' is ons beschoren! 
 

En grimd' ook d'open hel ons aan 

met al haar duizendtallen, 

toch zal geen vrees ons nederslaan, 

toch doen wij 't krijgslied schallen. 

Hoe ook de satan woedt, 

wij staan hem voet voor voet, 

wij tarten zijn geweld; 

zijn vonnis is geveld: 

een woord reeds doet hem vallen! 
 

Gods woord houdt stand in eeuwigheid 

en zal geen duimbreed wijken. 

Beef, satan! Hij, die ons geleidt, 

zal u de vaan doen strijken! 

Delf vrouw en kind'ren 't graf, 

neem goed en bloed ons af, 

het brengt u geen gewin: 

wij gaan ten hemel in 

en erven koninkrijken! 
 

Uitzending en zegen 

Bevestigen wij dan ons geloof in een leven van liefde, 

Aanvaarden wij onze verantwoordelijkheid voor onze geloofsgemeenschap, 

Haar taak in deze wereld met haar noden 

En gaan wij dan van hier naar ons huis en onze levensopdracht, 

Onder Gods zegen. 
 

De Heer zegene en Hij behoede u. 

De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. 

De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. 

Amen. 
 

Antwoordlied 978: 4 
  

Orgelmuziek, over ‘Een vaste burcht is onze God..’ 


