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Dienst op zondag 6 maart 2022 
in de Bornse Vermaning 

1e zondag van de Veertigdagentijd 
 

Een taal van liefde 
 

Orgelspel voor de dienst 
 

Welkom en mededelingen  
Aansteken van de kaarsen 
Moment van stilte 
 
Openingslied ZZZ 476 – Kom naar het levend water (vooraf inzingen? 
 
Bemoediging 
 

Onze hulp is de Naam van de Ene 
die hemel en aarde maakt 
die ontrechten recht verschaft 
en bevrijdt wie gevangen zitten. 
 
God van liefde en genade, 
beziel ons en vuur ons aan 
zodat wij moed houden en hoop. 
Houdt ons de hand boven het hoofd 
als een zegen op de weg die we gaan.  

 
Korte inleiding op het Kyriëgebed 
 
In de Veertigdagentijd wordt er na het gebed om ontferming (of kyriëgebed) geen 

glorialied gezongen. Mijn collega Johan Meijer uit Borne vertelde dat hij van plan is 

om tijdens de diensten in de Oude Kerk in Borne in plaats van een glorialied een 

vredeslied te laten zingen in verband met de oorlog in Oekraïne. ‘Zou jij daarin mee 

willen gaan als jij zelf voorgaat in een dienst in de Oude Kerk’, vroeg hij. Nou kun je 

niet Doopsgezind zijn en toch geen vredeslied willen zingen in een dienst, dus het 

antwoord was uiteraard ‘ja’.  

En toen bedacht ik dat we dat natuurlijk hier ook kunnen doen. Vandaar dat wij 

vanochtend na het kyriëgebed lied 1008 zingen (Rechter in het licht verheven). In 

verder alle diensten in deze periode waarin ik zelf voorga, zullen we dus een 

vredeslied zingen. 

 
Kyriëgebed  
 

Ongenadig en genadeloos, 
gedreven door machtshonger 
en angst voor verlies, 
bezeten van hebzucht, 
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zo wordt de weg naar vrede, 
de weg van Jezus, jouw zoon, God 
geblokkeerd, 
zo wordt het komen van jouw rijk 
van vrede en gerechtigheid  
een ver visioen. 
 
Geef ons niet op, God 
en weerhoud de kwade krachten 
in deze wereld 
van het vernietigen van 
steden en landen, 
van mensen en dieren. 
 
Houd jouw ogen gericht 
op de slachtoffers, 
op degenen die sterven 
aan de oorlogen die nu woeden, 
en houd ons gaande 
op de weg van vrede 
in het spoor van Jezus van Nazareth. 
 

gevolgd door een lied om vrede: LB 1008 – Rechter in het licht verheven 
 
Inleiding 
 
Terwijl we via allerlei media oorlogstaal horen, de taal van haat, leugenachtige taal 

die feiten verdraait, richten wij ons vanochtend op ‘een taal van liefde’. Dat is dan ook 

het thema van deze dienst. 

Nou zullen de woorden die we horen in de lezing uit Deuteronomium 5 misschien niet 

bij iedereen binnenkomen als ‘taal van liefde’. Velen hebben helemaal niets met 

geboden, wetten of regels. Toch zijn ze nodig om op een goede manier samen te 

kunnen leven. Het gaat uiteindelijk om het goede leven, een bevrijd leven. Bevrijd 

van de machten en krachten die over ons willen heersen, die ons willen beheersen. 

Niet voor niets heten wat wij ‘de tien geboden’ noemen in het jodendom ‘de tien 

woorden’. In de joodse beleving zijn het ‘woorden ten leven’, richtingaanwijzers, 

woorden die voortkomen uit de liefde van God voor de mens. 

 
Schriftlezing 1e Testament: Deuteronomium 5, 1-23 (Naardense Bijbel 2014) 

6 ik ben de Ene, God-over-jou,  

die jou heb uitgeleid uit het land van Egypte,  

   uit het dienaarshuis;  

7 laat dát er niet bij jou wezen:  

   andere goden, tegen mijn aanschijn in!-  



3 

 

8 niet zul je je maken  

   een kapbeeld van enige gestalte  

in de hemelen boven,  

op de aarde beneden,  

en in de wateren onder de aarde!-  

9 niet zul je voor hen je buigen,  

niet zul je hen dienen;  

want ik,  

de Ene, God-over-jou,  

   ben een naijverig god,  

die onrecht van vaders bezoekt aan zonen,  

en aan derden en vierden  

   van wie mij haten;  

10 maar die vriendschap bewijst aan duízenden:  

aan wie mij liefhebben  

   en mijn geboden bewaken!-  

 

11 niet zul je de naam van de Ene,  

   God-over-jou,  

   aanheffen voor valse zaken,  

want niet ongestraft laat de Ene  

wie zijn naam aanheft in valse zaken;  

 

12 waak over de dag van de sabbat,  

   om die te heiligen,-  

zoals de Ene, God-over-jou,  

   je heeft geboden;  

13 zes dagen zul je dienen,  

doe dan al je werk;  

14 de zevende dag  

is een sabbat voor de Ene, God-over-jou;  

níet doen zul je dan welk werk ook:  

   jij, je zoon en je dochter, je dienaar  

   en je dienstmaagd,  

je os en je ezel,- al je vee,  

en ook de zwerver-te-gast  

   bij jou binnen je poorten,  

opdat  

je dienaar uitrust, en je dienstmaagd ook,  

   zoals jijzelf!-  
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15 gedenken zul je  

dat je een dienaar bent geweest  

   in het land van Egypte  

en dat de Ene, God-over-jou,  

   je daaruit heeft uitgeleid  

met sterke hand en uitgestrekte arm;  

dáárom  

heeft de Ene, God-over-jou, je geboden  

om de dag van de sabbat te dóen!-  

 

16 eer je vader en je moeder  

zoals de Ene, God-over-jou,  

   je heeft geboden;  

opdat je dagen verlengd worden  

en opdat het je goed ga  

op de aarde          

welke de Ene, God-over-jou, aan jou geeft.  

 

17 niet doodslaan zul je,  

••  

niet vreemdgaan zul je,  

••  

niet stelen zul je,  

••  

niet antwoorden zul je over je naaste  

   als valse getuige;  

 

18 niet zul je je zinnen zetten  

   op de vrouw van je naaste;*  

••  

niet begeren zul je het huis van je naaste,  

zijn veld, zijn dienaar, zijn dienstmaagd, zijn os,  

   zijn ezel,-  

al wat van je naaste is!  

 

19 Deze woorden  

heeft de Ene gesproken tot heel  

   uw vergadering  

   op de berg,  

vanuit het vuur, de wolk  

   en de mistdonkerte,-  

met grote stem, en voegde daaraan niet toe;  

toen schreef hij ze  
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op twee stenen platen  

en gaf ze aan mij.  

20 En het geschiedde,  

toen gij de stem hoorde uit het duister  

terwijl de berg in brand stond van het vuur,-  

toen naderden tot mij  

al uw stamhoofden en uw oudsten.  

21 Ze zeiden:  

ziehier, de Ene, God-over-ons,  

   heeft ons doen zien  

   zijn glorie en zijn grootheid,  

en zijn stem hebben wij gehoord  

   vanuit het vuur;  

deze dag hebben wij gezien  

dat God met de –rode– mens spreekt  

en dat hij het overleeft;  

 
Lied  ZZZ 581 – Een taal van liefde (Dat woord is niet in steen geschreven) 
 
Evangelielezing: Lucas 4, 1-13 (Naardense Bijbel 2014) 
 

1 Vol van heilige geestesadem  
keert Jezus terug van de Jordaan;  
en in de geestesadem is hij geleid  
de woestijn in,  
2 veertig dagen lang beproefd  
door de uiteenwerper;  
hij eet niets in die dagen;  
als ze voleindigd worden  
is hij uitgehongerd.  
3 Maar dan zegt de uiteenwerper tot hem:  
als jij de Zoon van God bent,  
zeg dan tot deze steen  
dat hij een brood wordt!  
4 Jezus antwoordt hem:  
geschreven staat ‘niet bij brood alleen  
zal de mens leven!’ (Deut. 8,3)  
5 Hij leidt hem omhoog  
en toont hem alle koninkrijken  
van de bewoonde (wereld),  
in een punt des tijds.  
6 De uiteenwerper zegt tot hem:  
jou zal ik geven heel deze macht  
en al hun glorie,  
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omdat ze aan mij is overgegeven  
en ik haar geef aan wie ik wil;  
7 welnu, als jij je buigt voor mijn aanschijn,  
zal alles van jou zijn!  
8 Ten antwoord zegt Jezus tot hem:  
er staat geschreven  
‘buigen zul je voor de Heer, je God,  
en alleen hem dienen!’ (Deut. 6,13)  
9 Maar hij leidt hem naar Jeruzalem;  
hij doet hem staan op de dakrand  
van het heiligdom  
en zegt tot hem:  
als je zoon van God bent,  
werp dan jezelf van hier naar beneden!-  
10 want er staat geschreven  
‘hij zal aan zijn engelen over jou gebieden  
om over je te waken en  
11 ze zullen je op handen dragen  
opdat jij niet je voet aan een steen zult stoten’! (Ps. 91,11-12)  
12 Ten antwoord zegt Jezus tot hem:  
er is gezegd  
‘je zult de Heer, je God,  
niet op de proef stellen’ (Deut. 6,16)!  
13 Als hij alle beproeving heeft volbracht,  
doet de uiteenwerper afstand van hem  
tot aan een (goed) moment.  

 
Lied  LB 91a – Wie in de schaduw Gods mag wonen 
 
Overdenking 
 
‘Woorden’, dat is de oorspronkelijke titel van het bijbelboek dat wij kennen als 

Deuteronomium. Daarmee begint het boek: ‘Dit zijn de woorden die Mozes tot heel 

Israël heeft gesproken…”. We kennen die woorden ook uit het boek Exodus 

(uittocht). In Exodus 20 was het God zelf die deze woorden sprak. Hier, in 

Deuteronomium 5 wordt Gods woord een mensenwoord. Mozes herhaalt die 

woorden hier één voor één om ze het volk in te prenten. Het worden zo woorden om 

te leren, woorden om uit te leven. 

 

In het boek Exodus klonken die woorden na de periode van slavernij. Het volk was 

bevrijd uit Egypte en moest leren een bevrijd volk te zijn. Het moest de slavernij en 

de mentaliteit van de slaaf achter zich laten. Dat kost tijd, veel tijd, een mensenleven 

lang soms, of nog langer. Dat weten we van de tot slaaf gemaakten uit onze eigen, 

veel recentere, geschiedenis. 

 

In Deuteronomium klinken dezelfde woorden, maar nu met het oog op de toekomst. 

Blijf bij die God die jou heeft bevrijd uit Egypte. Ga niet lichtzinnig om met die vrijheid, 
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zorg dat je de weg niet kwijtraakt. Die woorden spreken immers de taal van liefde. 

Sta stil bij die woorden als je je huis verlaat of er weer naar binnen gaat.  

Dat laatste slaat op die kleine kokertjes op de buitendeur, maar ook op de 

binnendeuren van een huis waar joden wonen. In die kokertjes (mezoeza) zit een 

beschreven rolletje perkament met twee teksten uit Deuteronomium: de eerste is 

Deuteronomium 6:4-9 (het Sjema: Hoor Israël, de Heer is onze God, de Heer is Eén). 

Dat is de joodse geloofsbelijdenis. De tweede tekst is Deuteronomium 11:13-21, 

waarin God zijn volk op het hart bindt zich aan zijn woorden te houden en ernaar te 

leven, opdat het hen goed zal gaan in het land dat hen door God gegeven is. 

 

Hoe vaak ga je in je huis niet van de ene ruimte naar de andere, of ga je je huis uit 

om naar je werk te gaan of boodschappen te doen, en telkens leg je dan als jood dus 

even je hand op de mezoeza die daar hangt en probeer je –zo is de bedoeling- stil te 

staan bij de woorden op dat stukje perkament. Voor velen zal het misschien een 

gedachteloze handeling zijn geworden en leeft het niet meer echt. 

Zoals het iedere zondag voorlezen van ‘de wet’ (de tien geboden), dat nog heel lang 

in protestantse kerken gebeurde, vast niet altijd de aandacht van elke aanwezige 

kerkganger zal hebben gehad.  

 

Maar toch…zouden die bijbelse woorden geen waardevolle woorden kunnen zijn in 

een samenleving als de onze?  

Woorden die een heel ándere taal spreken dan de taal waarmee we elkaar soms te 

lijf gaan, waarmee we elkaar afbreuk doen, waarmee we elkaar de maat nemen of 

naar beneden halen. Dát is liefdeloze taal. Dat is taal die oordeelt, die onverzoenlijk 

is. Dat is taal die mensen vastzet. 

Die bijbelse woorden spreken de taal waar het lied ‘Een taal van liefde’ over ging: 

Dat woord geeft niet de wind van voren, 
veroordeelt niet en wil geen wraak, 
is dagelijks opnieuw geboren 
en in een mensenhart te horen, 
tot licht gemaakt. 

 

Die bijbelse woorden helpen je juist om weerstand te bieden aan het kwade. Zoals 

Jezus in de woestijn weerstand bood aan de kwade machten in de wereld, machten 

die onze humaniteit naar beneden willen halen.  

Maak van deze stenen brood, zeggen die machten; machten verbeeld in de figuur 

van satan of de duivel. Zorg voor economische wonderen Jezus! Zorg voor 

voldoende voedsel en voor economische vooruitgang en je hebt het gemaakt in deze 

wereld. Kan niet schelen hoe je het doet, áls je het maar doet. Dat is wat de mensen 

willen. Dan aanbidden ze je! 

Ook biedt satan Jezus alle koninkrijken in de wereld aan. Hij biedt hem wereldmacht, 

supermacht. Dat is precies de macht waar mannen als meneer Poetin en consorten 

op uit zijn. Maar, dan moet Jezus wél voor die kwade macht, voor satan, op de 

knieën. Hij weigert. Want wie voor die kwade macht buigt, kan en mag niet langer de 
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vraag naar goed en kwaad stellen; die kan en mag zich niet afvragen: waar ben ik in 

godsnaam mee bezig? Want wie die vraag naar goed en kwaad stelt kán geen 

burgers bombarderen, die kan geen ziekenhuizen en scholen bestoken met raketten 

en ander wapentuig. Die kan niet bewust leugens verspreiden en zijn eigen volk 

onderdrukken. 

Wie de vraag naar goed en kwaad stelt wéét waar hij of zij zelf de fout in gaat. De 

mens die deze vraag stelt heeft een geweten en luistert ernaar. Natuurlijk kun je die 

stem van je geweten proberen te overschreeuwen, je er doof voor te houden, maar 

uiteindelijk is er die innerlijke stem: waar ben jij in godsnaam mee bezig? De macht 

van de liefde is uiteindelijk sterker dan de macht van het kwaad. Tenzij je die 

innerlijke stem blijvend het zwijgen oplegt. 

 

De macht van het kwaad -satan- daagt Jezus nogmaals uit: Spring van het hoogste 

punt van de tempel. De engelen vangen je toch wel op. Geen haar zal je worden 

gekrenkt. Dan zullen de mensen je wérkelijk binnenhalen als dé man die ze moeten 

hebben, de van God gezondene die hen zal komen verlossen. 

 

Nee, zo dus niet. Dit is niet de weg die Jezus wil gaan. Hij zal niet het stralende 

middelpunt van de wereld zijn, niet de verheven godenzoon, zoals de keizer van 

Rome zichzelf graag ziet. Zijn weg is een weg van afzien, van gehoorzaamheid.  

Hij heeft een opdracht te vervullen: mensen laten zien wie die bijbelse God is. Niet 

een god die mensen wil bedwingen, klein maken, maar een God die mensen wil 

bevrijden uit een ellendig bestaan. 

Jezus’ plaats is daarom bij de vertrapten, bij al die mensen die in hun eigen 

woestijnen verkommeren. Bij de armen en zieken, bij de zwervers, de doodlopers, de 

mensen die niet mee kunnen komen. 

Weet u, de woestijn kun je niet ontlopen. We hebben die woestenij soms ook gewoon 

nodig om weer even de werkelijke grond van ons mens zijn te vinden. Om te weten 

waar het écht over gaat in dit leven, met al zijn aanvechtingen. In dat prachtige boek 

‘De jongen, de mol, de vos en het paard’ van Charley Mackesy (vertaald door Arthur 

Japin) staat een heel belangrijke zin: ‘Een van onze grootste vrijheden is hoe we op 

dingen reageren.’ Je kunt boos worden, woedend zelfs op de dingen die niet gaan 

zoals jij wilt dat ze gaan, maar je kunt ook kiezen voor de weg van geduld, wijsheid 

en vooral liefde. Want het gaat uiteindelijk om liefde. Die macht is niet klein te krijgen, 

ook niet in de woestijnen van het leven, ook niet in Oekraïne of Rusland. Die 

liefdesmacht spreekt haar eigen taal, tégen de taal van woede, haat en vernietiging 

in, zoals in dat lied: 

Laat mij een taal van liefde spreken, 
verzoening mag mijn spreken zijn, 
een woord dat als een warme deken 
bedekt wie in de kou bezweken, 
zo mag het zijn. 

 
Amen. 
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Orgelspel 
 
Open ruimte 
 
Dank- en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
 

Dank God voor het leven zelf, 
voor alles wat ons toevalt 
aan goedheid, aan liefde, aan vriendschap. 
Dank voor jouw woorden van leven, 
die een altijd stromende bron zijn 
waaruit we mogen leven. 
 
We bidden voor de mensen 
die moeten leven met woorden 
vol van haat en verachting, 
of van leugenachtige woorden. 
We bidden voor moeders en kinderen  
die schuilen in kelders en metrostations  
en telkens weer schrikken  
door vallende bommen, granaten en raketten.  
Voor moeders met kinderen op de vlucht, 
voor oma’s en opa’s, weggerukt uit hun normale bestaan, 
op weg naar een onbekend land, 
zonder te weten wie hen welkom zal heten. 
Dat zij geborgenheid en veiligheid mogen vinden. 
 
We bidden voor wie een geliefde verloren in de oorlog, 
voor wie een geliefde moesten achterlaten 
en geen contact kunnen maken, 
niet kunnen vragen: hoe is het met je? 
We bidden voor de aanstichters van dit drama, 
dat jouw Geest hen weet te raken, 
dat zij zich omkeren en gaan werken aan vrede. 
 
We bidden voor de vele vluchtelingen 
aan de Europese grenzen en in kampen 
die niet welkom zijn in Europa, 
die nu nóg meer vergeten dreigen te raken…. 
 
We bidden voor… 
 
Stil gebed…. 

 
Onze Vader in de hemel,  
laat uw naam geheiligd worden,  
laat uw koninkrijk komen  
en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.  
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.  
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Vergeef ons onze schulden,  
zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was.  
En breng ons niet in beproeving,  
maar red ons uit de greep van het kwaad.  
Want aan u behoort het koningschap,  
de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen. 
 

 
Collecte t.b.v. Doopsgezind Wereldwerk i.v.m. de oorlog in Oekraïne 
 
Slotlied LB 542 – God roept de mens op weg te gaan: 1, 2 en 3 
 
Opdracht en zegenbede 
 
God roept ook ons op weg te gaan naar het beloofde land. En nee, die reis is niet 
altijd een makkelijke reis. Soms gaat de weg dwars door een woestijn van pijn en 
verdriet. Maar we gaan niet alleen.  
 
Laten we God, die ons nabij wil zijn, vragen om zegen voor onderweg. 
 

Loop voor ons uit, God … om ons de rechte weg te wijzen 
Ga naast ons … om met ons jouw vriendschap te delen 
Sta achter ons … om ons rugdekking te geven 
Wees onder ons … om ons bij vallen op te vangen 
Woon in ons … om ons de kracht te geven voor alledag 
Wees om ons … als een muur van liefde tegen zorg en angst 
Wees boven ons … om ons te beschijnen met jouw zon en te verlichten met 
jouw zegen. 

 
Lied ter beaming ZZZ 17 – Gezegend die ons deed opstaan 
 
Doven van de kaarsen  
 
Orgelspel na afloop van de dienst 
 


