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Zang: I want it all 

 

Ambtsdragers komen tijdens het nummer binnen 

 

Welkom: 

 

Hartelijk welkom in deze viering! Wat mooi dat jullie er zijn! 

Voor we echt aan de viering beginnen een paar aandachtspunten: 

1. Er is een mededeling van de voorzitter van onze kerkenraad, Han Theil. Ik geef hem nu 

eerst even het woord. 

2. Eventueel: Misschien wordt u na afloop aangesproken door leerlingen van het Calscollege 

die een werkstuk voor school moeten maken. Hun opdracht is voor het vak Kennis van het 

geestelijk leven. U beslist zelf of u op hun verzoek ingaat of niet. 

3. U wordt van harte uitgenodigd om mee te zingen, te klappen of te swingen. Maar één 

verzoek als u uw enthousiasme ook met applaus kenbaar wilt maken, doet u dat dan na afloop 

van de dienst.  

 

Ook dit jaar hebben we liederen gekozen uit de Top 2000.  

We hebben ze een plek gegeven in de orde van de dienst  

zoals we die zo ongeveer in onze kerk gewend zijn.  

We laten ons inspireren door David, een knap, jong en rossig ventje,  

dat uiteindelijk als koning leider wordt van een heel rijk.  

David is geen God, maar een heel menselijk leider. 

In al die menselijkheid is David desondanks een voorbeeld geworden voor Jezus.  

Jezus stamt uit het geslacht van de herder koning David. 

 

Beeld beamer: collage 
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We hebben woorden gekozen die typerend zijn voor het leiderschap van deze David. 

Hij was authentiek.  

Hij zorgde voor verbinding.  

David wordt geconfronteerd met zijn moreel kompas.   

En we merken, dat David visionair is. 

 

Hier iets over de uitslag van de poll vooraf. 
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Laat woorden, beelden en vooral lied en muziek spreken.  

En deel het in jouw leven! 

 

# 

 

De mensen willen een leider. Een koning. Een sterke leider.  

Iemand die de onderlinge verdeeldheid overbrugt. 

Dat is nu niet anders dan in de tijd van Saul en zijn opvolger David. 

En er worden onverwachte keuzes gemaakt. 

 

Leiders, prinsen en prinsessen: ik wil ze en wel nu! 

Zo begonnen we deze dienst. Is dit waar we in geloven?  

Moet het zo? Willen we het anders? 

Hebben we nog dromen?  

 

Zang: Laat het vanavond gebeuren  
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Groet:  

 

Vrede en alle goeds van God - 

voor jou hier aanwezig; 

voor ieder op deze wereld. 

 

Bemoediging:  

 

In de Naam van God 

die onze naam kent 

en ons ziet zitten, 

kunnen we hier samen komen! 

Amen. 

 

Beeld beamer: spiegel 

 

Saul was de zittende koning. Voorloper van David. 

Saul was een mooie, lange jongen van gewone komaf.  

Al snel verviel Saul in de verleidingen van elke machthebber.  

Hij dacht voornamelijk aan zichzelf en duldde géén tegenspraak.  

Hij verzamelde alleen gelijkgestemden om zich heen  

en gedroeg zich alsof hij God zelf was. 

Ook David maakt misbruik van zijn macht. 
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Zo kan het gaan: een leider die zich ontpopt als een onderdrukker:  

een leider die het volk laat lijden 

 

Zang: They dance alone  

 

Smeekgebed:  

 

Hier zijn we God, 

vol verlangen om even opgetild te worden  

uit de dagelijkse gang van angst en twijfel. 

Om geraakt te worden door zin en verbinding  

in zingen en spelen; 

in luisteren en spreken. 

Wees in ons midden aanwezig! 

We bidden u vanwege leiders die de baas zijn 

over alles en iedereen. 

Die alleen aan zichzelf en de eigen kliek denken. 

En die zoveel pijn en lijden en dood brengen. 

We bidden u vanwege de slachtoffers, 

gewone mensen die hun ziel en zaligheid geven, 

maar afgeknepen worden, geen ruimte krijgen, 

en kapot gemaakt worden. 

Heer, ontferm u! 

Christus, ontferm u! 

Heer, ontferm U! 

Amen. 

 

Zang: World of hurt  

 

Beeld beamer: paraplu 

 

God wijst via de profeet Samuel de weg naar een nieuwe koning. 

Het gaat niet om de buitenkant, 

Maar om de binnenkant, om het hart. 

En zo kwam hij uiteindelijk uit bij de kleine David,  

de herdersjochie met harp en slinger. 

 

Beeld beamer: slinger 

 

David wordt geraakt door de angst van Saul en zijn leger. 

Dat gebeurt in de strijd met de Filistijnen en de machtige Goliath. 

Klein, maar dapper – David gaat het gevecht aan met de grote Goliath. 

Gesterkt door zijn geloof in de HEER van Israël. 

Met slinger en steen treft hij Goliath  

in één keer tussen de ogen 

waardoor deze uitgeschakeld is.  

 

Beeld beamer: verrekijker 
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Het leven voor het volk Israël ziet er ineens weer zonnig uit.  

Is David Mr Blue Sky? 

Iedereen blij om bij hem te horen? 

 

Zang: Mister Blue Sky 

 

Beeld beamer: brug 

 

Jonathan, de zoon van Saul,  

was eigenlijk de aangewezen troonopvolger.  

Hij is diep onder de indruk van de daden van David. 

Als Jonathan hem aan het hof van zijn vader ontmoet,  

sluiten beiden vriendschap.  

Maar de vriendschap staat door Saul onder druk. 

David en Jonathan moeten elkaar laten gaan. 

Wat zoek je juist dan naar vriendschap, 

naar iemand om van te houden. 

 

 

Zang: Somebody to love 

 

Beeld beamer: harp 

 

Zang en muziek zijn een uitlaatklep  

voor uiteenlopende gedachten en gevoelens. 

Gemis aan liefde en vriendschap, 

twijfel en vertrouwen, 

opgewonden en vrolijk - 

je hebt muziek in je. 

 

Zang: I’ve got the music in me (Loflied) 

 

Beeld beamer: verrekijker  

 

Saul is jaloers op de successen van David. 

Hij wil David ter dood brengen. 

Maar David krijgt eerder die kansen. 

Alleen: hij laat Saul in leven. 

Uiteindelijk sneuvelt Saul in de oorlog. 

David wordt echt koning. 

Hij wint oorlogen. 

Hij maakt Jeruzalem tot  

centrum van politiek en godsdienst. 

Hij stelt zich in dienst van de visie van God  

op de toekomst van het land en het volk. 

 

Beeld beamer: kompas 

David blijkt ook een mens van vlees en bloed. 

Hij liet zich verleiden tot machtsmisbruik.  

Hij valt voor zijn mooie buurvrouw Bathseba.  
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David werkt haar man weg. 

De profeet Natan laat David in de spiegel kijken 

Hij erkent zijn schuld,  

toont berouw, 

moet er stevig voor boeten  

en zoekt een nieuwe weg met God. 

Wat is een goede herder? 

 

Gebed om de opening van het woord: 

 

Here God, 

u geeft ons zelf te kennen 

wie leiders zijn naar uw hart. 

Open onze oren. 

Open onze harten. 

Zodat tot ons kan door dringen 

wat u ons wil zeggen. 

Amen. 

 

Lezing Ezechiël 34:1-8 en 23-24a:  

1 De HEER richtte zich tot mij: 2 ‘Mensenkind, profeteer tegen de herders van Israël, 

profeteer en zeg tegen hen: “Dit zegt God, de HEER: Wee jullie, herders van Israël, want 

jullie hebben alleen jezelf geweid! Horen herders niet hun schapen te weiden? 3 Jullie eten 

wel van hun kaas, jullie gebruiken hun wol voor je kleren en jullie slachten de vette dieren, 

maar de schapen weiden, dat doen jullie niet. 4 Zwakke dieren hebben jullie niet laten 

aansterken, zieke dieren niet genezen, gewonde dieren niet verbonden, verjaagde dieren niet 

teruggehaald, verdwaalde dieren niet gezocht – jullie hebben de dieren hard en wreed 

behandeld. 5 Zonder herder raakten ze verstrooid, en werden ze door wilde dieren verslonden. 

Mijn schapen zijn verstrooid, 6 ze dwalen rond in de bergen en hoog in de heuvels; over heel 

het aardoppervlak raken ze verstrooid, en er is niemand die naar ze omziet, niemand die naar 

ze op zoek gaat. 

7 Daarom, herders, luister naar de woorden van de HEER: 8 Zo waar ik leef – spreekt God, de 

HEER –, mijn schapen hadden geen herder, ze werden weggeroofd en door de wilde dieren 

verslonden; en jullie, herders, keken niet naar mijn schapen om, jullie hebben alleen jezelf 

geweid maar niet mijn schapen!  

… 

23 Ik zal een andere herder over ze aanstellen, een die ze wél zal weiden: David, mijn dienaar. 

Hij zal ze weiden, hij zal hun herder zijn. 24 Ik, de HEER, zal hun God zijn, en mijn dienaar 

David hun vorst. Ik, de HEER, heb gesproken.  

  

Tot zover de lezing uit de Bijbel. 

 

# 

 

Sterk en machtig zijn, leider aan de top –  

het kan zomaar weer voorbij zijn. 

En dan ben je misschien zwak en afhankelijk. 

Het is allemaal relatief. 

Daarom: 

Leef, vier ook het leven. 
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Zang: Viva la Vida  

 

Verkondiging: 

 

Lieve mensen, samen gemeente van onze Heer Jezus Christus! 

 

We willen een sterke leider! Zo klonk het eeuwen geleden in het oude Israël. De zwervende 

kudden met hun herders worden steeds meer gesettelde boeren en burgers in stad en land. De 

stammen zoeken naar eenheid en samenhang. Daarom een koning zoals bij de buren. Kijk 

naar farao in Egypte! Maar God zegt: “Nee, ik ben jullie koning!” Uiteindelijk zwicht God 

voor de stem van het volk. Saul wordt de eerste koning. Maar hij faalt in zijn leiderschap. 

David wordt gekozen. Hij is authentiek in zijn geloofsvertrouwen op de HEER. Hij zoekt 

verbinding met God en met zijn rivaal Saul. Hij ervaart vriendschap met Jonathan. En 

eenmaal koning zorgt hij ervoor, dat God tot zijn recht komt in Jeruzalem. En in zijn visie op 

de toekomst van God en het volk wil hij ook een Godshuis bouwen. En hij erkent zijn fouten. 

Als een ware machthebber maakt hij misbruik van zijn mogelijkheden door Bathseba in te 

pikken ten koste van haar man. David erkent zijn fout en moet duur boeten. Hij krijgt 

vergeving en is eens te meer een koning dankzij de gratie van God. 

David was een groot leider. De bijbelse vertellers beseften terdege dat een mens nu eenmaal 

niet volmaakt kan zijn en dat een koning niet, zoals een Egyptische farao, mag worden 

vergoddelijkt. In de Bijbel komen ook de slechte, de aller menselijkste  kanten van de leiders 

naar voren. Toch gebruikt God zo iemand als leider. En is David belangrijk in de 

geschiedenis: Kijk hoe God over hem spreekt bij Ezechiël. En kijk hoe nadrukkelijk over Jezus 

wordt verteld dat hij afstamt van David. 

 

We willen een sterke leider! In onze tijd wordt hetzelfde geroepen. Er is onrust en angst in 

onze tijd in onze wereld. Dreiging van terrorisme, de vluchtelingenstromen en de naweeën 

van de economische crisis. Er is de globalisering, de wereldhandel, het klimaatprobleem, de 

introductie van robots.  

De bestaande machtshebbers hebben er in de ogen van het volk geen antwoord op. Dan zie je 

dat de behoefte aan sterke, autoritaire leiders toeneemt. 

En zo komen er leiders die er op in proberen te spelen. Of de dreigingen nu werkelijk zijn of 

niet. Maar we zijn bang voor verandering. Bang om het vertrouwde te verliezen. En dan kijk 

je eerder naar korte termijn oplossingen dan naar aanpak voor de lange termijn. 

 

In de voorbije maanden heb ik heel vaak met de ogen van deze Top 2000 viering het nieuws 

gevolgd. Ik zie leiders langs komen. Ik moet zeggen, dat het wel makkelijk was om 

voorbeelden te vinden. De situatie van de samenleving is er naar. Maar ook de verkiezingen 

elders en bij ons zelf helpen. En ik noem puntjes die mij opgevallen zijn. 

Ik zie Obama: prachtige toespraken, innemend, als een echte staatsman. Maar in het Midden 

Oosten heeft hij niet echt het verschil kunnen maken. Er is nog altijd chaos. Daar tegenover 

Trump met zijn rijkdom, zijn uitstraling. Totaal anders. En wat te denken van zijn 

opmerkingen over het betasten van vrouwen door een ster als hij. Of het te kijk zetten van een 

invalide journalist. Of volstrekt weigeren om een hem niet welgevallige journalist een vraag 

te laten stellen.  

Ik denk aan Erdogan die steeds meer macht naar zichzelf toetrekt. En die achter alle oppositie 

die ene tegenstander in het buitenland ziet opdoemen.  

Ik zie Wilders in zijn poging de stem van het volk te zijn en te beantwoorden. En die van plan 

is om de stem van de rechter naast zich neer te leggen. 
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Ik zie Duerte op de Filippijnen die doodseskaders inzet tegen drugsverdachten. En die bij 

voorbaat vrijspraak verleent aan wie dan de wet schendt. 

Ik zie topmannen van grote bedrijven in bijv. de autobranche die na gebruik van 

sjoemelsoftware wegkomen met hoge afkoopsommen. Ik zie bankmensen die de economie op 

de rand van de afgrond gebracht hebben vertrekken met gouden handdrukken.  

Ik hoor over een directeur op een school die zorgt voor verlammende argwaan en achterdocht 

bij de medewerkers. En dan de opvolger die angst verandert in vertrouwen. En op je zelf 

werken verandert in samen werken. 

En in de kerk heb je ze ook, leiders. Paus Franciscus houdt zich vrijwel onverkort aan de leer 

van de RKK, maar door zijn houding en levensstijl verovert hij harten. Eenvoud, 

hartelijkheid, toegankelijkheid raakt mensen binnen en buiten de kerk.  

En zo zijn er tal van voorbeelden in het groot en even goed in het klein en dichtbij die tot 

gesprek over goed leiderschap door en voor mensen aanleiding geven. 

 

Welke leider zou je kiezen? Eentje die goed voor zichzelf zorgt? Of eentje die voor anderen 

zorgt? 

Een sterke leider loopt groot risico de democratie te misbruiken. De angst voor terrorisme 

kan ons brengen bij leiders die alle macht willen over de media, over personen en over geld. 

Leiders die steeds meer, steeds hoger, steeds groter en steeds sneller willen, vallen voor de 

verleiding van verduistering, van fraude. Het leidt tot genadeloze uitbuiting, tot een 

agressieve ellenbogencultuur, tot verachting van elk invoelingsvermogen. 

 

Welke leider kies je? Nee, ik noem geen namen. Dat is ieders eigen verantwoordelijkheid. 

En ik heb er ook geen handboek van een managementgoeroe als Stephan Cophey op 

nagelezen. Ik neem wat mee vanuit de Bijbel. Van David. Van Jezus. Ik denk aan al onze 

gesprekken bij de voorbereiding. 

Ik kies er voor een leider te volgen die voor anderen zorgt. Die omziet naar de mensen, zoals 

een herder doet. Dat beeld is typerend voor God. En zit achter de koning in de bijbel. En kom 

je tegen bij David. Zijn oude beroep werkt door in zijn nieuwe taak. En sinds de herder en zijn 

kudde IJsselstein heeft bezocht een poosje geleden, is het beeld ook niet meer heel ouderwets. 

En ik wil een leider met mijn hart en mijn hoofd kiezen. Dus niet vanuit mijn gevoel, vanuit 

mijn onderbuik. Ik wil proberen er goed over na te denken. En niet alleen aan vandaag of 

morgen te denken. Maar ook aan wat er dan komt. De verdere toekomst. En ik wil niet alleen 

denken aan wat voor mij zelf goed is. We zijn samen. En ver weg is dan ook dicht bij. 

Ik verwacht van een herderlijke leider dit soort kenmerken en kwaliteiten: bijv. respect, recht 

doen, ruimte geven, relativeren. Ik denk aan zelfreflectie, vertrouwen wekken, delen. En 

charisma en verbeeldingskracht is ook niet verkeerd. En een snufje humor en zelfspot kan al 

helemaal geen kwaad. Ik kijk uit naar iemand die dient. En niet zelfzuchtig of arrogant is. 

 

En als ik dan nog eens Ezechiël lees, dan moet het gaan om een herder die vooral naar de 

zwakke, zieke en misselijke schapen omziet. Eentje die die de kleintjes en de kwetsbaren in de 

gaten houdt. Oog heeft voor wie dwaalt en vlucht. Iemand die hen draagt en verzorgt. Je 

gebruikt de schapen niet als dingen, als nummers. Je misbruikt mensen niet als handelswaar. 

Maar je bent een goede herder, à la David. In het spoor van Jezus Christus. 

 

Amen. 

 

# 

 

Laten we bidden. 
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Dankgebed: 

 

Dank U, Here God,  

voor muziek en zang 

waarmee we alles van ons leven kunnen uitdrukken. 

Dank U,  

voor mensen die u kiest om leiding te geven. 

Gewone mensen mogen het gewoon doen. 

We danken voor mensen als David. 

Dank u wel voor Jezus Christus 

die ons voorgaat als goede herder  

in leven en dood. 

 

Voorbeden: 

 

Laat onze leiders niet zozeer zorgen voor zichzelf. 

Maar laat hen omzien naar anderen,  

en helemaal naar wie klein en zwak is  

op welke manier dan ook. 

Here God, houd ons bijeen  

en maak ons goede herders voor elkaar. 

Dan zal het kwetsbare bij ons in veilige handen zijn. 

Dan zal het onaanzienlijke de aandacht krijgen  

die het nodig heeft. 

Dan zal niemand zo eenzaam zijn  

dat hij of zij verloren loopt. 

Dan zullen veel mensen leven vinden. 

 

Here God, 

In een gevulde stilte steken we een lichtjes aan. 

Ieder die wil kan dat komen doen, 

Met in gedachten een naam of namen  

van wie uw lichtend omzien nodig heeft 

 

Stil gebed / Kaarsen aansteken:  

 

Zang: Angels   

Zang: Fragile   
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Onze Vader:  

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. 

 

Inzameling van de gaven:  

Er wordt nu één collecte gehouden. De opbrengst wordt door Kerk in actie aan Syrische 

kerken gegeven. Zij kunnen dan ter plaatse mensen helpen aan onderdak, voedsel en 

veiligheid. 

Bij de uitgang zelf is er geen collecte. Wél is er een standje van de Stichting DARA Europe. 

Dat is een stichting die door IJsselsteiners wordt onderhouden om hulp te bieden aan 

kansarme kinderen in Cambodja. Het gaat ook daar om veilig wonen, gezondheidszorg, 

voedsel en onderwijs. U kunt producten kopen om te steunen. 

Laten we met onze mogelijkheden leiders zijn en mensen in nood beschermen. Handen uit de 

mouwen, met de muziek in ons hart. Houd niet op met te denken aan morgen. Morgen is er al 

snel. En het wordt beter dan gisteren! 

 

Zang: Don’t stop  

  

Uitzending:  
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We gaan naar huis uitgedaagd en bemoedigd,  

we weten waar het op aankomt  

en we gaan met goede moed verder,  

is er vanavond iets gebeurd? 

 

Zegen:  

Beamer: brug 

 

Droom de wereld open. 

Zing tegen beter weten in. 

Zing en droom van de mens 

die je zijn mag in Naam van de HEER. 

 

Gezegend je hand  

die je uitreikt naar de ander. 

Gezegend je woorden  

die de ander geluk wensen. 

Gezegend je voeten  

op weg naar de ander, 

op weg naar recht en vrede. 

Amen. 

 

Zang: Iedereen is van de wereld (The Scene) 

 

Einde 

 

  

 


