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Utrecht, Jacobikerk 
Zondag 21 maart 2010 17.00 uur 
Schriftlezing, Deuteronomium 20: 19-20 | Lukas 13: 1-9 | NBV | LB’73 
 
Orde van dienst: 
 
Organist: Gerrit Christiaan de Gier 
 
Welkom & Mededelingen 
 
Wij gaan staan …. 
Laten wij stil zijn voor het aangezicht van de God van Israël 
 
Stil gebed 
 
Votum:  

En onze hulp  
in de Naam van de Eeuwige 
Die hemel en aarde geschapen heeft 
Die trouw bewaart tot in Eeuwigheid 
En die niet varen laat 
De werken van Zijn handen 

& Groet: 
Genade zij u  
en Vrede van God de Vader 
Van Jezus Christus de Zoon 
In de gemeenschap met de Heilige Geest 
Amen 

 
In deze dienst zal het gaan over: 
De gelijkenis van de onvruchtbare vijgenboom 
Ofwel de boom des Levens 
Alle liederen cirkelen om het thema van de boom…. 
 
Zingen Psalm 1 

1 Gezegend hij, die in der bozen raad 
niet wandelt, noch met goddelozen gaat, 
noch zich door spotters in de kring laat noden, 
waar ieder lacht met God en zijn geboden, 
maar die aan 's Heren wet zijn vreugde heeft 
en dag en nacht met zijn geboden leeft. 
 
2 Hij is een groene boom die staat geplant 
waar waterbeken vloeien door het land. 
Zijn loof behoeft de droogte niet te duchten, 
te goeder tijd geeft hij zijn rijpe vruchten. 
Gezegend die zich aan Gods wetten voedt: 
het gaat hem wel in alles wat hij doet. 
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3 Gans anders zal 't de goddelozen gaan: 
zij zijn het kaf dat wegwaait van het graan. 
Zij kunnen zich voor God niet staande houden, 
er is geen plaats voor hen bij zijn vertrouwden. 
God kent die wandelt in het rechte spoor, 
wie Hem verlaat gaat dwalende teloor. 

 
Vanuit de dienst van Woord en Sacrament wat wij vanmorgen gehoord en gezien…  
Vanuit het boek Exodus…. 
 
Belijden wij nu het christelijk geloof 
In verbondenheid met de Kerk 
Die er is in alle Eeuwen 
En op alle plaatsen 
En dat met name in verbondenheid 
Met de Kerk als in Israël is ingelijfd. 
 
Geloofsbelijdenis  
 
Zingen Psalm 96: 6 en 7 

6 In 't lied dat klinkt als Hij zal komen 
zijn aard' en hemel opgenomen, 
de zee herhaalt het duizendvoud 
en door de stilte van het woud 
weerklinkt het loflied van de bomen. 
 
7 Zo zal zijn koninkrijk beginnen. 
De Rechter rijdt de wereld binnen, 
Hij richt de aarde naar zijn recht, 
het pleit der volken wordt beslecht. 
Zijn trouw en waarheid overwinnen. 

 
Gebed 
 
1e Schriftlezing, Deuteronomium 20: 19 en 20 

19 Als u een stad langdurig moet belegeren, mag u haar boomgaarden niet vernietigen. Laat 
de bijl rusten en laat de bomen staan, want u moet er zelf van eten, en bovendien: is een 
boom soms een mens, dat u tegen hem moet strijden?  
20 Alleen de bomen waarvan u weet dat ze geen vruchten geven, mag u vernietigen of 
omhakken om ze te gebruiken voor de belegering van de stad waarmee u in oorlog bent.  

 
2e Schriftlezing Lukas 13: 1-9 

1 Er waren op dat moment ook enkele mensen aanwezig die hem vertelden over de 
Galileeërs van wie Pilatus het bloed vermengd had met hun offers  
2 Hij zei tegen hen: ‘Denken jullie dat die Galileeërs grotere zondaars waren dan alle andere 
Galileeërs, omdat ze dat ondergaan hebben? 
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3 Zeker niet, zeg ik jullie, maar als jullie niet tot inkeer komen, zul je allemaal op dezelfde 
wijze omkomen. 
4 Of die achttien die stierven doordat de Siloamtoren op hen viel – denken jullie dat zij 
schuldiger waren dan alle andere mensen die in Jeruzalem wonen? 
5 Zeker niet, zeg ik jullie, maar als jullie niet tot inkeer komen, zul je allemaal net zo sterven 
als zij.’  
6 Hij vertelde hun deze gelijkenis: ‘Iemand had een vijgenboom in zijn wijngaard geplant en 
ging kijken of de boom vrucht droeg, maar hij vond geen vijgen. 
7 Hij zei tegen de wijngaardenier: “Al drie jaar kom ik kijken of die vijgenboom vrucht 
draagt, maar tevergeefs. Hak hem maar om, want hij dient tot niets en put alleen de grond 
uit.” 
8 Maar de wijngaardenier zei: “Heer, laat hem ook dit jaar nog met rust, tot ik de grond 
eromheen heb omgespit en hem mest heb gegeven, 
9 misschien zal hij dan het komende jaar vrucht dragen, en zo niet, dan kunt u hem alsnog 
omhakken.”’  

 
Zingen Psalm 144: 5 en 6 

5 Maak onze zonen, Heer, als jonge loten, 
als bomen in hun jeugd hoog opgeschoten, 
laat onze dochters ranke zuilen zijn 
van een paleis dat blinkt in zonneschijn. 
Geef dat op onze pleinen niemand klage, 
behoed de kudden, doe de rundren dragen, 
verduizendvoudig 't vee, in veld en wei, 
vul onze schuur - maak ons van zorgen vrij. 
 
6 Gelukkig is het volk dat t'allen tijde 
staat maken mag, o HEER, op uw geleide. 
Gelukkig 't volk, waaraan Gij welvaart geeft, 
het volk dat U, o God, tot Koning heeft! 

 
Preek / verkondiging.  7 panelen 

1e paneel de bomen van de derde scheppingsdag 
2e paneel Lukas met de twee beelden 
3e paneel Jezus zegt helder nee zij waren niet zondiger dan…. 
4e paneel Wijngaard in Numeri staan vijgenboom vruchten voor het beloofde land. 
3 jaar groeien 3 jaar tot de boom vrucht draagt De boom krijgt dus een 7e jaar toegewezen… 
5e paneel De stem van de wijngaardenier En gaan to be or not to be 
6e paneel De stem van de tuinman 
7e paneel Jezus zelf is de beheerder 

 
Orgelspel 
 
Zingen Gezang 184: 4, 5 en 6 

4 Laten wij God loven, 
leven van het licht, 
onze val te boven 
in een evenwicht, 
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Kyrie eleison 
wees met ons begaan, 
doe ons weer verrijzen 
uit de dood vandaan, 
 
5 want de aarde jaagt ons 
naar de diepte toe, 
maar de hemel draagt ons, 
liefde wordt niet moe. 
Kyrie eleison, 
wees met ons begaan, 
doe ons weer verrijzen 
uit de dood vandaan. 
 
6 Met de boom des levens 
doodzwaar op zijn rug 
droeg de Here Jezus 
Gode goede vrucht. 
Kyrie eleison, 
wees met ons begaan, 
doe ons weer verrijzen 
uit de dood vandaan. 

 
Inzamelingen van de gaven 
 
Dankgebed 
 
Zingen Gezang 188: 1 en 2 

1 O Lam van God, onschuldig 
geslacht aan 't kruis der schande, 
te allen tijd geduldig 
bereid ten offerande, 
Gij hebt de schuld gedragen, 
nu is de dood verslagen. 
Erbarm U onzer, o Jezus! 
 
2 O Lam van God, onschuldig 
gefolterd en geslagen, 
leer ons, als Gij geduldig, 
ons kruis U na te dragen; 
doe ons U meer beminnen 
en help ons overwinnen. 
Geef ons uw vrede, o Jezus! 

 
Zegen 


