
Liturgie 19 februari 2023 om 9.30 uur - Vrijz. Gem.  Zierikzee  

 

Aanvangslied uit eigen bundel, lied 1 : 1 – Vol van verwachting 

 

Begroeting 

 

Vervolg 1 : 2 

 

Inleiding tot de dienst 

Thema: Luctor et Emergo 

 

Lied 283 – In de veelheid van geluiden 

 

Teksten:        zie pagina 2 

- Matteüs 15: 1-20 

- Evangelie van Thomas, logion 67 

 

Lied 321: 1, 2, 4 en 5 – Niet als een storm, als een vloed     

  

Overdenking 

 

Orgelspel    

 

Gebed - stilte – Onze Vader 

 

Slotlied  416: 1-3 – Ga met God… 

 

Zegen 

 

Vervolg 416: 4 

 



 

Matteus 15: 1-20 

1 Toen kwamen er vanuit Jeruzalem farizeeën en schriftgeleerden naar Jezus. Ze vroegen 

Hem: 2 ‘Waarom overtreden uw leerlingen de tradities van onze voorouders? Ze wassen hun 

handen niet voor ze hun brood eten.’ 3Hij antwoordde hun: ‘En waarom overtreedt u het 

gebod van God omwille van uw eigen traditie? 4 Want God heeft gezegd: “Toon eerbied voor 

uw vader en moeder,” en ook: “Wie zijn vader of moeder vervloekt, moet ter dood gebracht 

worden.” 5Maar u leert: “Wie tegen zijn vader of moeder zegt: ‘Alles wat van mij is en voor u 

van nut had kunnen zijn, bestem ik tot offergave,’ 6 die hoeft zijn ouders geen eerbied te 

tonen.” Zo ontkracht u het woord van God omwille van uw eigen traditie. 7Huichelaars! Hoe 

treffend is de profetie die Jesaja over u heeft uitgesproken: “Dit volk eert Mij met de lippen, 

maar hun hart is ver van Mij; 9 tevergeefs vereren ze Mij, want wat ze onderwijzen zijn 
voorschriften van mensen.”’10Nadat Hij de mensen bij zich geroepen had, zei Hij tegen hen: 
‘Luister en kom tot inzicht. 11Niet wat de mond in gaat maakt een mens onrein, maar wat de 
mond uit komt, dat maakt een mens onrein.’ 12Daarop kwamen de leerlingen bij Hem en 
zeiden: ‘Weet U dat de farizeeën uw uitspraak gehoord hebben en dat ze die 
aanstootgevend vinden?’ 13Hij antwoordde: ‘Elke plant die niet door mijn hemelse Vader is 
geplant, zal met wortel en al worden uitgerukt. 14 Laat ze toch, die blinde blindengeleiders! 
Als de ene blinde de andere leidt, vallen ze samen in een kuil.’ 15Toen stelde Petrus de vraag: 
‘Wilt U ons die uitspraak uitleggen?’ 16Jezus zei: ‘Begrijpen ook jullie het dan nog steeds 
niet? 17Zien jullie dan niet in dat alles wat de mond in gaat in de maag terechtkomt en in de 
beerput weer verdwijnt? 18 Wat daarentegen de mond uit gaat komt uit het hart, en die 
dingen maken een mens onrein. 19Want uit het hart komen boze gedachten, moord, 
overspel, ontucht, diefstal, valse getuigenissen en laster. 20 Dát maakt een mens onrein, niet 
eten met ongewassen handen.’ 
 
 
Evangelie van Thomas, logion 67 

Jezus zei: Wie alles weet maar niet zichzelf kent, 

die mist het Al. 


