
orde van dienst zondag 18 september 2022 in het Kruispunt 
50 jaar Kruispunt 

 
 
 

 
lezing oude testament (lector)  Psalm 84 
Psalm 84 

84   1 Voor de koorleider. Op de wijs van De Gatitische.  
Van de Korachieten, een psalm. 
2 Hoe lieflijk is uw woning, 
HEER van de hemelse machten. 
3 Van verlangen smacht mijn ziel 
naar de voorhoven van de HEER. 
Mijn hart en mijn lijf roepen 
om de levende God. 
4 Zelfs de mus vindt een huis 
en de zwaluw een nest 
waarin ze haar jongen neerlegt, 
bij uw altaren, HEER van de hemelse machten, 
mijn koning en mijn God. 
5 Gelukkig wie wonen in uw huis, 
gedurig mogen zij U loven. sela 
6 Gelukkig wie bij U hun toevlucht zoeken, 
met in hun hart de wegen naar U. 
7 Trekken zij door een dal van dorheid, 
door hen verandert het in een oase; 
rijke zegen daalt als regen neer. 
8 Steeds krachtiger gaan zij voort 
om in Sion voor God te verschijnen. 
9 HEER, God van de hemelse machten, hoor mijn gebed, 
luister naar mij, God van Jakob. sela 
10 God, ons schild, zie naar ons om 
sla goedgunstig het oog op uw gezalfde. 
11 Beter één dag in uw voorhoven 
dan duizend dagen daarbuiten, 
liever op de drempel van Gods huis 
dan wonen in de tenten der goddelozen. 
12 Want God, de HEER, is een zon en een schild. 
Genade en glorie schenkt de HEER, 
zijn weldaden weigert Hij niet 
aan wie oprecht hun weg gaan. 
13 HEER van de hemelse machten, 
gelukkig de mens die op U vertrouwt. 
 
lied Dit huis, een herberg... 
1 Dit huis, een herberg onderweg 
 voor wie verdwaald in heg en steg 
 geen rust, geen ruimte meer kon vinden, 
 een toevluchtsoord in de woestijn 



 voor wie met olie en met wijn 
 pijnlijke wonden liet verbinden, 
 dit huis, waarin men smarten deelt, 
 weet hoe Gods liefde harten heelt. 
  
2 Dit huis, waarin een gastheer is 
 wiens zachte juk geen last meer is, 
 dit huis is tot ons heil gegeven: 
 een herberg voor wie moe en mat 
 terzijde van het smalle pad 
 struikelt en langer niet wil leven - 
 plaats tegen de neerslachtigheid, 
 een pleister van barmhartigheid. 
  
3 Dit huis, met liefde opgebouwd, 
 dit gastenhuis voor jong en oud, 
 ligt langs de weg als een oase; 
 hier kan men putten: nieuwe kracht, 
 hier is beschutting voor de nacht, 
 hier is het elke zondag Pasen! 
 Gezegend alwie binnengaat 
 en hier zijn lasten liggen laat! 
  (melodie Liedboek 84, tekst: André Troost) 
 
lezing nieuwe testament (lector) Matteus 21, 12-17 
Matteus 21, 12-17 

12 Jezus ging de tempel binnen en joeg iedereen weg die daar iets kocht of verkocht. Hij 
gooide de tafels van de geldwisselaars en de stoelen van de duivenverkopers omver 13 
en riep hun toe: ‘Er staat geschreven: “Mijn huis moet een huis van gebed zijn,” maar 
jullie maken er een rovershol van!’ 14 Toen kwamen er in de tempel blinden en 
verlamden naar Hem toe, en Hij genas hen. 15 De hogepriesters en de schriftgeleerden 
zagen welke wonderen Hij verrichtte en hoorden hoe de kinderen in de tempel ‘Hosanna 
voor de Zoon van David!’ riepen, en ze waren hoogst verontwaardigd. 16 Ze vroegen 
Hem: ‘Hoort U wat ze zeggen?’ En Jezus antwoordde hun: ‘Jazeker! Hebt u dan nooit 
gelezen: “Door de mond van kinderen en zuigelingen hebt U zich lof laten toezingen”?’ 
17 Zo liet Hij hen staan, en Hij ging de stad uit, naar Betanië, waar Hij de nacht 
doorbracht. 
 
lied  Nooit verstomt het lied van de Naam  
 (koor 1x 2 coupletten, daarna gemeente) 
 
uitleg en overweging 
 
 

Beste mensen, 

 

 

---Kruispunt--- 

 

In een gezelschap van mensen waar men mij niet kende  

heb ik mezelf altijd voorgesteld als  

predikant van de Protestantse Gemeente.  



 

Niet als predikant van het Kruispunt.  

 

Misschien had ik dat wel moeten doen,  

heb ik de laatste dagen vaker gedacht.  

 

Een naam van een gebouw blijft sterker in gedachten  

dan de naam van een parochie/gemeente.  

Veel mensen in Geldrop kennen het Kruispunt  

terwijl PGG hen vreemd of moeilijk in de oren klinkt.  

 

En ik zou dat kunnen doen.  

Mijn rkk-collega kan dat niet meer... 

 

°°° 

Maar dan heb ik het over mezelf.  

Hoe is het bij u?  

 

Wanneer, hoevaak, in welk verband  

hebt u het Kruispunt genoemd  

in het contact met andere mensen?  

 

Bij welke gelegenheid en op welke manier heb je laten merken  

dat je met dit gebouw iets hebt? 

Heb je ook kunnen laten merken WAT je  

met dit gebouw verbindt? 

 

 

Het is toch zo dat voor velen van u met dit gebouw  

kostbare herinneringen verbonden zijn?  

Wortels misschien wel?  

Er zijn hier mensen die hun biografie niet zouden kunnen schrijven  

zonder dit gebouw te noemen.  

 

 

---psalm 84--- 

 

psalm 84 hebben we gelezen,  

afwijkend van het leesrooster en  

passend voor vandaag.  

 

Dat is een psalm die gedreven is door liefde  

voor het huis van God.  

In de psalm is dat de tempel in Jeruzalem.  

 

Een pelgrimslied.  

Een groot verlangen om daar te komen waar je God  



kan ontmoeten.  

Met hart en ziel verlangen aar ontmoeting met God.  

 

In deze psalm zitten een soort oer-gevoelens:  

verlangen en vinden,  

heimwee en thuiskomen,  

klacht en kracht,  

veilig zijn, geluk vinden, een oase in je bestaan. 

 

 

---pelgrim--- 

 

Nu is het bij ons een maatje kleiner,  

niet de tempel als dé plek,  

maar het Kruispunt als één plek waar  

je God kunt zoeken en wellicht ontmoeten.  

 

Maar het gaat wel om het beleven van  

geloof, gebed, dankbaarheid,  

de klank van liederen, heilige ogenblikken. 

 

De psalm is een pelgrimslied,  

het speelt met gevoel van hoe het is  

om "naar de kerk te gaan"  

- een onstuimig verlangen om er te komen.  

 

Je kunt je met de blik op het Kruispunt afvragen  

hoe het met dat onstuimig verlangen gesteld is,  

mocht het ooit al onstuimig bij ons zijn geweest.  

 

Dat onstuimig verlangen wordt wellicht afgezwakt  

of zelfs in de kiem gesmoord  

doordat je je eigenlijk niet hoeft te verplaatsen.  

 

Je kunt de kerkdienst volgen vanaf de bank in de woonkamer.  

Sinds corona zenden wij de kerkdiensten uit.  

 

Als je de bouwers v 50 jr geleden had verteld  

dat er een tijd komt waar je het Kruispunt  

niet fysiek hoeft op te zoeken  

om toch mee te maken waar je het voor bouwt... 

 

 

---krimp--- 

 

Dat we de diensten kunnen uitzenden is geweldig,  

ik ben er eigenlijk wel een beetje trots op.  



Maar een succesverhaal is dat eigenlijk niet.  

 

Het markeert ook een fase in de krimp van de gemeente  

die al zo lang aan de gang is.  

 

Je kunt je dat vandaag niet meer voorstellen dat er in  

1964 GHKerk en 7 jr later alweer een kerk,  

1971 Kpt.  

 

De groeifase. Nu is het kenmerk vergrijzing.  

Gebrek aan mensen, vrijwilligers.  

Hoeveel kinderen zijn er nog die het Kruispunt zien  

als een plek waar je het geloof kon inoefenen.  

Er is veel veranderd.  

 

Er zijn geen gebaande wegen meer voor je geloofsbeleving.  

Traditie is niet meer wegwijzend.  

 

Theologisch interesse alleen nog bij ouderen.  

Maatschappelijke betrokkenheid is er wel.  

 

De blijdschap van de ontmoeting is onveranderd,  

misschien nog wel sterker dan vroeger. 

 

 

---wonen--- 

 

psa 84 bezingt het geluk van degenen die wonen in de tempel.  

Dat is voor ons wat pretentieus,  

maar velen verbinden met het Kruispunt  

kostbare momenten van hun leven,  

ze wonen er niet maar het scheelt niet veel,  

veel wortels liggen hier.  

 

En dan zijn er nog mensen van wie we zeggen dat ze hier wonen  

omdat er altijd wat te doen is:  

klussen, repareren, renoveren, installeren,  

regelen, roosters maken, schoonmaken.  

Op ladders klimmen en gevaarlijke dingen doen... 

 

 

---gebed--- 

 

In vers 9 is een omslag:  

niet meer de beschrijving van de anderen,  

maar nu spreekt de "ik".  

 



Luister naar mij, hoor mijn gebed.  

Ken mij, God, zoals ik ben.  

Zie naar ons om!  

 

Sla uw oog op ons! Wie zo tegen God spreekt  

geeft het gezicht bloot.  

Zie in mijn gezicht!  

 

Zie wat daar sporen heeft achtergelaten,  

van pijn, van wonden, van verwondering.  

 

Het beeld is dat je gezicht door God beschenen wordt.  

Als ik me niet vergis is dit de enige plek in de Bijbel  

waar God de zon wordt genoemd. 

 

°°° 

Zo, zullen we maar zeggen,  

had Jezus het voor ogen  

toen hij hardhandig duidelijk maakte  

dat de tempel er is voor gebed.  

 

Ik heb voor vanmorgen de Mt-versie gekozen,  

want het verhaal van de tempelreiniging  

is veel zachter bij Mt,  

veel meer nadruk op van wie de tempel is  

en waar de tempel voor dient.  

 

De tempel, het Kruispunt, een huis voor gebed.  

Godsontmoeting.  

 

Hoeveel liederen zijn niet eigenlijk qua tekst een gebed?  

De liederen veranderen,  

de muziekstijl wordt bonter,  

het gebed blijft.  

 

God de zon op je gezicht. 

 

 

---ontmoeting--- 

 

Niet alleen ontmoeting met God.  

Ook de ontmoeting onderling als een heilzaam gebeuren.  

 

Blinden en verlamden worden door Jezus genezen.  

Daarmee geeft Jezus hen een plek in de tempel  

terwijl zij eigenlijk vóór de deur hoorden te zitten.  

 



En Jezus vindt ook dat het roepen van de kinderen  

helemaal in de tempel thuishoort.  

 

Hij meet het kind niet aan volwassenen,  

maar volwassenen aan de kinderen:  

worden als de kinderen als omschrijving het geloof.  

 

Die er zaten jaagt hij weg, die er niet mochten komen  

geeft hij een plaats.  

Zo wordt het daar een heilzame plek.  

 

Laten we hopen - en er voor zorgen - dat het Kruispunt  

een ontmoetingscentrum blijft,  

zoals van begin af aan de gedachte was:  

verticaal en horizontaal.  

 

En dat de ontmoetingen hier altijd heilzaam zullen zijn.  

Genezend en verzoenend.  

Een oase. 

 

Amen. 
© Jan-Hendrik Kip 

 
 
muziek orgel/hobo: He shall feed His flock (G.F. Händel: Messiah) 
 
 
lied He’s got the whole world in His hands 
 
 


