
 
Orde van dienst Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn 16 mei 2021 

 

Thema van de dienst is: geloven in tijden van Corona* 

Welkom en een ogenblik stilte 

eventueel kunt u een kaars aansteken, de telefoon uitzetten en een moment uit het raam 
kijken of  naar de meest geliefde plek in uw omgeving. En dan beginnen we en zeggen: 

Votum en groet 

Onze hulp is in de Naam van de Heer: *1 
die hemel en aarde gemaakt heeft 
die trouw houdt tot in eeuwigheid 

                      en die niet laat varen het werk van zijn handen 
 

Genade zij U en vrede, van God onze Vader en Jezus Christus onze Heer*2 
 

Al zingend stijgen wij  boven eigen sores uit en zingen Gods lof, psalm 150 
                             

Loof God, loof Hem overal.                                     Hef, bazuin, uw gouden stem 
Loof de Koning van ‘t heelal                                   harp en fluit verheerlijk Hem! 
om zijn wonderbare macht,                                    Citer, cimbel, tamboerijn  
om de heerlijkheid en kracht                                  laat uw maat de maatslag zijn 
van zijn naam en eeuwig wezen.                            van Gods ongemeten wezen 
Loof de daden, groot en goed,                                opdat zinge al wat leeft, 
die Hij triomferend doet.                                         juiche al wat adem heeft, 
Hem zij eer, Hij zij geprezen.                                   tot Gods eer, Hij zij geprezen. 
 

Gebed * 3 

Laten wij bidden, 
Heer,  
op afstand leef ik tegenwoordig, 
op afstand  van mensen die mij lief zijn, 
 
  



u kunt hier nu zelf verder bidden en afsluiten met de woorden: 
 
Heer ontferm U (Heer, omarm ons) mag gezongen worden. 
 
Heer, 
de gemeenschap waar ik bij betrokken ben kent  onderlinge afstand, 
  
u kunt hier nu zelf verder bidden en afsluiten met de woorden 
 
Heer ontferm U (Heer, omarm ons) 
            
Heer, 
Wij belijden ons tekort,  
onze armen zijn tekort, afstanden worden te groot, 
de mensen verdelen zich in groepen met een eigen gelijk 
in ons land en in andere landen  
 
u kunt nu zelf verder bidden en afsluiten met de woorden 
 
Heer ontferm U (Heer, omarm ons) 
 
                                Stilte  
 
Onze opgestane Heer, Jezus Christus, zegt: 
Zie, ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld”, 
 

Wij zingen:               Grote God wij loven U  
als een belijdenis van vertrouwen 
 
Grote God wij loven U, Heer, o sterkste alles sterken, 
Heel de wereld buigt voor U, en bewondert uwe werken, 
Die Gij waart te allen tijd, blijft Gij ook in eeuwigheid 
 
 
      Eerste  Schriftlezing uit het boek van de profeet Jeremia 6 : 16-21 
                        
U kunt de tekst ook lezen in uw eigen bijbel en u zult dan verschillen noteren* 4 
 
Zo spreekt de Heer: 
sta op wegen en ziet en vraagt naar eeuwige paden. 
Waar is de goede weg? 
Gaat op haar en vindt rust voor uw zielen. 
Maar zij spreken: 
niet gaan wij. 



 
Ik deed opstaan over u wakers. 
Let op! Het geluid van de ramshoorn. 
Maar zij spraken: 
niet letten wij op. 
 
Daarom: 
Luistert volkeren en weet gemeenschap 
dat is het door hen. 
Hoor aarde, zie 
Ik heb kwaad binnengebracht, tot dit volk 
vrucht van hun voornemens 
want ten opzichte van Mijn Woord zijn  zij niet opmerkzaam.  
 
Waarom dit: 
komt witte wierook uit Sjeba voor mij? 
en goede kalmoes uit een ver land? 
Uw brandoffers zijn niet tot mijn verlangen 
en uw slachtoffers zijn niet aangenaam voor mij? 
 
Daarom zo spreekt de Heer:  
Zie, 
Ik geef struikelblokken aan dit volk en zij zullen over hen struikelen, 
Vaders en zonen, een buurman en zijn metgezel 
zij zullen verloren gaan. 
 
                   Wij zingen lied 313 vs.1, 2 , 5    
 

2  God opent hart en oren, 
 opdat wij in geloof 
 zijn roepstem zouden horen, 
 voor and're stemmen doof. 
 Gods woord gordt mensen aan, 
 om zonder te versagen 
 het smalle pad te gaan 
 en stil het kruis te dragen 
 achter hun Heiland aan 
 

 
                        5. O gij die wilt ontmoeten, wie vragen naar Uw wil 
                             zie hoe wij aan uw voeten, zitten luisteren stil 
                             Geef dat tot U, o Heer, ’t woord van Uw welbehagen 
                              niet ledig wederkeer. Maar dat het vrucht mag dragen 
                                                 Uw grote naam ter eer 
 

Een rijke schat van wijsheid 
schonk God ons in zijn woord.
Hebt moed, gij die op reis zijt, 
want daarmee kunt gij voort. 
Gods woord is ons een licht, 
en elk die in vertrouwen 
daarnaar zijn leven richt, 
die zal erin aanschouwen 
des Heren aangezicht. 



             Tweede Schriftlezing uit het evangelie van Mattheüs 4: 12-17 *5 
 
Toen Jezus hoorde dat Johannes overgeleverd was, 
keerde hij terug naar Galilea. 
Hij verliet Nazareth en kwam naar Kapernaum bij de zee 
hij woonde in de landstreken van Zebulon en Naftali: 
opdat het woord van Jesaja, de profeet, vervuld zou worden dat luidt: 
land Zebulon en land Naftali, aan de weg naar de zee,  
gebied over de Jordaan, Galilea der volkeren, dat woont in duisternis,  
u heeft een groot licht gezien. 
En voor die wonen in een omgeving en een schaduw van dood 
voor hen is een licht opgegaan. 
Vanaf toen begon Jezus te verkondigen door te zeggen: 
Keer om, want gekomen is het koninkrijk der hemelen. 
 
Wij zingen lieve Heer, gij zegt kom en ik kom, lied 840 liedboek van kerken 
 
Lieve Heer,, Gij zegt ‘kom’ en ik kom  
want mijn leven is onder de macht gesteld 
van de Heer, die mijn dagen en nachten telt 
en de Heer zegt ‘kom’ en ik kom. 
 
O mijn God, Gij zegt ‘ga’ en ik ‘ga’ 
Gij zegt ‘ga’ en ik ‘ga’ laat mij niet alleen 
wees het woord in mijn vlees en de geest om mij heen, 
wees de adem waaruit ik ontsta. 
 
Want o Heer, ik zeg ‘kom’ en Gij komt. 
ik zeg ‘kom’ en Gij komt en uw bloed wordt wijn 
en uw lichaam brood voor wie hongerig zijn 
en uw naam wordt een lied in mijn mond.  
 
Overdenking 
 
Orgelspel 
 
Gebeden 
 
Ter afsluiting zingen wij lied 1006 
Onze Vader in de hemel, U staat zorgzaam om ons heen 
Geef dat alle mensen weten: zoals U is er maar één. 
Doe ons telkens weer geloven in een wereld zonder pijn. 
In uw rijk dat eens zal komen en dat soms te zien kan zijn. 
Help ons samen goed te leven en te doen wat U graag wilt. 
Geef ons elke dag te eten tot de honger is gestild 



En vergeef ons wat we fout doen,  
Net als wij niet blijven staan, bij de fouten van een ander, 
Maar weer samen verder gaan. 
Help ons om te zien wat goed is en wat slecht is boos of naar. 
Geef dat wij het juiste kiezen, dat wij goed zijn voor elkaar. 
Onze Vader wij geloven, dat U onze wereld leidt 
Met uw licht helpt u ons verder. 
Hier en nu en straks altijd. Amen, Amen 
 
 
Lied 531 liedboek van kerken 
 
Jezus die langs het water liep en Simon en Andreas riep 
om zomaar zonder praten, hun netten te verlaten  
Hij komt misschien vandaag voorbij en roept ons, roept jou en mij 
om alles op te geven en trouw Hem na te leven 
 
Jezus die langs de straten kwam, en tollenaars terzijde nam 
’t wil in uw woning wezen, voor nu en voor nadeze’, 
Hij komt misschien vandaag voorbij en neemt ook jou terzij of mij 
en vraagt ons, Hem te geven, de rijkdom van ons leven 
 
Christus die door de wereld gaat, verheft zijn stem niet op de straat 
Hij spreekt ons hart aan, heden en wenkt ons met zich mede, 
En lokt ook nog zoveel ons aan tot wie zouden wij anders gaan? 
Hij heeft en zal ons geven, alles,-het eeuwig leven. 
 
   En u spreekt de zegen Uit tot alle mensen op aarde: 
 
De Heer zegene U en behoede U 
De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. 
De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede 
 
 

 Liefde in tijden van cholera,  is een roman van Marques en gaat over een platonische liefde tussen man en 
vrouw en de werkelijkheid van de maatschappij. Op oudere leeftijd wordt die liefde realiteit. Maar: het 
liefdespaar vaart op een boot met een gele vlag die waarschuwt voor cholera- besmetting en kan dus geen 
havens binnenlopen.    
Geloven kent een Platonisch element: eigenlijk zou ik voor God……maar er is de dagelijkse realiteit en 
verantwoordelijkheid en de zwaarte van mijn lichaam en karakter.  
In de geschiedenis van het Christendom is er vooral in de eerste eeuwen een verbinding geweest tussen 
(neo) Platonische filosofie en Christendom en ook later steeds weer opnieuw (bijvoorbeeld Erasmus):  
idealen tegenover de realiteit van alle dag.  

 1.     Over de weergave van de Naam van God bestaan verschillende opvattingen.  Het Joodse schrift schrijft 
vier medeklinkers als het om de naam van God gaat, maar spraken het woord niet uit, ze noemden dan een 
ander woord: Heer(zoals de oeroude Griekse vertaling aangeeft.) “Heer” is de traditionele weergave. Mijn 
grootvader, mijn vader, mijn grootmoeder en mijn moeder zongen “Heer” en baden “Heer”. Daar zat geen 



gedachte  aan een mannelijke heerser(patriarch) bij, maar wel de overtuiging om te doen wat God zegt 
(tenminste: inclusief de  eigen verantwoordelijkheid, je moet wel zelf nadenken).   

 2. Als u dit leest, kunt u even aan iemand anders  denken. 
 3 ik voel mij thuis bij het traditionele kyrie gebed (Heer, ontferm U) en daarna het Gloria (vertrouwen in 

Gods genade), dan wordt het gebed geen rommeltje en komen alle aspecten aan de orde, in het begin van 
de dienst. Huub Oosterhuis schrijft ergens Kyrie Eleison heeft de (associatieve)  betekenis van:  Heer omarm 
mij (of ons) . 

 4.De hoofdzaak is wel ongeveer hetzelfde, alleen is het een poëtische tekst, ik  heb geprobeerd dat enigszins 
weer te geven.  
Enkele puntjes: de meeste vertalingen hebben :”wachters” of “speurders” waar ik met “wakers” vertaal. Het 
gaat om een woord dat afgeleid is van een werkwoord dat als betekenis “uitkijken” heeft. “Wachters” 
bewaken iets en “speurders” trekken er op uit, “wakers” kijken om zich heen om te ontdekken wat er aan de 
hand is,, zijn “woke” zal men tegenwoordig zeggen.  
Vooral “dat het door hen geschiedt” is anders vertaald. Het Nederlands Bijbelgenootschap van 1952 vertaalt 
bijvoorbeeld “wat in hen is”, De herziene Statenvertaling “wat er onder hen leeft” ; Mijn vertaling is echter 
ook mogelijk en daardoor wordt het onheil(het kwade dat binnenkomt) veroorzaakt door de mensen die niet 
luisteren en niet zien en dan ook door God, is volgens mij wat Jeremia wil zeggen. Ik zal dit in de overdenking 
uitleggen.  
Ook het “kwaad binnenbrengen” is anders dan de meeste vertalingen, maar is wel de letterlijke vertaling:  
het kwaad sluipt in de voornemens van de mensen, wil Jeremia volgens mij zeggen. Enfin vertalen is altijd 
ook interpreteren en staat dus altijd ter discussie.  

 5 ook hier weer enige andere formuleringen dan in de vertalingen die u zult lezen, maar de betekenis is wel 
het zelfde. Mattheüs haalt hier de profeet Jesaja aan. Jesaja 8: 22 e.v.  de belofte van een vredevorst.  Zou 
de Messias uit Galilea kunnen komen, vroeg men zich af. 
Zie Johannes 7 :41. Matthaus haalt overigens niet letterlijk de tekst van Jesaja aan en een licht dat opgaat, 
staat niet in Jesaja 8 : 22 e.v. echter wel in Jesaja 58 : 10, een mooie tekst: 
“Als u uw hart opent  voor de hongerigen, en de verdrukte ziel verzadigt, dan zal uw licht in de duisternis 
opgaan “(herziene Statenvertaling). De  vertalingen hebben “bekeert u” in plaats van “keer om”. “keer om” 
is echter zeer goed mogelijk en ik wil het wat uit de evangelicale sfeer halen of  dat je allerlei 
geloofswaarheden moet aannemen, het gaat hier om een andere levensweg, een verandering van 
oriëntatie. Zie de volgende roepingen van de discipelen als een illustratie van wat Matthaus bedoelt,  “keer 
om” heb ik niet zelf bedacht maar staat in een commentaar van Ulrich Luz. In het boek Jona lezen wij dat 
God zich ook kan omkeren: “Want ik wist dat U een barmhartig God bent, geduldig  en rijk aan 
goedertierenheid. Die berouw heeft over het kwaad “(Jona 4 : 2). Deze tekst wordt gelezen tijden het Joodse 
feest van de grote verzoendag. 

 


