
Liturgie voor de viering van zondag 1 oktober 2017; tweede zondag van de herfst, 

Israëlzondag 

 

Plaats: Ontmoetingskerk 

 

Aanvangstijd: 10.00 uur 

 

Voorganger: ds. Peter van der Schans 

 

Organist: Gert van der Schoor 

 

Thema: Huil niet meer 

 

Bijzonderheden: Er is ook aandacht voor de Israëlzondag 

 

 
 

De Paaskaars brandt 

 

Ruimte voor ontmoeting in de hal en de kerkzaal 

Muziek vooraf 

 

10.00 uur 

De dienstdoende ambtsdragers komen binnen 

 

Welkom door de voorganger 

 

AAN HET BEGIN 

 

Toewijding door stil gebed en kort orgelspel 

 

We gaan staan 

 

Groet 

 

Bemoediging 
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We zingen: Intochtslied (staande): Psalm 30:1 en 5 

 

De gemeente gaat weer zitten 

 

Gebed aan het begin dat we besluiten met het zingen van: “Heer, ontferm U!” 

 

Gebed voor Israël  

 

God van Abraham, Izaäk en Jakob, 

voor uw uitverkoren volk, 

het meest vernederde, het meest vervolgde, 

is onze voorbede. 

 

Beschaamd om onze schuld in alle eeuwen, 

om wat wij aan uw volk, uw bondgenoot, 

hebben misdaan, 

bidden wij U eerbiedig om vergeving. 

 

Heer, geef sjaloom aan Israël, 

Heer, geef Jeruzalem uw vrede! 

 

Heer wij bidden u  

voor ieder die te maken kreeg met de dood, 

of het nu ging om een kind 

of om één uit die miljoenen  

die uitgemoord werden om hun ras, geloof, levensovertuiging of geaardheid. 

We bidden om bezinning op wat we elkaar aan doen, 

om bekering tot de weg naar vrijheid en leven. 

Om te gaan op de weg met toekomst. 

 

Dat bidden wij door Jezus 

en door uw Geest die ons met Hem 

en met uw volk vanouds 

leert roepen: Abba, Vader! 

Geprezen zij uw Naam.  

 

(Jaap Zijlstra, Inkeer, p. 30) 

 

We zingen het loflied: Lied 146C:6 en 7 

 

DIENST VAN HET WOORD 

 

Gebed om de opening van het Woord 

 

Heer, 

het woord van liefde, vrede en recht 

is in onze eigen md gelegd, 

is in ons eigen hart geschreven. 

Rondom ons klinkt de stem van God:  

vrijspraak, vertroosting en gebod, 
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vlak vóór ons ligt de weg ten leven. 

Help ons die weg te gaan, samen met anderen  

hier in de kerkzaal, 

in de nevendienst 

en thuis. 

Amen. 

 

Gesprek met de kinderen 

 

Ik heb twee foto’s die ik jullie wil laten zien. 

Eerst deze: 

 

 
 

Zou je enig idee hebben wie er op de foto staat? 

- Mijn vader. Maar hij leeft niet meer. 

- Belangrijk voor me: 

Andere keuzes dan mensen om hem heen. 

Moderne stal bouwen die nog weinig mensen hadden. 

Trouw zijn werk doen. Thuis, op de boerderij, in de kerk. 

Hij werd niet heel snel boos, maar als hij boos werd… 

 

Ik was er bij toen hij stierf.  

Zijn adem stopte. 

Toen was ik verdrietig.  

Dat was ik ook toen we voor begrafenis in de kerk waren. 

En daarna ook op de begraafplaats. 

Nu ben ik niet meer zo verdrietig. 

Dat gaat weer over. 

Dan huil je niet meer. 

 

Soms is het nog wel moeilijk. 

Dan ben ik bij voorbeeld met mijn moeder op de begraafplaats. 

Dat zie je hier. 
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- Het graf 

- mijn moeder in de rolstoel.  

En het is helemaal moeilijk als je haar dan hoort zeggen: wie weet hoe lang het nog duurt… 

Maar over een poosje lig ik hier ook, naast je vader. 

Dat is dan best lastig!  

 

Wat kun je doen om iemand te troosten? 

Wat doe je als je iemand ziet die verdrietig is? 

 

Hoe wil je zelf getroost worden? 

 

We zingen met de kinderen: Lied 274:1 en 2 

 

 
 

2. Ontferm U God, kyrie-eleison, 

wees ons nabij, kijk speurend naar ons om, 

kom met uw vrede, uw barmhartigheid, 

zonder U raken wij de liefde kwijt. 

 

Het licht wordt door de kinderen meegenomen 

 

Schriftlezing: Lucas 7:11-16 

 

11 Niet lang daarna ging Jezus naar een stad die Naïn heet, en zijn leerlingen en een grote 

menigte gingen met hem mee. 12 Toen hij de poort van de stad naderde, werd er net een dode 

naar buiten gedragen, de enige zoon van een weduwe. Een groot aantal mensen vergezelde 

haar. 13 Toen de Heer haar zag, werd hij door medelijden bewogen en zei tegen haar: 

‘Weeklaag niet meer.’ 14 Hij kwam dichterbij, raakte de lijkbaar aan – de dragers bleven 
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stilstaan – en zei: ‘Jongeman, ik zeg je: sta op!’ 15 De dode richtte zich op en begon te 

spreken, en Jezus gaf hem terug aan zijn moeder. 16 Allen werden vervuld van ontzag en 

loofden God met de woorden: ‘Een groot profeet is onder ons opgestaan,’ en: ‘God heeft zich 

om zijn volk bekommerd!’ 17 Het nieuws over hem verspreidde zich in heel Judea en in de 

wijde omtrek. 

 

We zingen: Psalm 68:2 en 7 

 

Gedachten bij Israëlzondag 

 

Het is vandaag Israëlzondag. Elk jaar weer in oktober schenkt onze Protestantse kerk 

aandacht aan de relatie tussen christenen en joden; tussen de kerk en het volk en de 

geloofsgemeenschap Israël. Daarbij kan het dan ook gaan om hoe het zit met het land Israël 

en de politiek die er om heen speelt.  

Ik wil het vandaag hebben over een bijzonder aspect van de relatie tussen christenen en joden. 

Hoe keek Maarten Luther naar de joden? We vieren nu dit jaar 500 jaar Reformatie. En 

Maarten Luther komt daarbij prominent naar voren. Maar daar zit een schaduwkant aan. Er 

zijn pikzwarte bladzijden geschreven door Maarten Luther. Juist tegenover de joden. 

Bij de organisatie van ons bezoek aan de Lutherse kerk in Utrecht dat we in april daar 

brachten, kwam het al naar voren. Er werd vooraf naar gevraagd.  

We hebben toen besloten er niet veel aandacht aan te schenken. En ons eerst bezig te houden 

met de positieve kanten van wat Luther heeft gebracht. Ds. Catrien van Opstal, één van de 

Lutherse predikanten in Utrecht, vertelde ons in een enthousiast en aanstekelijk verhaal hoe 

zij Luther had leren kennen. En vooral ook de vrijheid en de diepe blijdschap die Luther 

brengt. Ik kom dat ook tegen bij de Lutherse afgevaardigden in de synode van onze kerk waar 

ik hen ontmoet. 

Maar er is ook de andere kant, het andere gezicht van Luther. Mijn aandacht werd daar 

opnieuw duidelijk door getroffen toen ik met dochter Jiska eind augustus een paar dagen in 

Berlijn was. 

We bezochten daar ook een museum, dat de naam Topografie des Terrors draagt. Ofwel: de 

topografie van de terreur. Hier ziet u een luchtfoto van het gebouw en de omgeving. 

 

 
 

Twee stukken geschiedenis spelen in Berlijn steeds door elkaar heen. Aan de ene kant is er de 

Tweede Wereldoorlog. Met al zijn terreur. Maar daarnaast is er ook de Koude Oorlog van de 

gescheidenheid van de Bondsrepubliek Duitsland en de DDR. Op de foto ziet u aan de 

linkerkant van het plein een stuk van de Berlijnse muur.  
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In het museum midden op het plein wordt je aandacht al snel getrokken door deze afbeelding:  

 
 

Het is een luchtfoto van het gebied in Berlijn waar alle belangrijke overheidsgebouwen 

stonden. Daar zetelden alle mensen uit het gevolg van Hitler. In een paar straten vond je de 

architecten van de terreur van de Nazi’s. De hoofdkwartieren van de SD, de SS en de 

Gestapo. In dat gebied staat nu dus dit museum / documentatiecentrum. 

Hier staan al die figuren nog eens bij elkaar:  

 

 
 

Hitler, Himmler, Göring, Goebbels, Speer, Eichmann, Hess, noem ze maar op. 

Ik kwam uiteindelijk ook in een aparte zaal terecht. Daar worden speciale tentoonstellingen 

gehouden. In deze tijd was er een expositie met de naam ‘Overal woorden van Luther’, 

‘Überall Luthers Worte … – Martin Luther im Nationalsozialismus’.  

 

Het is best schrikken als je dan ziet hoe Luther zich heeft geuit over de joden. In zijn vroege 

jaren is hij nog vrij positief. Maar in zijn latere jaren is dat helemaal anders. En dan zie je ook 

dat de geschriften van Luther gebruikt werden als motivatie voor de aanpak van de Nazi’s. Er 

wordt naar hem verwezen. 
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Er is één geschrift van Luther typerend: ‘Von den Juden und ihre Lügen.’, ‘Over de Joden en 

hun leugens.’ Hier de titelpagina: 

 

 
 

Luther schreef dat in 1543. Het is een antisemitisch geschrift. Luther bepleit zeven 

maatregelen tegen de joden. 

1. Synagogen en Joodse scholen moeten in brand gestoken worden. 

2. Huizen van Joden moeten afgebroken en verwoest worden. In plaats daarvan moet hun 

een simpel dak of een stal worden toegewezen. 

3. Joodse gebedsboeken moeten afgenomen worden. 

4. Rabbijnen en andere Joodse geletterden moet, op straffe van de dood, verboden 

worden ooit nog iemand het Joodse geloof te leren. 

5. Sieraden en geld van de Joden moet afgenomen worden. 

6. Joden mogen zich niet meer op straat vertonen. 

7. Joden moeten opgepakt worden en in werkkampen gestopt worden om hen hun brood 

te laten verdienen. 

U begrijpt: dat past wel bij het gedachtegoed van de Nazi’s. 

De vraag is wat Luther bezielde. Waarom ziet hij het zo? Op de tentoonstelling werd dat ook 

in beeld gebracht door de vragen die Dietrich Bonhoeffer stelde: 

 
 

“Waarom moesten uit de daad van Luther gevolgen ontstaan die precies het tegendeel waren 

van datgene dat hij wilde en die hem zijn laatste levensjaren verduisterden en zijn levenswerk 

twijfelachtig maakten?” 
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Er is amper een antwoord te vinden.  

Misschien was Luther teleurgesteld dat de joden zich door de veranderingen van de reformatie 

zich niet bekeerden tot het christendom. Dat is al een punt van discussie op zich dan. Moeten 

joden zich bekeren?  

Luther kan ook door zijn eigen karakter fel geweest zijn. Dat is hij ook naar wederdopers en 

rooms-katholieken.  

Het is wel duidelijk dat het racisme van de Nazi’s niet past bij Luther. Maar dan nog. 

Grote geesten kunnen, net als gewone kleine geesten trouwens, andere kanten hebben die niet 

zo best zijn. Dat betekent uiterst kritisch omgaan met de gedachten van zulke geesten. 

 

In de afgelopen jaren zijn er op allerlei plaatsen in Europa kritische opmerkingen gemaakt 

over de gedachten van Luther. Naast de lof schroomde men niet de kwalijke kanten aan de 

orde te stellen. Dat gebeurde op 11 april 2016 ook in een ‘Verklaring namens de Protestantse 

Kerk over Luther en de Joden’ geschreven door Trinette Verhoeven, tot voor kort president 

van de Lutherse synode binnen de Protestantse Kerk. 

Ik citeer een paar zinnen: 

(In de dienst las ik de door mij gemarkeerde cursieve tekst. Dat zijn fragmenten uit de 

hele verklaring.) 

 

Luther en de Joden   

Luther heeft dingen over Joden gezegd die zonder meer een zwarte bladzijde in zijn 

geschiedenis en dus ook in de geschiedenis van de lutherse kerken vormen. 

Lutheranen worstelen met dit deel van hun geschiedenis. Luther heeft ook mooi dingen 

gezegd. De boodschap van Luther over de rechtvaardiging van de mens door het 

geloof alleen heeft velen een bevrijdend inzicht in het evangelie gegeven. De betekenis 

hiervan is nog steeds actueel. De lutherse theologie en misschien wel de christelijke 

theologie heeft wel een ontwikkeling doorgemaakt. Over de wet zijn wij anders gaan 

denken. Dat heeft zeker ook met de recente geschiedenis van de tweede wereldoorlog 

te maken. Wij zijn ‘de wet’ anders gaan bekijken door de Joodse inzichten die wij in 

contacten met het Jodendom leerden kennen, en we hebben ook bij Luther zelf andere 

aspecten van het spreken over de wet ontdekt. Ook die inzichten waren verloren 

geraakt in de geschiedenis.   

  

Antisemitisme   

Luther heeft een onfrisse kant. Wat hij over Joden heeft gezegd, kan absoluut niet. We komen 

er niet door te zeggen dat het antisemitisme wortelt in een lange Europese geschiedenis. 

Luther heeft hierin een akelige rol gespeeld. Wij wijzen zijn verschrikkelijke uitlatingen over 

Joden dan ook met klem af.  

Na de Tweede Wereldoorlog is de Lutherse Kerk in Nederland zich er goed van 

bewust geweest, dat het bij een simpele afwijzing van het gedachtegoed van Luther in 

deze niet kon blijven; zij is een van de oprichters van een Europese Commissie voor 

de Kerk en het Joodse Volk geweest. Deze commissie brengt 25 Europese lutherse 

kerken bijeen. In deze commissie is de viering van 2017 en het duistere verleden al in 

2011 aan de orde geweest. De commissie benadrukt de eenheid van oude en nieuwe 

testament en de noodzaak van kennis van de Joodse exegese als kritisch tegenover van 

het eigen gedachtegoed.   

  

Jubileum   
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Wij beseffen dat het jubileum van 2017 opnieuw vragen oproept. De lutherse kerk in 

Nederland heeft nooit afzonderlijk en openlijk afstand genomen van Luthers 

gedachtegoed in deze zaak. Dat betekent niet dat er geen aandacht voor was. In de 

Lutherse Wereldfederatie is er van Nederlands Lutherse zijde steeds aandacht 

gevraagd voor de Joodse wortels van het Christendom, en de positieve stappen die 

door de Lutherse Wereldfederatie in gesprek met de Joodse wereldgemeenschap zijn 

gezet zijn van harte, zij het niet in separate uitspraken van de Lutherse synode, 

begroet. Wereld wijd is er in lutherse kring aandacht geweest voor antijudaïsme bij 

Luther. Zo zijn er in 1983 naar aanleiding van het jubileum van de 500ste geboortedag 

van Luther gesprekken gevoerd tussen de Lutherse Wereldfederatie en de Joodse 

wereldgemeenschap. Deze gesprekken, die in Stockholm gevoerd werden, hebben 

geleid tot een gezamenlijke verklaring waarin de integriteit en waardigheid van elkaars 

geloofsgemeenschappen werden bevestigd. Daarbij werd de wederzijdse verplichting 

op zich genomen om iedere vorm van racisme en religieuze vooroordelen te bestrijden, 

alsook volle geloofsvrijheid te bevorderen. Lutheranen hebben aangegeven zich er 

voor in te willen zetten dat lutherse theologie niet opnieuw gebruikt zal worden voor 

antisemitisme. Dat betekent ook een kritische doordenking van de eigen erfenis. Een 

verdere inventarisatie van belangrijke uitspraken van lutherse kerken is te vinden in 

het Dossier Luther en de Joden (website Protestantse Kerk)  

  

Gezamenlijke erfenis   

In dit verband is het goed de conclusie van [toen] te onderstrepen dat Joden en Lutheranen 

met de profeten van Israël een gezamenlijke erfenis delen. De profeten inspireren ons om aan 

een wereld te werken waarin oorlog niet meer dreigt, armoede en honger niet meer bestaan 

en geweld en vooroordelen worden overwonnen. Dat komt heel dicht bij de intentie van onze 

kerkorde, die verwoordt, dat de Protestantse Kerk geroepen is gestalte te geven aan haar 

onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël.  

 

Protestantse Kerk Sinds 2004 bestaat de Lutherse Kerk in Nederland niet meer; haar 

gemeenten gingen op in de Protestantse Kerk Nederland. In deze kerk wordt de band 

met Luther niet door iedereen op dezelfde manier gevoeld. 2017 wordt eerder beleefd 

als de mogelijkheid om na te denken over 500 jaar protestantisme dan als de 

herdenking van de proclamatie van de 95 stellingen door Luther bij de slotkapel in 

Wittenberg. Als voortzetting van de Lutherse Kerk weet Protestantse Kerk zich deel 

van een lutherse geschiedenis die zijn zwarte bladzijden kent. Geconfronteerd met 

antisemitisme zal zij zich daartegen keren. We hebben de kerk leren kennen als een 

kerk die zich steeds moet reformeren. Ecclesia semper reformanda leerde Karl Barth. 

In de multireligieuze, multiculturele context van Nederland in het huidig tijdsgewricht 

is het ondenkbaar dat wij ons als in isolement zouden ontwikkelen en reformeren. Wij 

begroeten medechristenen, onze Joodse partners en vertegenwoordigers van andere 

religies om in dialoog de naam van God te spellen in deze tijd.   

 

We zingen zo Lied 898 met de melodie zoals die nu in het Liedboek staat. 

Het is één van de bekendste liederen van Luther. Maar sommigen hebben een tegenstrijdige 

verhouding tot het lied. 

Willem Mudde schrijft over de melodie, dat het fungeerde als een protestants volkslied, een 

‘lutherse internationale’ en als een strijdlied, geknipt voor herdenkingsdiensten van de 

kerkhervorming. Dat is later veranderd met de meer oorspronkelijke melodie van Luther zelf.  
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En één van de vertalers, Ad den Besten, kan het maar moeilijk los koppelen van de keer dat 

hij het tijdens de oorlog in Berlijn zong in een kerkdienst waar een predikant van de Deutsche 

Christen voorging. Toen klonk het als een strijdzang tegen de opdringende Russen. 

En hij kan moeilijk vergeten hoe het op 31 oktober in de Dom in Utrecht werd gezongen als 

strijdlied tegen de opkomst van de roomsen. De ‘vorst van het kwaad’ werd zomaar 

verbonden met de paus.  

Maar het veranderde bij Ad den Besten. Mede door de opkomst van de oorspronkelijke 

melodie. Hij zegt zelf: “Ja, ik ontdekte, dat het eigenlijk een prachtig, een welhaast 

onvertaalbaar prachtig lied is. Vandaar dan ook, dat ik mij er pas laat aan gewaagd heb, – en 

dan nog: niet in mijn eentje, maar met Jan Wit samen.” 

Het lied is waarschijnlijk in een tijd geschreven dat Luther het zelf erg moeilijk had. Zich 

belaagd voelde door boze geesten.  

En bovendien in een tijd waarin vrienden van hem door de pest werden weggerukt. 

 

Laten we het zingen. 

We zingen: Lied 898:1 en 2 

 

Verkondiging 

 

Gemeente van onze Heer Jezus Christus! 

 

Bij de open huis dienst op 10 september kwam de vraag aan de orde: Waarom zou je geloven? 

Ik heb daar toen het één en ander over gezegd. Dat staat in Samenspel. Ik heb toen ook iets 

over de inhoud van mijn / ons geloof gezegd. Dat herhaal ik graag even:  

Ik geloof, omdat ik een God heb leren kennen, die er wil zijn als je stuk zit, geen kant op kunt. 

Ik herken de HEER die zijn mensen bevrijdde uit de angstige en ellendige situatie in Egypte. 

Ik herken de HEER die zijn zoon Jezus niet losliet toen hij de kruisdood werd ingejaagd. 

Maar hem deed opstaan voor nieuw leven. Ik herken de HEER die telkens zegt: “Ik zal er zijn 

voor jou!” En die mij uitdaagt er voor anderen te zijn. 

Het stukje uit Lucas is precies zo’n Bijbelgedeelte waar dit wordt uitgewerkt. 

De enige zoon van een weduwe sterft. Daarmee wordt haar toekomst gesloten. Donkere 

wolken hangen boven haar verdere bestaan. Geen kind, geen zoon die voor je kan zorgen als 

jij oud bent. En weduwen hadden het moeilijk in die dagen. 

Een kind sterft. Ieder die het heeft meegemaakt voelt nog altijd hoe hard dat aankomt in je 

leven. En wie het bij dierbaren meemaakte kan er zich iets bij voorstellen. 

Hartverscheurend allemaal. Hoe hard is de dood… 

 

De stoet van de dood stuit op een andere stoet. Van de tegenoverliggende kant komt de stoet 

van Jezus, de Levende. Ze treffen elkaar op een kruispunt van twee werelden. Die van de 

dood en die van het leven. En de stoet van de dood wordt stil gezet door de stoet van het 

leven. De dood stokt. Houdt halt. Kan niet verder. 

 

Dat komt door Jezus. Het is aan Hem te danken. Aan zijn houding; aan zijn optreden. 

Allereerst ziet hij de vrouw. Let op: hij ziet háár. Niet de zoon. Jezus richt zich op de 

achterblijvende moeder; niet op het kind, maar op de nabestaande. Hij bekijkt het gebeuren 

vanuit haar perspectief. 

Jezus wordt door medelijden bewogen. Hij reageert om zo te zeggen vanuit zijn onderbuik; 

vanuit zijn ingewanden. Van zó ver weg komt zijn ontferming; zijn betrokkenheid.  

Jezus troost ook. “Weeklaag niet meer!” Huil niet meer. Hij geeft een aanzet tot een andere 

manier van kijken, van omgaan met je gemis. 
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Jezus raakt de lijkbaar aan. Hij is niet bang zich te verontreinigen. Je mocht een dode niet 

meer aanraken. Maar Jezus overschrijdt die grens in het belang van de weduwe; van de 

moeder. 

Wat is hier al veel mee te nemen voor omgaan met verdriet en gemis! En je schaamt je – ook 

ik zelf – , dat je daar soms zo in tekort kunt schieten. Zien – met ontferming bewogen zijn – 

troosten – aanraken: eenvoudige gebaren die een wereld van verschil kunnen maken voor 

nabestaanden. Die dood of leven kunnen betekenen. 

Maar Jezus gaat verder. Kan nog verder gaan. De dood moet werkelijk halt houden als deze 

wordt geraakt door de Levende. “Jongeman, ik zeg je sta op!” De dode richtte zich op en 

begon te spreken. Het is weer Pasen! 

En dan valt op, dat Jezus blijft kijken vanuit het perspectief van de weduwe, van de moeder 

dus. “… en Jezus gaf hem terug aan zijn moeder.”  

Het gaat minder over de zoon, maar meer over de moeder. Haar toekomst telt. 

En dankzij de bewogenheid van Jezus is er beweging gekomen in haar toekomst. Die is niet 

meer gesloten. Niet meer potdicht. Niet meer zó, dat ze er geen gat in kon zien. Integendeel. 

Haar toekomst is open. Haar toekomst leeft weer. Er is vergeving. Er is verzoening. Ze telt 

weer mee.  

Dat is de grote ervaring: God bekommert zich om zijn volk! God ziet om naar zijn mensen. 

God bezoekt ons zelf in Jezus Christus! Dat betekent vrijheid en ruimte. Blijdschap en 

vertrouwen. Dat geeft leven. In welke situatie van nood en dood we ons bevinden. Zo horen 

we van de profeten van et volk Israël. Zo horen we van Jezus. Zo horen we van grote en 

tegelijk ook zo menselijke geesten als Luther. 

  

Kom, huil niet meer! Sta op! 

 

Amen. 

 

Meditatief moment: orgelspel 

 

We zingen: ‘Een venster door de tijd’ van Alfred C. Bronswijk uit ‘Rakelings nabij’; op de 

melodie van Lied 713) 

 

1. Breng ons de pijn te boven,  

verlos ons van de nacht.  

Leer ons in licht geloven,  

dat op de morgen wacht.  

Al leven wij ten dode,  

gebonden aan de tijd,  

wees ons het woord, de bode,  

de taal van eeuwigheid.  

 

2. Leer ons die taal te spreken,  

als weerwoord op verdriet,  

als leven af moet breken,  

het oog slechts leegte ziet.  

Als wij vervuld van zwijgen  

het pad van raadsels gaan,  

wees dan de God van leven,  

die ons te na wil staan.  
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3. Ga met ons mee langs wegen  

van afscheid en gemis,  

kom onze tranen tegen  

voor wat verloren is.  

Wij sterven hier ten leven,  

als zaad voor eeuwigheid.  

Wil ons uw uitzicht geven:  

een venster door de tijd. 

 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

 

Gebeden: dankgebed – voorbeden – stil gebed – samen bidden van het Onze Vader 

 

Delen van de bloemengroet 

 

Intussen komen de kinderen van de nevendienst terug 

 

Inzameling van de gaven 

Eerste collecte (zwarte zak): Israëlzondag  

Tweede Collecte  (groene zak): is bestemd voor kerk en landelijk kerkenwerk. 

Wie dat wil kan de kinderen uit de crèche ophalen. 

 

AAN HET EINDE 

 

We zingen (staande) slotlied: Lied 630:3 en 4 

 

3. Al wat ten dode was gedoemd 

mag nu de hoop herwinnen; 

bloemen en vogels, – alles roemt 

Hem als in den beginne. 

Keerde de Heer der schepping weer, 

dan is het tevergeefs niet meer 

te bloeien en te minnen. 

 

4. Sta op! – Hij gaat al voor ons uit, 

de schoot van ’t graf ontkomen. 

De morgen is vol nieuw geluid, – 

werp af uw boze dromen. 

Waar Hij, ons hoofd, is voorgegaan, 

is voor het lichaam nu vrij baan 

naar een bestaan volkomen. 

 

Uitzending 

 

Zegen 

 

De Levende richt zich op,  

gaat ons voor de weg,  

zendt ons uit tot (vrijheid en) vrede. 

God zij ons genadig en zegene ons 
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en doe zijn aanschijn over ons lichten. 

 

Gemeentezang: Amen, amen, amen! (Lied 431C) 

 

Orgelspel 

 

Inzameling van de gaven bij de uitgang 

 


