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Mocht u de diensten niet bij kunnen wonen maar toch de diaconale collecte willen
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Ter inspiratie

Pinksteren 2020
Op de vijftigste dag na Pasen, de laatste dag van de paastijd, wordt in de christelijke
kerken herdacht dat de Heilige Geest neerdaalde over de apostelen.
Een kort, zakelijk, verstandelijk verslag.
Op wat later de Eerste Pinksterdag is gaan heten, gebeurde concreet het volgende. De
gelovigen waren in een huis bijeen toen er binnen plotsklaps een geluid van een grote
windvlaag zich voordeed en er een soort vlammen verschenen die zich boven de hoofden
van de aanwezigen verspreidden - beter bekend als 'vurige tongen'. De gelovigen werden
met de Heilige Geest vervuld en begonnen buiten het huis op luide toon het evangelie in
allerlei vreemde talen te verkondigen met als gevolg dat er een grote massa mensen
afkomstig uit allerlei windstreken op hen afkwam. De apostel Petrus nam vervolgens het
woord en hield een lange toespraak waarna er ongeveer drieduizend mensen zich bij hen
aansloten.
De vrienden van Jezus hadden tien dagen geleden, op, wat wij nu Hemelvaart noemen,
een wonderlijke ervaring. Het ene moment is Jezus nog in hun midden en het volgende
ogenblik verdwijnt Hij in de hemel. Opgenomen, meegedreven naar waar de wind Hem
heen waait. Tegelijkertijd is er ook een groot gevoel van verlatenheid. Hoe moet het nu
verder met henzelf? Zij zullen van nu af aan ook moeten leren zich te laten leiden door
Gods Geest. En aan de vogels in de lucht kunnen ze zien hoe dat gaat. Ze hoeven zelf
niets te doen, alleen de tijd ervoor nemen. En zich willen overgeven. Je zo te laten
dragen als een vogel, zwevend uit het zicht verdwijnen en je mee laten voeren door Gods
wind. De verten tegemoet.
Overgeven, je laten leiden door de Geest, gemeenschapszin, gemeente zijn, samen, het
valt niet altijd mee om je door Gods wind mee te laten voeren. Zeker niet als je, zoals
nu, in zwaar weer zit, er een bedreiging is, een onzichtbaar virus, wat ons in de ban
heeft. Aan de discipelen heeft Jezus toen een Helper beloofd. Een Helper Die in Zijn
plaats ook óns leidt, ons beschermt, over ons waakt, ons helpt, bij alles.
Want in die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: “Als jullie van mij houden, leef dan volgens
mijn regels. En ik zal de Vader vragen om jullie een nieuwe helper te geven: de heilige
Geest. Die zal voor altijd bij jullie zijn. Door hem zullen jullie de waarheid kennen”
(Joh.14: 15,16).

Mensen, wat zou het geweldig zijn als wij dat ook konden zeggen. Dat wij niet meer bang
en angstig hoeven te zijn, omdat wij de waarheid kennen: ons laten leiden door Hem.
We lezen in Handelingen 2: 1 - 4, wat er die dag gebeurde; geluid van wind,
vurige tongen op hun hoofd en een taalwonder. Die dag werd Gods Heilige Geest over
hen uitgestort. Door die Geest is Christus op aarde aanwezig, werkend onder ons en in
de wereld. Het licht van de Geest schijnt op ons, niets blijft verborgen. Dan weten we
ons gedragen door de Eeuwige, de Bron van ons bestaan.
Volkomen overgave, je laten leiden door Gods Geest, dat valt niet altijd mee. En toch
kunnen we adem vinden, juist op de moeilijke momenten van ons leven. Want de spirit,
de Geest van God, ademt in onze adem mee. De enorme drive, de stuwkracht, de motor
van ons bestaan, is dezelfde Geest, die zorgt dat we, ook in moeilijke omstandigheden,
ons door hem laten leiden en oog voor elkaar blijven houden.
Zodat ook wij, net als de discipelen, kunnen zeggen dat wij ons bij alles, gedrágen weten
door Gods Heilige Geest.
Géén kort, zakelijk verslag, maar een spirituele boodschap, voor ons allemaal.
Als een windvlaag …
(uit: ’Jaarringen’ G.Brookerhof)
Als een windvlaag die ons aanraakt

Mensen komen in beweging,

als een kracht die vleugels geeft

willen meedoen, vatten moed,

strijkt Gods adem langs de aarde,

willen bouwen aan een wereld

stroom van hoop voor al wat leeft.

waar het leefbaar is en goed.

Kracht die mensen bij elkaar brengt

Als een windvlaag die ons uittilt

en die grenzen opengooit.

boven ons beperkt bestaan,

Vuur dat koude harten opwarmt

wijst de Geest van God ons wegen

en de muur van ijs ontdooit.

die wij samen kunnen gaan.

Een bezieling diep van binnen,
als het trillen van een snaar.
Door de Geest van God bewogen,
staan wij open voor elkaar.

Kerkdiensten mei 2020
In verband met het Coronavirus zijn er tenminste tot 1 augustus geen diensten in onze kerk.
Verderop in dit blad vindt u de huisdienst voor zondag 31 mei verzorgd door Ds. Pieter Post.

Pinksterviering Raad van Kerken Dokkum
Vanuit De Oase wordt op Pinksterzondag om 10.00 uur de oecumenische dienst uitgezonden en is
o.a. via kerkomroep te beluisteren. Voorgangers zijn pastoor Paul Verheijen, ds. Ton van der
Wekken en ds. Herman de Vries. De collecte is voor Stichting De Haven. Stichting De Haven is er
voor moeders, dochters en zussen in de seksindustrie. De Haven biedt veldwerk, prostitutie
maatschappelijk werk en uitstapprogramma op maat. Tijdens de dienst wordt aangegeven hoe u uw
gift kunt overmaken. Zie ook www.stichtingdehaven.nl. De Pinkstertraditie (Bonifatiuskapel) is
doorbroken vanwege de crisis, maar toch klinkt het eeuwige Woord en bidden wij dat de
Pinkstergeest de wereld en haar mensen mag ontroeren, bewegen, troosten, en sterken. Gods liefde
houdt de wereld gaande. Gods kinderen ademen en leven op, worden verwarmd en ondersteund.
Groot is dit wonder! Een gezegend Pinksterfeest toegewenst!

Collecten diaconie
De collecte van de diaconie voor de Voedselbank op 3 mei heeft € 30,00 opgebracht. Ik heb dit
bedrag overgemaakt aan bovengenoemd doel. Voor de collecte van 10 mei ter ondersteuning van de
Indonesiche Broederschappen is € 20,00 gestort. Aan dit doel heb ik € 25,00 overgemaakt. De
collecte van 17 mei was voor de kerk en is rechtstreeks overgemaakt aan onze boekhouder Hein
Joustra. Er is deze maand ook nog €190,00 binnengekomen voor nader te bepalen doelen en ter
bestrijding van de bankkosten.
Voor de collecte van de diaconie op 24 mei voor ‘The Peacemaker Teams’ (project van de FDs) is € ?
gestort. Aan dit doel heb ik toch alvast €50,00 overgemaakt.
Iedereen heel hartelijk dank voor de bijdrage.
Voortaan houden wij bij elke huisdienst een collecte voor een speciaal doel.
Op Pinksterzondag 31 mei zal er een collecte worden gehouden voor de Doopsgezinde zending, op
zondag 20 juni, de zondag na roze zaterdag, voor ‘Wijdekerk’ (een organisatie die opkomt voor de
belangen van LHBT-ers) en op zondag 28 juni voor het Doopsgezind Inloophuis in Almere. Op de
tussenliggende zondagen collecteren wij voor onze kerk. Het doel en het bankrekening nummer
waarop u uw bijdrage kunt storten zullen elke keer vermeld worden bij de mededelingen in de
speciale editie van het berichtenblad.

Contactleden Commissie
De Contactleden Commissie bestaat uit: Akke (coördinator, tel. 0519-220355), Jikky, Gery, Truida,
Bettij, Jan en Janke, Thea, Nanny en Itty. Als er volgens u iemand (of u zelf) graag een bezoekje wil
hebben, dan kunt u contact opnemen met Akke.
Wilt u liever met onze consulente pastor Tineke Bosma praten dan kunt u haar rechtstreeks bellen of
mailen (zie colofon voor telefoonnummer en emailadres).
Op uw verzoek komt zij graag naar u toe.
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Camphuysenkring
Zoals u wel zult begrijpen kan het uitstapje van de zusterkring ook deze maand niet doorgaan. Het
bestuur is van plan, zodra het mogelijk is om weer veilig bij elkaar te komen, alsnog een uitje te
organiseren. Wij hopen dat iedereen daar dan weer in goede gezondheid bij aanwezig kan zijn.
Nanny de Vries

Lief en Leed
Verjaardagen juni 2020
01
07
07
07
10
23
26
29

juni
juni
juni
juni
juni
juni
juni
juni

mw. M. Voorhans
Heemstrasingel 24
9062CG Oenkerk
mw. C. van Dellen
Snip 4
9101ZE Dokkum
mw.A. Hoogland-Miedema Dongeraheem/Stjerren 23/1 9101GC Dokkum
dhr. H. Sliep
Haagwinde 14
9103RE Dokkum
dhr. H. Propstra
Sud Ie 2
9101HL Dokkum
dhr. H.G. de Vries
Reeweg 10
9166PX Schiermonnikoog
dhr. D. Jansen
Heemstrasingel 24
9062CG Oenkerk
mw. J. Hoekstra-Jellema De Woudhorne 4
9101DD Dokkum

Iedereen alvast van harte gefeliciteerd!

Van uw kerkenraad
Zoals we nu intussen in de Coronatijd gewend zijn als gemeente ontvangt u voor de maand juni een
berichtenblad, wat lijkt op hoe we het gewend waren, alleen dan nu zonder allerlei diensten en
activiteiten, maar wel met huisdienst voor Pinksteren om thuis te vieren. We missen elkaar wel…
Er is de afgelopen tijd gelukkig ook goed nieuws geweest. Op 28 mei kopte het Friesch Dagblad op
de voorpagina: ‘Vlag - Fryslân is de laatste regenboogprovincie van Nederland’, met daarnaast een
kleurige regenboogvlag. De Friese statenleden hadden gekozen voor de regenboogvlag, die symbool
staat voor hoop en dat iedereen gelijkwaardig aan elkaar is, dat er geen sprake mag zijn van
discriminatie: iedereen hoort erbij en doet mee! Daarvoor hadden Lenie en ik op 17 mei bij onze
kerk onze regenboogvlag al gehesen. Op die datum in 1990 heeft de Wereldgezondheidsorganisatie
(WHO) homoseksualiteit (pas) officieel geschrapt van de internationale lijst van ziekten. Wij vinden
dat we als kerk regelmatig mogen laten zien aan de buitenwereld dat bij ons iedereen welkom is!
Dat is ook een boodschap die ook goed bij Pinksteren past.

Al eerder heeft u van ons kunnen horen dat het Frevel-Steenbergen jaar is uitgesteld tot volgend
jaar, maar we hebben wel het boekje met 7 Preken van Ds Agniet Frevel en een mooie inleiding van
Derk Jansen opnieuw uit kunnen geven, dankzij het Nettie Groeneveld Fonds. We bieden dit boekje
graag aan aan onze gemeenteleden en vrienden. Wij wensen een ieder een gezegende Pinksteren!
Wietske

Overige activiteiten in of van onze kerk of elders
Zeker tot 1 augustus zijn er geen activiteiten in of van onze kerk, voor zover bij ons bekend ook nog
niet elders. We houden u op de hoogte via onze wekelijkse speciale editie van het berichtenblad.
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Overig

Friese Doopsgezinde Sociëteit, Vrijdag 29 mei 2020
Aan de doopsgezinde gemeenten van Friesland
Beste zusters en broeders,
A.s. zondag vieren we Pinksteren, het feest van Gods warme liefde en stralende aanwezigheid die
ons omarmt, elke dag weer opnieuw.
En wat hebben we een behoefte aan die warme liefde in deze tijd, die zo onwerkelijk is en die af en
toe zo onmenselijk aanvoelt. We moeten afstand bewaren, terwijl we elkaar het liefst een knuffel
willen geven, omdat we elkaar zo lang niet hebben gezien of graag een hand op iemands schouder
willen leggen, omdat diegene ziek is of in rouw.
Soms lijkt het wel alsof we in een vreemd land zijn aangekomen, waarin we de weg nog moeten
ontdekken. Ons houvast zijn we kwijt en de bekende stip op onze eigen horizon is verdwenen. Veel
mensen in onze omgeving maken zich grote zorgen om het voortbestaan van hun bedrijf, anderen
zitten over hun baan in. Weer anderen hebben moeten zoeken naar een nieuw dagritme, omdat er
ineens een streep kon worden gezet door de wekelijkse activiteiten. Zo hebben we dat ook ervaren
in ons bestuur, er ging opeens heel veel niet meer door. De agenda was niet meer nodig en
daarmee verdween de spanning, maar ook de uitdaging en jammer genoeg ook het plezier om
ergens met elkaar voor te gaan. Maar zoals bij de meeste besturen en kerkenraden hebben wij als
bestuur van de FDS na de eerste schrik de draad ‘gewoon’ weer opgepakt ons gestort in de digitale
communicatie. Inmiddels hebben we een paar keer via Zoom vergaderd en na enige
opstartproblemen lukte het ons wonderwel om binnen de vastgelegde tijd tot besluiten te komen.
Maar we misten de interactie en het plezier om bij elkaar te zien en van elkaar te horen hoe het
iedereen vergaat in deze tijd. De komende week vergaderen we gelukkig weer op locatie, zij het met
gepaste afstand!
Zolang we het virus niet direct in onze eigen omgeving meemaken, dan zou je deze tijd weldadig
kunnen noemen. Het nieuwe dagritme heeft er niet alleen voor gezorgd dat ons huis is opgeruimd,
maar dat het in ons hoofd ook is opgeruimd en dat laatste geeft wel een heel prettig gevoel.
We hoeven even niks en we hoeven ook even nergens naar toe. Hier in het noorden is het heel
rustig, zelfs op de mooie zomerse Hemelvaartsdag was het paradijselijk stil op sommige plekken.
Hier in het noorden kunnen we volop genieten van de stilte in ons dorp of onze stad en kunnen we
volop genieten van heldere luchten en een stralende zon. Kunnen we volop genieten van zingende
vogels, bloeiende bomen en bloemen in tuinen of langs de slootkant.
Wat zou het mooi zijn als dit zo kon blijven, die rust overal en die stilte. Dat vergoedt een beetje het
gemis van de nabijheid van de ander, want zoals Adam in het Paradijs een maatje tegenover nodig
had, zo missen wij onze familie en vrienden.
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We missen onze zusters en broeders met wie we ons verbonden voelen op de huis- bijbel- en
gesprekskring. We missen het koor, de quiltgroep, kortom we missen het gemeentezijn, vooral op
de zondagmorgen. Natuurlijk kunnen we de contacten onderhouden via de telefoon, een kaartje
sturen of de e-mail, maar dat is toch anders.
Na een vreemd stil Pasen zullen we ook Pinksteren op afstand van elkaar moeten vieren, via de
post, de e-mail of You Tube en Omrop Fryslân. Deze tijd heeft ons ook geleerd dat door
samenwerking van voorgangers hele mooie dingen tot stand kunnen komen. Elke gemeente krijgt
op deze manier de gelegenheid om diensten mee te vieren. Dat dit allemaal mogelijk wordt gemaakt
door heel veel vrijwilligers in onze gemeenten verdient dan ook alle lof!
Maar wat zouden we graag samen willen zijn om het Pinksterfeest te vieren en dan samen te zingen
over de Geest van G’d die waait als een wind op vleugels van de vrede. Te zingen over de warme
vrouwelijke kant van G’d, die in stilte werkt en ons mensen voortduwt met zachte krachten. Zij
geeft ons moed om op te staan en te zeggen: ’Van nu af aan gaan we het anders doen……..’
Wat zouden we graag onze Vermaning willen versieren met fluitenkruid, boterbloemen, zuring,
klaver en pinksterbloemen, net als vroeger met alle kinderen van de zondagsschool voor het
Lentefeest. Maar helaas het kan niet, het kan nog niet. Ook al mogen de kerken straks weer open
op zondagmorgen, er gelden strenge voorwaarden. Het zal daarom niet gemakkelijk zijn om een
dienst te houden zoals wij dat graag willen. Vanwege de anderhalve meter afstand tussen mensen
zullen we in de meeste Vermaningen bij toerbeurt naar de kerk kunnen gaan. Koffiedrinken voor en
na de dienst is niet verstandig en samen zingen is helemaal uit den boze, terwijl we dat nu juist zo
graag doen. Muziek en zang zijn toch wel de hoogtepunten in een dienst. ‘Fan de preek haw ik net
folle mei krigen, mar wat hawwe wy moai songen fan ‘e moarn!’, hoorde ik eens iemand zeggen en
daar kunnen we ons best wel iets bij voorstellen toch?
Een lied kan ons dragen en in vervoering brengen. Vooral op hoogtijdagen en in tijden van rouw en
gemis kan muziek ons diep ontroeren en tegelijkertijd helend werken. Ze kan ons a.h.w. optillen en
ons door verdriet heen sleuren. Natuurlijk zijn er wel allerlei vormen te bedenken om muziek te
maken en woorden te laten klinken, maar samen woorden van hoop en troost zingen, dat doet echt
wat met ons.
Binnenkort mogen de kerken weer open en daar kunnen we alleen maar blij om zijn. We gunnen het
elke gemeente van harte, maar het virus heeft ons ook bewezen hoe kwetsbaar wij allemaal zijn,
daarom is voorzichtigheid wel geboden. Elke kerkenraad kan het beste zelf beoordelen wat voor de
gemeente een veilige en verantwoorde manier is om samen te zijn.
We zullen er allemaal aan moeten wennen dat diensten straks misschien anders georganiseerd
worden dan we gewend zijn en misschien ook andere samenkomsten in ons gemeentezijn.
Mocht een kerkdienst om veiligheidsredenen niet door kunnen gaan dan is het wijs om voorlopig
door te gaan op de digitale weg. Daarnaast zouden gemeenten kunnen beginnen met een kleine
groep gemeenteleden samen te komen. Bijvoorbeeld om samen een digitale dienst voor te bereiden,
een Bijbeltekst te behandelen of voor een pastoraal gesprek.
Het vraagt moed van ons allemaal om de onzekere toekomst onder ogen te blijven zien en te
onderkennen dat we misschien afstand moeten nemen van grote bijeenkomsten en van onze vaste
gewoonten. Aan de andere kant is het vandaag misschien ook het juiste moment om gewenste
veranderingen in te voeren.
Zondag vieren we Pinksteren, laten we onze ziel maar warmen aan de warme zachte kant van G’d.
Die kant zorgt voor moed en creativiteit, voor hoop en vertrouwen en vooral het laatste hebben we
nodig om erin te geloven dat het wel goed komt met ons. Met ons land, de wereld en haar mensen.
Wij wensen u wijsheid toe, houd goede moed en blijf vooral gezond!
Gezegende Pinksterdagen.
Namens het bestuur van de Friese Doopsgezinde Sociëteit met een hartelijke groet,
Gatske Koning – Hoogkamp, voorzitter en
Korneel Roosma – de Vries, secretaris
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Mei 2020
Beste leden en adviseurs van de Raad van Kerken Fryslân,
beste mensen van de lokale raden en oecumenische platforms in Fryslân, lieve mensen,
Aankomend weekend is het Pinksteren. We zullen dan lezen:
“allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen,
zoals hun door de Geest werd ingegeven …….” (Hand 2,4) en “wij allen horen hen in onze eigen taal
spreken over Gods grote daden….”(Hand 2,11).
In deze woorden van de eerste leerlingen ligt wellicht de kiemkracht van de oecumene.
Want wij allen mogen getuigen van Gods grote daden, ieder in onze eigen “moedertaal” maar wel
samen en we verstaan elkaar. Dat is Pinksteren.
Pinksteren in Coronatijd vraagt veel van ons allen. Het vraagt moed, geduld, uithoudingsvermogen
maar zeker ook geloof. Geloof dat God ook in deze tijd met ons is. Dat God ons zijn Geest schenkt
om met ons mee te trekken, opdat we het niet alleen hoeven te doen. Maar juist in deze tijd kunnen
we samen optrekken.
We zien, als moderamen, prachtige initiatieven langs komen waarin de verschillende kerken de
handen ineen slaan en samen optrekken in de zorg voor de meest kwetsbaren onder ons. Op
verschillende plaatsten zien we Gods Geest aan het werk in en door mensen. Hartverwarmend.
Gods Geest die ons allen mag verwarmen en in beweging zetten. We kunnen elkaar niet de hand
schudden, we kunnen elkaar niet ontmoeten in onze kerken en samen zingen “Geest van God kom
naar ons toe”.
Maar Gods Geest laat zich door deze beperkingen niet weerhouden. Kijk naar een ballon, je vult
deze met lucht en ze vliegt weg overal naar toe. Zo is het ook met Gods Geest, zij mag zichtbaar
worden door ons.
Wij wensen u allen toe dat Gods Geest, de Helper, u mag raken en in beweging houden.
Juist in deze tijd.
Namens de Raad van Kerken Fryslân,
Pastor Lidy Langendijk, moderamen en Frits Pasveer, secretaris

Lied 695 (uit: ‘Liedboek, Zingen en bidden in huis en kerk’)
Heer, raak mij aan met uw adem, reik mij uw stralend licht,
wijs mij nieuwe wegen,
geef op uw waarheid zicht.
Raak met uw adem mijn onrust tot ik de rust hervind.
Al mijn wonden heelt Gij:
Gij ziet in mij uw kind.
Wees ook de Geest die mij aanvuurt en al mijn twijfels bant.
Als geroepen kom ik:
mijn tijd is in uw hand.
Kom en doorstraal mijn dagen, Geest van God uitgegaan,
die mijn ogen opent
voor wie nu naast mij staan.
Heer, raak ons aan met uw adem, geef ons een vergezicht!
Draag ons op uw vleugels,
zegen ons met uw licht!
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Pinksteren: Vijfstigste dag van Pasen
31 mei 2020
Enkele tips voor een liturgie voor een huisdienst 1


Welkom zuster, broeder, aan jou, u, jullie. Deze ‘dienst op papier’ is vanwege ‘corona’ een
alternatief voor onze gewone gezamenlijke dienst op de zondagmorgen in de Vermaning.



Overweeg deze huisdienst op het gewone tijdstip te houden op de zondagmorgen om 10:00 uur.
Dat verbindt de eenheid: als we dezelfde teksten beleven wordt de afstand minder groot.



Overweeg om van tevoren één (of twee) c.d.(‘s) met (religieuze) muziek te kiezen, één om mee
te beginnen en één om aan het slot mee te eindigen.



Zo kunt u ook een kaars met lucifers klaarzetten.



Wanneer u met zijn tweeën bent, kunt u de liturgische, en de liedteksten (als een gedicht) om
en om voorlezen. De liederen mag u uiteraard ook zingen. Of alles in stilte te overdenken.



Overweeg bij wat voor onderdeel u zou willen staan, of blijven zitten.



Na afloop is er de gebruikelijke collecte, voor de bestemming zie op de laatste bladzijde.
Zo zorgen we voor een diaconale continuïteit.



Op de laatste bladzijde vindt u mededelingen.



En dan is er koffie…

U een goede dienst, vrede en alle goeds toewensend,
in verbondenheid
ds. Pieter Post, VDG Heerenveen en Tjalleberd
pbpost1958@gmail.com

1

Deze orde van dienst is geïnspireerd door het doopsgezinde dienstboek De gemeente komt samen (1998).
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De gemeente komt in gedachte samen

Pinksteren: van weeskind naar kind van God


Muziek



Ontsteken van een kaars



Welkom
Een hartelijke groet op deze Pinksterdag vanuit de gemeente Heerenveen en Tjalleberd.
De eenheid en de verbondenheid die dit feest over de gave van Gods Geest symboliseert
beleven we nu op afstand. Maar in de geest zijn wij als gemeente bijeen. Waar kan je het
Pinksterverhaal mee vergelijken? Met een coronacrisis. Over de hele wereld wordt er in alle
talen over maar 1 ding gesproken en dat is over dat virus. En, wat niet onbelangrijk is:
iedereen verstaat elkaar. In het Pinksterverhaal hoort ook iedereen in zijn eigen taal over
hoe God met ons mensen meetrekt, en iedereen verstond dat. En dat goede nieuws
verspreidde zich als een vuurtje over de hele wereld. Het thema is: ‘Van weeskind naar kind
van God’. Laten wij aanvangen met lied 687: Wij leven van de wind.



Zingen of lezen lied 687 Wij leven van de wind |t. Jaap Zijlstra/mel. J. Crüger

Wij delen in het vuur
dat neerstrijkt op de hoofden,
de vonk die overspringt
op allen die geloven.
Vuurvogel van de vloed,
duif boven de Jordaan,
versterk in ons de gloed,
wakker het feestvuur aan.
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Een moment van stille inkeer om in gedachten bij de broeders en de zusters te zijn



Bemoediging, in verbondenheid met allen:
Maak ons tot uw gemeente
geest van uw Geest.
Herschep ons hart
heradem ons verstand
dat wij elkaar
behoeden en doen leven.
Roep uw gemeente bijeen
uit alle streken van de wereld.
Maak ons tot een voorhof
van uw koninkrijk.
Wees de stem
die ons geweten wekt.
Verberg U niet.
Huub Oosterhuis



Laten we deze woorden in stilte in ons opnemen



Zingen, of lezen van lied 687:3
Wij teren op het woord,
het brood van God gegeven,
dat mededeelzaam is
en kracht geeft en nieuw leven.
Dus zeg en zing het voort,
geef uit met gulle hand
dit manna voor elk hart,
Dit voedsel voor elk land.



Beeldmeditatie: Neem een minuut of twee de tijd om deze afbeelding in stilte op je in te laten
werken. Wat zie je en wat valt je op? Lees hierna het verhaal uit de Bijbel.
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Er zitten zevenmaal zeven weken tussen Pasen en Pinksteren = 49 dagen. Pinksteren is dan ook
de 50ste Paasdag. Dit weekeinde vieren ook de religieuze Joden het Pinksterfeest, zij noemen dat
Sjawoeot, ofwel het Wekenfeest. Het Joodse Pinksterfeest wordt gevierd als een gedachtenis aan
de ontvangst van de Tien Geboden door Mozes. Wij lezen:
1 Ik, God, moet uw God zijn, Ik, die u uit Egypte heb gevoerd.
2 Ge moogt geen andere goden naast Mij hebben. Ge moogt geen beeld maken van wat zich
bevindt in de hemel boven, op de aarde beneden of in het water onder de aarde.
3 Ge moogt de naam van God niet voor niets uitspreken.
4 Heilig de Sjabbath. Zes dagen kunt ge werken, maar de zevende dag is een Sjabbath ter
ere van God. Ge moogt er geen werk op verrichten, gij, noch uw zoon of uw dochter, noch
uw dienaar, uw dieren, of de vreemdeling bij u.
5 Heb eerbied voor uw vader en uw moeder.
6 Ge moogt niet doden.
7 Ge moogt niet echtbreken.
8 Ge moogt niet stelen.
9 Ge moogt geen onwaarheden over een ander uitspreken.
10 Ge moogt niet begeren wat aan een ander toebehoort
Uit: D. Hausdorff, JomJom (1974)



Bijbellezing uit het boek Handelingen der Apostelen, 2:1-13 (Bijbel in Gewone Taal 2004)
Toen het Joodse Pinksterfeest begon, waren alle gelovigen bij elkaar in een huis. Opeens kwam
er uit de hemel een vreemd geluid. Het klonk alsof het hard begon te waaien. Het was overal in
huis te horen. Ook zagen de gelovigen iets dat op vuur leek. Dat vuur verdeelde zich in
vlammen, en op iedereen kwam een vlam neer.
Zo kwam de heilige Geest in alle gelovigen. Daardoor begonnen ze te spreken in vreemde talen.
Op dat moment waren er in Jeruzalem veel Joden uit alle delen van de wereld. Ze waren
gekomen om het Pinksterfeest te vieren. Toen het geluid uit de hemel klonk, kwamen ze er
allemaal op af. Ze begrepen er niets van. Want iedereen hoorde de gelovigen spreken in zijn
eigen taal.
Iedereen was erg verbaasd en zei: ‘De mensen die daar praten, komen allemaal uit Galilea. Hoe
kan het dan dat we ze allemaal horen spreken in onze eigen taal? Wij komen allemaal ergens
anders vandaan. Sommigen van ons komen uit landen in het oosten. Anderen komen uit landen
in het noorden, het zuiden of het westen. Sommigen komen uit de grote stad Rome zelf. Weer
anderen komen van het eiland Kreta, of uit de woestijn van Arabië. Er zijn hier Joden uit alle
delen van de wereld. Er zijn ook mensen die uit andere volken komen en Joods geworden zijn.
En toch horen we allemaal onze eigen taal! We horen dat er verteld wordt over de geweldige
dingen die God doet.
De mensen snapten er helemaal niets van, en ze wisten niet wat ze ervan moesten denken. Ze
vroegen aan elkaar: ‘Wat betekent dit toch allemaal?’ Maar anderen lachten om de gelovigen en
zeiden: ‘Die mensen zijn gewoon dronken!’



Pinksterpreek ‘Van weeskind naar kind van God ‘
Na de hemelvaart van Jezus werden zijn leerlingen als wezen achtergelaten. De zondag na de
hemelvaart heet dan ook Wezenzondag. Dat is een onbestemde dag die vraagt om een opvang
uit de verlatenheid en bevrijding uit het isolement, maar ook om een nieuwe oriëntatie
vergelijkbaar met de huidige omstandigheden: welke kant gaat het uit, op wie en wat moeten
wij ons nu richten? Wie zegt de waarheid? Maar zoals we in onze dagen velen horen zeggen dat
niets meer zal worden zoals het was, zo was dat ook in de dagen van de leerlingen na Jezus’
Hemelvaart. Hij is uit het zicht verdwenen, en zal terugkeren, maar per wanneer, roepen de
leerlingen? Wij zijn alleen. Aan wie, of waaraan kunnen we ons in die tussentijd dan
vastklampen?
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Dat was ook de vraag van de Joodse rabbijnen toen de Romeinen in het jaar 70 hun tweede
Tempel hadden verwoest en zij in een identieke situatie zaten. Hoe moesten zij nu verder zonder
offers en feestdagen? Konden zij nog één blijven in het naleven van Gods geboden? Wie gaf er
richting aan broederlijke liefde, nederigheid, liefdadigheid, eerlijkheid, vergevingsgezindheid,
matigheid, en aan het nakomen van de verplichtingen jegens de dieren? Voor de rabbijnen was
het zonneklaar dat de bijbel hun eraan herinnerde wat de Ene had gesproken als alternatief:
Sla de woorden die Ik je geef op in je hart; herinner je Mijn woorden en doe ze ook, zo blijf je op
mijn weg, en ben Ik bij je. (Num. 15:40; Deut. 6:6) Deze vermaningen spiegelden hen de enig
juiste weg voor, om niet ten onder te gaan in de doelloosheid.
De woorden van de Ene lijken wel op het touw in een gelijkenis. Er was een man in de zee
gevallen. De kapitein van de boot wierp een touw naar hem toe en zei: ‘houd je hieraan vast en
laat niet los. Als je het loslaat zal je zeker verdrinken’. En zo is het precies met de geboden die
de Ene heeft gegeven: Hij werpt die naar ons toe en zegt: wanneer je je daaraan vasthoudt,
dan houd je je vast aan Mij en ga je niet ten onder. Op dezelfde wijze staat er in het boek
Spreuken: ‘houd vast aan de vermaning, laat niet los; bewaar haar, want zij is je leven’. (4:13)
Zie hier een goed voorbeeld van waar de verhalen van Jezus zo vaak over gaan, wanneer hij
zegt: ga in vrede, want je geloof heeft je gered. Ook bij hem kan je denken aan dat touw dat
door de kapitein werd uitgeworpen en waar de figuranten in de verhalen zich aan vastklampen:
de vrouw die met bloeden stopte toen ze hem had aangeraakt, de melaatse Samaritaan die
Jezus bedankte voor zijn genezing, de blinde Bartiméus die weer ging zien. Zij zochten in Jezus
hun kracht. En aan allen zei hij, ga, je geloof in mij heeft je gered. Geloof is, met andere
woorden, een sterk touw dat je wordt toegeworpen en waar je je aan vasthoudt. Daarom wordt
er over Jezus gesproken als de Redder van de wereld. Zijn hele levensgeschiedenis laat zien dat
er bij hem geen ondergang, geen dood is, maar alleen opgang, het leven.
Zowel Joden als christenen vertellen het verhaal van de reddingsboei, sterker nog: zij zijn het
verhaal. Ook al roept dat zonder twijfel de ellende op van migranten op de zeeën wier levens
bespaard hadden kunnen blijven als politieke en sociaaleconomische situaties van de landen van
herkomst garant hadden gestaan voor een betere toekomst. De Joden gedenken dit weekeinde
de gave van de Tien Geboden door Mozes. En christenen vieren hun Pinksterverhaal wegens de
gave van Gods heilige Geest.
Beide feesten hebben dit met elkaar gemeen, dat zowel de Tien Geboden als de heilige Geest
van boven naar beneden naar ons worden toegeworpen. Voor de Joden met de betekenis zich
eraan te herinneren nooit te worden als de farao’s van Egypte, de onderdrukkers en de
uitzuigers in die dagen, en in onze dagen, waarvoor die migranten op de vlucht zijn.
En voor ons christenen/doopsgezinden met de betekenis om de boodschap van redding te
verspreiden aan iedereen en in alle talen, en daaromheen gemeenschappen te stichten.
De moraal van het geloof is dat wij leren leven uit de geest van onze Schepper, geest van Zijn
geest worden. Een geest van net dát doen waar de ander versteld van staat, dat is leven uit de
geest van Gods geest. Zoals je aan het gevolg van een goed koning kan zien, dat hij je met
goedheid terugbetaalt als je kwaad deed.
Zowel Joden als wij vertellen met onze levens het verhaal van de reddingsboei,
dat hemel en aarde met elkaar verbonden zijn, dat God met ons is,
en dat we ons daaraan, in diepe nood, mogen vastklampen.
Nee, niets blijft hetzelfde meer.
Wij zijn geen wezen meer, maar kinderen Gods.


Stilte



Muziek
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Gebeden en het Onze Vader, tekst lied 1006
Laten wij danken en bidden:
Zoals mensen elkaars vlees en bloed zijn
zo zijn wij geest van uw Geest
Wij die meer zijn dan alleen maar stof
zijn nauw met U verbonden
en U met ons.
U en wij,
wij leven niet op afstand
zoals mensen moeten in deze dagen.
Met uw Geest hebt ge ons een reddingsboei
toegeworpen
om niet ten onder te gaan
aan oorlog en haat
verdriet en honger
ijdelheid en verlies
zwijgen en wegwerpen
Wij bidden dat onze planeet mag herstellen
naar het beeld zoals het eens was gemaakt, gaaf en ongeschonden
met allen en alles daarop wonend en levend
mensen als zusters en broeders van elkaar
veraf en dichtbij.
Dat bestreden zullen worden alle ziekte, armoede en discriminatie.
Dat wij behoedzaam omgaan met onze energie
en met flora en fauna
Bidden we daarom:
vul aan wat ons ontbreekt
aan liefde en vreugde
vrede, geduld
goedheid, geloof en genezing
ook wanneer we geen antwoorden hebben
of in raadselen achterblijven, waarom?
Werp uw Geest over ons uit als warme zonnestralen
en maak ons één

Laten wij in stilte noemen de namen van hen die ons lief zijn, om nabijheid en genezing, en
dat we ons herinneren wie ons zijn ontvallen, om geborgenheid in eeuwig licht

Stilte
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Zingen of lezen, lied 675 Geest van hierboven | Muus Jacobse /G. Gastoldi – In dir ist Freude
Geest van hierboven,
Leer ons geloven,
Hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse vrede,
deel U nu mede
aan een wereld die u verwacht!
Wij mogen zingen
van grote dingen,
als wij ontvangen,
al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven
Zal Hij ons geven,
Als wij herboren
Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!

Wat kan ons schaden,
wat van U scheiden,
liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade,
wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege
voor ons verkregen,
Gij zult op aarde
de macht aanvaarden
en onze koning zijn. Halleluja!
Gij, ons Here,
doet triomferen
die naar U heten
en in U weten,
dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja!
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Zegen, eventueel doven van de kaars met de woorden:
Jezus laat ons weten dat hij het licht der wereld is,
maar hij geeft ook ons de opdracht dat te zijn.
Vragen wij God daarbij om zijn zegen:
Hij zegene en Hij behoede ons
Hij doe zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig
Hij verheffe zijn aangezicht over ieder van ons, en geven ons vrede



Zingen of lezen lied 416 ‘Ga met God en hij zal met je zijn’ | t. J. Rankin/m. R.V.
Williams – RANDOLPH

2 Hear, wês mei ús op ús libbenspaad,
Ga met God en Hij zal met je zijn:
wol ús mei jo wjukken hoedzje,
bij gevaar, in bange tijden,
stypje as de stoarmen woedzje.
over jou zijn vleugels spreiden.
Hear, wês mei ús op ús libbenspaad.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

3 Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

4 Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.


Muziek



Pinkstercollecte
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Mededelingen


Deze dienst werd samengesteld door ds. Pieter Post uit Heerenveen.



Volgende week zondag 7 juni kunt een huisdienst van ds. Tjitske Hiemstra uit
Leeuwarden verwachten.



Alle diensten en bijeenkomsten zijn opgeschort voor onbepaalde tijd. Onze gemeente
volgt de landelijke richtlijnen aangaande de volksgezondheid. In elk geval tot 1
augustus zijn er geen kerkdiensten of andere activiteiten. We houden u op de hoogte!



Wij proberen dit (extra) berichtenblad wekelijks bij u thuis te bezorgen.
Wilt u dit niet meer ontvangen of liever per email, laat het dan even weten aan Thea
of Wietske (wietskewiersma@hotmail.com) of 06-22829298.



Wilt u graag even (telefonisch) contact met iemand van de kerk dan kan dat via
Akke Doornbos (coördineert bezoeksters) tel: 06-49666646 of Tineke Bosma
(pastoraal werkster) tel: 0519-220592.



De Pinkstercollecte is voor de Doopsgezinde zending. U kunt uw bijdrage
overmaken op rekeningnummer NL52RABO0307833372 ten name van Diak. Doopsg.
en Rem. Gem. Dokkum onder vermelding van Doopsgezinde zending.

Tot slot:


Vergeet elkaar niet: bel en mail elkaar, stuur een kaartje, en bid om genezing en
gezondheid voor broeders en zusters, en voor vele anderen om ons heen en veraf,
voor werkers in de zorg, de vele vrijwilligers, en voor de overheid. Bied waar het
kan, je diensten aan voor hen die extra aandacht nodig hebben, bijvoorbeeld
boodschappen halen.
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