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Van uw kerkenraad 

Vorige week ging het helemaal mis. De doopsgezinde dominee die de liturgie had moeten 
sturen liet het afweten. Vrijdagmiddag meldde Marjan Huisman van de FDS: ‘Ik heb nog 
steeds geen liturgie en ben bang dat hij ook niet meer komt. Ik hoop dat u een 
alternatief kunt vinden’. Gelukkig stond op de website van de Remonstranten de liturgie 
van de dienst van 28 juni in Alkmaar waarin ds. Korbee voorging. Deze hebben jullie 
gelezen in de vorige speciale editie (nr. 758a). 

Deze week zit het al weer niet mee. Onze drukker stuurde woensdagbericht dat hij vanaf 
volgende week maandag 20 juni op vakantie gaat. Gelukkig hebben wij nu genoeg 
liturgiën. Deze keer krijgen jullie drie diensten: De eerste is van ds. Jolanda Valk uit 
Buitenpost. Zonder coronavirus had zij deze dienst aanstaande zondag gehouden voor de 
vijf doopsgezinde gemeenten. De tweede (voor zondag 26 juni) is van ds Tjitske 
Hiemstra uit Leeuwarden en en de derde (voor zondag 2 augustus) is een remonstrantse 
dienst uit Breda waarin ds Koen Holzapffel voorgaat. 

Voorlopig is dit het laatste nummer van de speciale editie van het berichtenblad. Op 
zondag 9 augustus om 10.00 uur komen wij weer samen in de kerk. En op zaterdag 1 
augustus start in onze kerk de tentoonstelling over de oorlog en de bevrijding in 
Dokkum. 

Ik hoop dat jullie tot het zover is, kunnen genieten van mooi maar niet te warm weer, 
denk om elkaar en houd contact. 

Nanny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liturgie voor een huisdienst 

19 juli 2020 

‘Schaduwen geven ruimte om te groeien’ 

 

Inleiding 

Voor deze zondag was een viering van de vijf gemeentes gepland. De gezamenlijke 
zomerdiensten zijn echter door de beperkingen van de coronamaatregelen afgelast. De 
zusters en broeders van Buitenpost hadden u graag welkom geheten. Wij doen dat nu via 
deze huisdienst op papier. We hopen dat we de ontmoeting en verbondenheid over huis- 
en gemeentegrenzen heen ook op deze alternatieve wijze kunnen ervaren.  

Het thema voor deze viering is ontleend aan een gesprek van Leo Feijen met Ivo 
Dujardin, voormalig vader-abt van de abdij in Westmalle, nu kluizenaar in een klein 
dorpje op ongeveer 100 kilometer afstand van Rome. Dujardin vertelt, dat hij op deze 
plek ver weg van de drukte opnieuw wil thuiskomen. Iedere dag is hij bezig het leven 
opnieuw uit te vinden, een nieuw ritme en een nieuwe context te zoeken. Het is een 
zoektocht, die hem vele nieuwe inzichten geeft. Zo heeft hij geleerd dat het goed is om 
de schaduwen van het leven onder ogen te komen, want schaduwen geven de ruimte om 
te groeien. Het zijn thema’s die velen ook vandaag de dag in ‘coronatijd’ bezighouden.  

U kunt van tevoren een kaars klaarzetten, die u aan het begin van de viering aansteekt. 
Voorafgaand aan de viering, na de overdenking en ter afsluiting kunt u eigen gekozen 
muziek beluisteren.  

Heeft u naar aanleiding van de dienst vragen of wilt u ergens over doorpraten? Neemt u 
dan contact met mij op (T. 06 10687346, E. jolandavalk7@gmail.com).  

Een groet in verbondenheid, Jolanda Valk 

 

Bij het aansteken van de kaars 

De vlam van de kaars vertolkt de glimp van hoop,  

dat het donker zal wijken. 

Goddelijk licht,  

vervul deze wereld, 

verwarm onze harten. 

Oorsprong van leven,  

adem ons open, 

wees ons nabij. 

  



Lied van een kerkgemeenschap [melodie Liedboek 370, Vader, die woont; t. Michaël 
Steehouder] 

1 Die licht is, bron van leven is, 

die als een woord gegeven is, 

zie hoe wij zoeken her en der, 

hoe is uw naam, uw stem is ver. 

Wij dragen met ons mee uw woord,  

het raakt ons aan, het drijft ons voort. 

 

2 Uw adem, geest die in ons leeft, 

die ons haar vuur en warmte geeft, 

zij opent toekomst, maakt ons een, 

zij smelt wat koud is, hard als steen. 

Vervul ons met haar warme gloed 

die met ons hart een wonder doet. 

 

Een moment van stilte en bezinning 

waarin wij elkaar in gedachten begroeten en ontmoeten en aandachtig aanwezig zijn.   

 

Gij waakt en draagt [Henk Jongerius] 

Gij waakt en draagt 

en vraagt aan mij 

of ik verdragen kan 

uw schaduw aan mijn zij. 

 

Gij hoedt, behoedt,  

en zoekt naar mij 

of ik bespeuren kan 

uw adem dicht in mij. 

 



Gij wacht bij nacht 

en dag op mij 

of ik vernemen wil 

uw hartslag diep in mij. 

 

Gij zoekt mij, noemt 

en roept mijn naam: 

wanneer ik horen wil 

zal ik uw stem verstaan.  

 

Beeldmeditatie 

Rembrandt was de schilder van het licht en de schaduw. Door de wisselwerking tussen 
donker en licht wordt de aandacht van de kijker getrokken naar details op het schilderij. 
Zijn werken omvatten diverse thema’s, daartoe behoren ook de Bijbelse taferelen. Hij gaf 
ze niet alleen maar weer, maar doorleefde de verhalen en vertrouwde ze dan toe aan het 
doek. Een eenmaal gekozen thema bleef  hem vaak de rest van zijn leven boeien.  

Het schilderij ‘Terugkeer van de verloren zoon’ is zo’n thema. Het volle licht valt op het 
gezicht van de vader. De lichtbundel verlengt zich in de gebogen gestalte, de zoon die 
terugkeert. De andere zoon staat rechts, in de schaduw, zijn gezicht echter is duidelijk 
weergegeven.  

U kunt een tijdje in stilte naar het schilderij kijken, de schaduw en het licht op u laten 
inwerken. Is er een detail in het schilderij dat u raakt? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lezing: de man bij Bethesda [Johannes 5: 2-9 ; vertaling M. van der Zeyde] 

Nu is er in Jeruzalem bij de Schaapspoort een geneeskrachtig bad. Men noemt het in het 
Hebreeuws Bethzata, en het heeft vijf zuilengangen. Daar lag het vol ongelukkigen, 
blinden, kreupelen, verlamden. En er was daar een man, die al achtendertig jaar ziek 
was. Hem zag Jezus daar zo liggen; en tevens wist Hij dat dit al lang zo was, en Hij sprak 
de man aan zei: Wil je graag beter worden? De zieke antwoordde daarop: Heer, ik heb 
niemand, die, als het water begint te golven mij helpt om erin te komen. En terwijl ik nog 
onderweg ben, gaat een ander er voor mij in. Daarop zegt Jezus tot hem: Sta op, neem 
je matras op en vind je weg. En meteen was de man genezen, hij nam zijn matras op en 
liep weg. En op die dag was het sabbat. 

 

Overdenking 

Op lange zomeravonden lijkt het licht van de zon nauwelijks plaats te willen maken voor 
het donker van de nacht. Als dan toch het overgangsmoment aanbreekt, verspreidt de 
schemering een zachte gloed over de aarde. Het roept een gevoel van weemoed op. Is 
dat het verlangen naar de lichtheid van het bestaan? We weten immers, dat er weer 
dagen komen waarop het licht spaarzaam is en de schaduw van de nacht lang.  

 

De man bij het water van Bethesda miste niet zo nu en dan de lichtheid van het bestaan, 
maar leefde voortdurend aan de donkere zijde ervan. Al achtendertig jaar lang, in die tijd 
bijna een mensenleven. Het is niet bekend welke ziekte hij had, maar wel dat hij niet 
zelfstandig kon lopen. Wat was er in zijn leven gebeurd, dat hij deze aandoening had? 
Waarom kreeg hij geen hulp om bij het water te komen? Hadden hij en zijn familie de 
moed opgegeven op betere tijden? Hij werd wel iedere morgen naar deze plaats 
gebracht, maar voor het overige lijkt hij aan zijn lot te zijn overgelaten.  

 

Dan is daar opeens die vreemde man, die een vreemde vraag stelt. Het lijkt erop, dat 
Jezus niet eens luistert naar het antwoord van de man. Dit is geen gebrek aan empathie, 
maar een uitnodiging om van richting te veranderen. Opvallend is, dat Jezus niets doet 
met dat geneeskrachtige water. Hij gaat niet mee in de verwachting van velen, dat daar 
het heil te vinden is. Hij trekt onze aandacht een heel andere kant op, namelijk naar 
onze eigen kracht. Denk daar niet te gering over, deze kracht is groter dan je beseft.  

 

Als er een schaduw over je leven valt, kan het uitzicht op die kracht belemmerd worden. 
Ivo Dujardin, de man die op zoek is naar nieuwe zin en nieuwe context, heeft dat 
ervaren. Hij zegt: ‘ik weet dat ik soms in de leegte moet blijven staan. Dat is niet erg, als 
het verlangen maar niet wegsterft, want het verlangen is de motor van de verjonging 
van het hart. Tekorten kunnen een ruimte scheppen om een nieuw mens te worden.’ Hij 
heeft het verlangen een naam gegeven: open gaan voor God en mensen. Die 
ontvankelijkheid schept ruimte om over het pad van de schaduw het licht binnen te 
laten. Het maakt je leven lichter. Zó licht dat je opstaat en de weg van je bestemming 
gaat.  



Stilte of muziek 

 

Hulp van boven – een spiegelverhaal  

Herman Scholte was 61 jaar, toen een vrachtwagen met metalen platen zijn lading 
verloor en hij met zijn fiets onder de platen terechtkwam. Herman vertelt hierover: 

‘Het ongeval veroorzaakte tal van verwondingen en fracturen van top tot teen. Een 
medisch team was acht uur met mij bezig, vervolgens hielden ze me langere tijd in 
coma. Ik was me van geen ernst bewust, maar mijn vrouw en kinderen des te meer. Ze 
zagen me in verband gewikkeld en gekoppeld aan zuurstof en sondes, slangen en drains. 
Vier maanden intensieve ziekenhuiszorg en zeven maanden revalidatie volgden. Mijn 
gezin omringde mij met heel veel zorg. Op hun beurt werden zij met evenveel zorg 
omringd door vrienden en vriendinnen, familieleden, buren, collega’s en niet te vergeten 
de medische staf.  

 

Er kunnen zich situaties en momenten voordoen die je te machtig worden. In zo’n 
situatie waren mijn vrouw en kinderen plotsklaps verzeild geraakt. Ze zeiden tegen 
elkaar: ‘wij hebben hulp van boven nodig.’  Onze kinderen houden zich op dit moment 
afzijdig van de kerk. Zij zijn verstoken van de geloofstaal die ik als een geweldige kracht 
ervaar. Verrassend en wat goed, dat ze toch konden zeggen: ‘Wij hebben hulp van boven 
nodig.’  

Ze belden een bevriende pastor. Zijn aanwezigheid en de wijze waarop hij uitdrukking 
gaf aan wat zij meemaakten, deed hen ongelooflijk goed. Opmerkelijk was ook dat de 
kinderen Lourdeswater meenamen, dat bij ons thuis stond. Zij wasten mijn voorhoofd en 
mijn handen ermee. Verder lieten ze gezangen klinken uit de byzantijnse 
verrijzenisliturgie, gezongen door de monniken van Chevetogne, waar ik graag kom. 
Daarnaast reciteerden twee moslima’s, vriendinnen van een van de kinderen, verzen uit 
de Koran. Riten om de waanzin die mij en daarmee ook hen, was overkomen onder ogen 
te kunnen zien en hun vertrouwen te versterken. En dat alles in het vertrouwen dat het 
mij goed zou doen.  

 

Het is voor mij nog altijd een raadsel hoe ik die periode heb kunnen doorstaan. 
Aanvankelijk uiterst moeizaam en zeer verward, zei men, maar na enige tijd wonderwel 
opgewekt en helder. Een onbegrijpelijke draagkracht kwam mij tegemoet in de 
bekommernis van zoveel mensen, die ons nabij waren en die mij geholpen hebben. Deze 
gelukservaring overstijgt mijn feitelijke handicap en beperkingen in hoge mate. Ik ben op 
nieuwe wijze thuisgeraakt in de kwetsbaarheid van mijn bestaan, in het geheim van het 
leven en in het mysterie van God. Die aan het licht komt in de nabijheid en de zorg van 
zoveel bewogen mensen om mij heen. Ik heb mijn weg weer leren gaan en voel me een 
gelukkig mens, in weerwil van de energie die mijn handicap mij kost. Waar ik echter te 
weinig bij stil sta, zijn de gevolgen die het heeft voor mijn vrouw en kinderen. Het 
ongeluk treft hen nog altijd. Ik kan mij er goed mee verzoenen, maar dat is niet 
vanzelfsprekend, zeker niet voor hen die mij het meest nabij zijn.’ 

Bron: Speling, tijdschrift voor bezinning (2016) 



Gebed 

Wij worden stil en proberen ons hart te openen, ruimte te maken  

voor dankbaarheid,  

voor zorg om elkaar,  

voor aandacht voor mensen,  

die het moeilijk hebben,  

die ons nodig hebben 

………………….. 

Geef ons hoop, die uitziet naar de vrede,  

Schenk ons uw liefde, die krachtiger is dan de donkerste nacht. Amen 

 

Collecte 

De collecte van de diaconie is voor Stichting Doopsgezind Wereldwerk. U kunt uw 
bijdrage overmaken op NL52RABO0307833372 ten name van Diak. Doopsg. en Rem. 
Gem. Dokkum onder vermelding van collecte 19 juli 2020. 

Zegenbede 

Moge de Eeuwige ons behoeden en bewaren in ons komen en ons gaan, moge de 
Eeuwige ons zegenen in wie we zijn en wat we doen. 

Lied: Vrede wens ik je toe [Iona] 

Zegen wens ik je toe. Aandacht wens ik je toe. 

Dat er mensen zijn met wie je kunt delen.  Zegen wens ik je toe.  

 

Het licht wordt gedoofd 

Het licht dat ons omstraalt als de warmte van de zomer,  

begeleidt ons op onze levensweg. 



      Zaaier, zaad, zon en z(r)egen, huisdienst zondag 26 juli 2020                                                                                

 

ds. Tjitske Hiemstra, voorganger van DG Leeuwarden 

wenst u een goede dienst toe in verbondenheid. 

Reacties op deze huisdienst graag naar: tj.hiemstra@hetnet.nl  

 

Ontsteken van een kaars  

In Gods Naam ontsteken we het Licht, 

God zei immers: Er zij Licht. 

Jezus zei: Ik ben het Licht der Wereld, 

in deze lichtende Geest vieren we samen. 

Een moment van inkeer  

 

Bemoediging en groet 

Onze Hulp is in de Naam van de Eeuwige 

Schepper van al wat leeft 

die in ons gelooft, op ons hoopt, ons liefheeft, 

die bron van licht en leven is 

en ons nabij tot het eind van de tijd. 

Genade en vrede 

van God die is en zal zijn, 

van Jezus, die zaaier is en tegelijk zaad, 

van de Geest, die ons innerlijk beweegt. 

Amen 

 

Zingen NL 216: 1,2,3 

Dit is een morgen als ooit de eerste, 
zingende vogels geven hem door. 
Dank voor het zingen, dank voor de morgen, 
beide ontspringen nieuw aan het woord. 

 



Psalmlezing Psalm 19: 1-7 

De hemel verhaalt van Gods majesteit, 
het uitspansel roemt het werk van zijn handen 
de dag zegt het voort aan de dag die komt, 
de nacht vertelt het door aan de volgende nacht. 

Toch wordt er niets gezegd, geen woord 
gehoord, het is een spraak zonder klank. 
Over heel de aarde gaat hun stem, 
tot aan het einde van de wereld hun taal. 

Daar heeft hij een tent opgeslagen voor de zon: 
een jonge bruidegom die het bruidsbed verlaat, 
een held die vrolijk voort rent op zijn weg. 
Aan het ene einde van de hemel komt hij op, 
aan het andere einde voltooit hij zijn loop, 
niets blijft voor zijn gloed verborgen. 

 

 

Gebed (deels van Sytze de Vries) 

Zoals het licht  
ons elke morgen nieuw verschijnt, 
ons wekt en koestert met zijn stralen,  
wek Gij God, zo ook mij! 

Zoals de zon, geen dag ons in het donker laat,  
laat mij uw trouw ook nu weer dagen! 

Dankbaar voor die kostbare schepping  
beseffen we steeds meer wat er is gebeurd, qua vervuiling en uitbuiting, 
we bidden om inzet en creativiteit rond haar behoud, 

Schep doorgang aan wat zorgen baart, God, wat angst aanjaagt, 
en zet mij recht weer op mijn voeten: 
Niet moedeloos, niet hopeloos verlamd, 
maar opgericht, met opgeheven hoofd tot U, 



mijn Zon, mijn dag, mijn licht! 
Wees vandaag in ons midden met uw Geest,  
Amen 

 

Zingen NL 880: 1,3,4 

1. Het leven op aarde is vreugde en rijkdom, ontvouwt zich in schoonheid, fris groen 
brengt haar mee, 
het kleurt de seizoenen, alle bergen en dalen, van ster tot onstuimige zee.  

3. Dit leven op aarde: een bron van genezing, welt op in ons lachen, zingt mee in ons 
lied.  
Brengt zorg voor de armen, geeft gemeenschap en liefde, bevrijdt onze ziel van verdriet.  

4. Dus houd van het leven, geef dank aan de Schepper, wees blij met het licht van de 
Zoon dat ons tooit. Voel de kracht van de Geest en volg het pad van de vrede tot ons 
leven zijn tijd heeft voltooid.  

 

Bijbellezing: Matteüs 13: 1-9 De gelijkenis van de zaaier 

 

Zingen NL 764: 1-3 

1. Een zaaier ging uit om te zaaien, 
hij zaaide zo wijd als de wind, 
zo wijd als de winden waaien 
waar niemand een spoor van vindt. 

2. Een deel van het zaad ging verloren, 
een deel van het zaad werd brood, 
maar niemand weet van tevoren 
de weg van het zaad in de schoot. 

3. Het wordt op de wegen vertreden, 
het valt in een vruchteloos graf, 
het sterft aan de doornen beneden, 
de vogels van boven af. 

 

Bijbellezing: Mattheüs 13: 18-23 De uitlegging van de gelijkenis van de zaaier 

 

 

 

 



Zingen uit Opstaan! nr. 31 Vrede wens ik je toe (dit is ons zaaien onder 
mensen)  

Zingen 

 

Gemeente van Christus, 

Vandaag  staan vele natuurelementen centraal. Het is immers volop zomer en 
vakantietijd.  
In de natuur kun je een enorme openheid en ontvankelijkheid voor de aanwezigheid van 
God ervaren. Het boek van de schepping kan zich daar ineens voor je openen, zoals ik 
onverwacht op de Grote Wielen in de ochtend getuige werd van de opkomende zon en ik 
er helemaal door geraakt werd, begeisterd. 
Eén met God en de hele schepping. Als een kind zo blij liep ik daar op die steiger heen en 
weer met het fototoestel. En terwijl ik dit verhaal voorbereidde dacht ik ineens weer aan 
mijn jeugd op de boerderij, waar ik in de zomer - als mijn broer op vakantie was - mijn 
vader hielp met melken en  ’s morgens om 5 uur de koeien ophaalde uit het land en dan 
ook vaak de zon zag opkomen. 
Die pure blijdschap was er op de Grote Wielen weer en ik ben daar niet de enige in, 
gezien alle prachtige natuurfoto’s en schilderingen rond Licht en Lucht wat komende 
week in de vermaning van Leeuwarden komt te hangen.  
Er zijn velen die op zondagmorgen de natuur ingaan, omdat ze daar misschien Gods 
Glorie meer ontmoeten dan in de kerken. Het is een spraak zonder klank, er wordt geen 
woord gehoord, niets gezegd en toch gaat over heel de aarde hun stem, tot aan het 
einde van de wereld hun taal... 
Ieder verstaat deze universele taal uit dit scheppingsboek zonder letters. Dat andere 
boek van God, de Bijbel, komt vaak woorden tekort om die schepping te bezingen, zoals 
bijv. psalm 19. 
Intense verwondering als de zon als een jonge bruidegom het bruidsbed verlaat, een held 



die vrolijk voortrent op zijn weg.  En al weten we dat de zon stilstaat en de aarde aan het 
rondrennen is, wat onze ogen zien is: de zon die opkomt en ondergaat.  
Intense verwondering kan ons overvallen in de stilte van de schepping en daarin kan 
ineens een stem te horen zijn, als ik denk aan Mozes bij het brandende braambos, David 
spelend op zijn harp, en Jezus die als zaaier door de velden loopt, als herder tussen de 
schapen en mijn en jouw naam noemt. Als kind leefde ik met die verhalen en zag ze 
allemaal op de boerderij gebeuren. 
In onze kerken hebben we het geestelijke wat teveel losgemaakt van het aardse, alsof er 
twee werkelijkheden zijn, maar het is volgens mij geheel Bijbels om het Schrift van de 
Natuur en de Heilige Schrift met elkaar te verbinden en te beleven als één en dezelfde 
werkelijkheid. Op Iona spreekt men over Book of Nature en Book of Scripture en zegt 
men dat er slechts een dunne sluier hangt tussen hemel en aarde en dat onverwachts die 
sluier soms zo dun is, dat hemel en aarde elkaar raken. 
Paulus zegt het nog weer anders op de Areopagus, waar hij de Grieken vertelt, dat God 
van niemand van ons ver weg is. Want in hem leven wij, bewegen wij en zijn wij.  
Psalm 19 gaat over openheid en ontvankelijkheid voor de aanwezigheid van God en 
herinnert ons eraan dat over de hele wereld zomaar iets kan oplichten van God in ons 
dagelijks doen en laten, ook in onze omgang met anderen, met dieren en planten. 

Zoals de blinde dichter Jan Wit dicht: (NL. 978) 
Gij hebt de bloemen op de velden met koninklijke pracht bekleed. 
De zorgeloze vogels melden dat Gij uw schepping niet vergeet. 
’t Is alles een gelijkenis van meer dan aards geheimenis. 

Dit is meteen de brug naar de gelijkenis van Mattheus 13 over de zaaier, die zaait. Jezus 
zit in een bootje en overziet de mensenmassa op de kant en gaat vertellen van Gods 
Koninkrijk  

Vincent van Gogh heeft dit prachtig geschilderd (1888) en met psalm 19 nog op het 
netvlies zien we allereerst die grote opkomende zon 
aan de horizon, die heel de lucht en het veld een 
gele gloed geeft. De zon als symbool van Christus, 
als licht voor de wereld en licht van ons leven. In dat 
licht is de zaaier aan het zaaien. Je ziet de weg, 
waarop zaad zal vallen, je ziet de vogels al vliegen, 
die wel zin in wat zaadjes hebben. Er zal onkruid 

groeien 
wat hier en 
daar 
opkomend 
zaad 
verstikt en 
ook rotsige bodem?  

 

De zaaier was voor van Gogh symbool van 
geboorte en nieuw leven, maar twee jaar later 
(1990) schildert hij de zaaier in donkere 
grauwe en grijze kleuren; het jaar dat hij een 



eind aan zijn leven maakt, alsof het leven alle kleur van die opgaande zon heeft verloren!  

Van Gogh die eerst evangelist wilde worden, zaaier van het woord net als zijn vader, 
ontdekte pas later dat zijn roeping lag in het zaaien met beelden en met zijn prachtige 
schilderijen heeft hij vooral na zijn dood veel vrucht gedragen. 

 

Ik laat nu op het beeld van de zaaier uit nov. 1888 wat dieper in. 

Van Gogh schrijft daarover aan zijn broer Theo: Immense citroengele schijf als zon. 
Geelgroene hemel met roze wolken. De grond violet, de zaaier en de boom Pruisisch 

blauw.. 
De zaaier fascineerde Vincent van 
Gogh al lange tijd. De zaaier 
symboliseert de mens, adam, 
aard-man. We zijn van de aarde 
en stervelingen. Zijn gezicht zie je 
bijna niet; zijn donkere gedaante 
wijst op beperkingen en 
afhankelijkheid. Hij werpt het 
zaad op de grond en loopt verder 
in afhankelijkheid van weer en 
wind, van tijd en van God. De 
gele zon geeft deze zwoegende 
arbeider een aureool. Hoe klein en 
weerloos deze zaaier ook is, hij is 
en blijft omstraald door het licht 
van God, bemind als uniek 
schepsel. 

De donkere boom lijkt te verwijzen naar alles wat het leven kan dwarsbomen. Ik zie die 
boom als een symbool voor alle pijn en verdriet, zoals corona ons huidige leven 
dwarsboomt... Ik denk aan de tegenslagen en beschadigingen die we allen meemaken in 
ons leven. Toch blijft van Gogh niet steken bij het donker; dat is slechts schijn. Als je 
goed kijkt groeien er jonge takken en bladeren, dat geeft het leven weer zin en 
samenhang. 

Zo zijn we in deze wereld allen zaaiers, omstraalt door Gods licht en we zaaien wat ons in 
ons leven voor handen kwam, in ons werk, in opvoeding van kinderen, in relaties, in 
woorden en daden van geloof, eig. in alles wie en wat we zijn. Tegelijk zijn we ook het 
zaad en ik denk dat we ons in alle vier situaties herkennen. De ene keer vallen woorden 
van geloof bij ons in goede grond en doen we er werkelijk wat mee! Maar een andere 
keer zijn we ze zo vergeten, alsof vogels het zaad wegpikken, of we willen wel van alles, 
maar in de dagelijkse drukte is er geen diepere bodem om te wortelen en de wil droogt 
op. Of doornen en distels verstikken het zaad: ik denk aan pijn, lijden, doornen, die ons 
verwonden. Is er nog ruimte om te ademen en geloof te laten groeien? In ons leven 
komen vast alle situaties wel aan bod en dus ook de vruchtbare aarde, die rijke vrucht 
draagt. We zitten niet voor niets vandaag hier bij elkaar in de kerk.  We ontvangen 
woorden, beelden, muziek, stilte en alles doet iets met ons en maakt ons ontvangers van 



goddelijk zaad. Of onze opbrengst nu honderd-zestig-of dertigvoud is, dat doet er niet 
toe. Het is heel veel nieuw zaad.  

Durven we eigenlijk wel te accepteren dat God in jou en mij vruchtbaar is?! Sta je er wel 
eens bij stil, dat er in jou goede grond is die vrucht draagt?  En daaropvolgend: Wat doe 
je dan met al dat zaad?  Je kunt het bij je houden en erop gaan zitten, maar dat is 
volgens mij niet de bedoeling.  Ik denk dat Jezus bedoelt, dat we het verhaal steeds 
opnieuw laten beginnen en zélf gaan zaaien. Wat in ons eigen hart is gaan groeien en 
zich heeft ontwikkeld, dat ga je uitstrooien, delen met anderen, zonder te weten, wat die 
ermee gaan doen. 

Als Menno Simons had geweten hoe vruchtbaar hij heeft gezaaid, dat wij meer dan 500 
jaar later hem nog navolgen in zijn nieuwe spiritualiteit met dopen op eigen belijdenis 
van geloof.... 

Als wij denken, wat komt er eig. terecht van het werk van God en zijn Koninkrijk, hoe 
komt het met onze gemeente en deze wereld, lees dan weer opnieuw over de zaaier die 
uitging om te zaaien en hoewel er veel zaad verloren gaat, volgt er toch een overvloedige 
oogst. Misschien moeten we iets meer vertrouwen hebben op de stilte, de regen, de zon 
en de zegen uit Gods hand, vaak onverwacht... 
En laten we met psalm 19 genieten van Gods schepping, waar de hemel verhaalt van 
Gods Glorie en waar toch niets gezegd wordt, want het is een spraak zonder klank. De 
verbeelding daarvan hangt in de vermaning van Leeuwarden deze zomer om de mensen 
heen!  

Orgelspel...of eigen muziek... 

Voorbeden / stilte/ Onze Vader (bewerking ds. Gerke van Hiele) 

God, die met ons is, 

Dank voor uw schepping, 
alles wat zonder woorden en klank ons zoveel kan zeggen en laten voelen, 

Dank dat we weer mogen samenkomen 
en op afstand elkaar weer nabij kunnen zijn. 
Wees nabij hen die later kijken naar de opname, 
dat het corona-virus niet ons hele leven beheerst... 
Schep vertrouwen en geduld in wat ons draagt. 

We bidden voor mensen in de zorg, 
van wie zoveel is gevraagd, 
we bidden voor hen die het virus hebben opgelopen 
en hoeveel tijd het kost om weer te herstellen, 
ontferm U, God 

We bidden voor zinvol overleg met de boeren, 
waarin men er samen uitkomt, onderweg naar evenwicht.. 

We bidden voor eigen inzet 
voor alle leven in de natuur wereldwijd 
zonder uitbuiting van mens, dier, plant en planeet. 
voor werkelijke zorg om onze schepping, 



laten we zaaien wat goed is, eerlijk, betrouwbaar, 
zaaien ook via deze gemeente in geloof en zorg om elkaar. 
God, inspireer ons en toon ons steeds nieuwe wegen. 

 

In stilte bidden we eigen gebeden en namen, die we meedragen in ons hart... 

God, Verborgen Aanwezig 

Dat uw Naam aan het licht komt. 
Dat tastbaar wordt de wereld naar uw hart.  
Dat gegaan wordt uw weg van barmhartigheid. 

Dat wij ontvangen wat we nodig hebben 
om onze bestemming te leven. 
Dat wij elkaar durven vergeven en niet laten vallen, 
maar zoeken naar vrede. 
Dat wij niet losraken, als het lastig wordt 
maar verbonden blijven met U. 

Geef ons daartoe de moed en de spankracht, 
het geloof, de hoop en de liefde die van U komen. 
Vandaag en alle dagen totdat alles is voltooid. 
Amen 

 

Collectebestemming: 

De collecte is voor onze kerk en de speciale edities van het berichtenblad. U kunt uw 
bijdrage overmaken op NL92ABNA0470587032 ten name van Verenigde Doopsgezinde 
en Remonstrantse Gemeente Dokkum onder vermelding van collecte 26 juli 2020. 

 

Slotlied NL 418: 1,2,3  

God schenk ons de kracht dicht bij U te blijven, 
dan zal ons geen macht uit elkander drijven. 
zijn we in U een, samen op uw wegen 
dan wordt ons tot zegen lachen en geween. 

Niemand kan alleen, Heer, uw zegen dragen; 
zegen drijft ons heen naar wie vrede vragen. 
Wat Gij schenkt wordt meer naar gelang wij delen, 
horen, helpen, helen, - vruchtbaar in de Heer.  

Vrede, vrede laat Gij in onze handen, 
dat wij die als zaad dragen door de landen,  
zaaiend dag aan dag, zaaiend in den brede, 
totdat in uw vrede ons hart rusten mag. 

 



Zegenbede  

Voor ons op weg gaan, wens ik jullie toe 
dat de weg je tegemoet komt, 
de wind steeds in je rug is, 
de zon je gezicht verwarmt 
en zachte buien je velden beregenen. 
En dat God, tot ons weerzien, 
je bewaart in de palm van zijn hand. 

Ga op weg, ga in vrede, 
in de Naam van de Vader, de Zoon en de Geest. 
Amen 

 

Mededelingen 

 

Deze dienst is life in DGLeeuwarden gehouden en te bekijken op de website van 
DGLeeuwarden, onder preek en luisterdiensten bij 12 juli jl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Remonstrantse dienst vanuit Breda, voor de huisdienst van zondag 2 augustus 2020 

Koen Holtzapffel voorganger 

   

Welkom 

 

Lezingen 

Matteüs 13:   44-46 (NBV) 

Het is met het koninkrijk van de hemel als met een schat die verborgen lag in een akker. 
Iemand vond hem en verborg hem opnieuw, en in zijn vreugde besloot hij alles te 
verkopen wat hij had en die akker te kopen. 

Ook is het met het koninkrijk van de hemel als met een koopman die op zoek was naar 
mooie parels. Toen hij een uitzonderlijk waardevolle parel vond, besloot hij alles te 
verkopen wat hij had en die te kopen. 

 

 

 

Gedicht Babel, eerste deel (uit de bundel Leger van Mieke van Zonneveld) 

Op een goddelijke kaart stonden klaar te lezen 
de paden, de obstakels en de tijd van aankomst. 

Maar op een dinsdagmiddag sloeg ik links 
in plaats van rechts, de kaart kon anders uitgelegd. 

Van Eden, via Babel naar Jeruzalem, aldus 
het plan. De route was er een van gloeiend zand. 

Stemmen in mijn rug riepen me terug. Mijn huid 
was rood als klaprozen, mijn voeten waren vlug. 

Misschien dat hij daar toen al stond, witlichtend 
aan de horizon. Werend meewarig, een fata morgana. 

Misschien dat hij daar toen al stond, misschien 
dat hij me toen al om zijn zinnelijke vinger wond. 

 

 

 

 



Voorbede 

Laten we samen stil zijn: 

God van liefde , God van alle mensen,| 
Soms gebeurt er veel te gelijk, het leven overkomt ons. 
We zitten vol met vragen. 
De toekomst lijkt onzeker. Onrustig is het binnen en buiten ons. 

Help ons God om juist dan te ervaren dat uw liefde onder ons aanwezig is. Dat u de 
dragende grond bent van ons bestaan. 
Help ons te vinden wat echt van waarde is in het leven. 

Help ons van betekenis te zijn voor wie ziek zijn, 
Voor wie geen hoop hebben en verdrietig zijn, 
Voor wie  getroffen zijn door onvrijheid en vooroordeel. 

Help ons God om voor elkaar te bestaan. 
Ontferm u 

 

Overdenking 

Beste lezers,   Wat maakt het leven de moeite waard?  Die vraag stellen we ons allemaal 
wel eens. Al is het niet bij de koffieautomaat op maandagmorgen. Maar ik denk dat die 
vraag tijdens de coronacrisis en de lockdown vaker is gesteld dan anders. Minder 
vrijblijvend ook, met meer urgentie. Natuurlijk zijn op die vraag veel antwoorden 
mogelijk. Ieder moet die vraag gedurende z’n leven ook persoonlijk beantwoorden: wat 
maakt voor mij het leven de moeite van het leven waard? De een komt tot het inzicht dat 
je het belangrijkste in je leven dichtbij huis moet zoeken: de mensen om je heen, 
vriendschap, schoonheid van de natuur, stilte.  Een ander beseft dat voor zinvol leven 
altijd ook anderen nodig zijn, gemeenschap,  en dat je daar moeite voor moet doen. Het 
komt niet vanzelf. Heel veel antwoorden zijn mogelijk en ik hoop kijker, dat u die vraag 
ook voor u zelf af en toe overdenkt, alleen of samen. 

Vandaag leestt u de laatste landelijke digitale dienst, de laatste in een rij van 17. In al 
die diensten is geprobeerd een begin van een antwoord te geven op de vraag: 

wat maakt het leven de moeite waard?  Natuurlijk, dat hoort bij remonstranten, die 
antwoorden waren divers. Naar vorm, inhoud en taal. Het ethisch goede kwam ter 
sprake, het ware, het schone van kunst, in het bijzonder van muziek. Natuurlijk de 
remonstrantse kernwaarden van vrijheid, verdraagzaamheid en humaniteit. Maar dat 
alles dan onder de pressure-cooker van de coronacrisis waaruit we nu langzaam 
opkrabbelen. Dan komt het er echt op aan. En beantwoord je die vraag ook meer met je 
hart dan met je verstand. Vanuit een intuitieve zekerheid: hiervoor leef ik, dit maakt 
mijn leven de moeite waard. Of misschien zoekt u nog verder… 

lezers, In veel van de gelijkenissen die Jezus in het NT vertelt gaat het ook over die 
vraag. Wat maakt het leven de moeite waard. Zeker, gelijkenissen zijn er in soort en 
maat, lang kort, bekend onbekend. Maar wat ze gemeenschappelijk hebben,  dat is dat 
ze iets van waarde, van betekenis willen doorgeven. Niet door hapklare brokken te 
serveren. Wel door een beeldend poëtisch verhaal te vertellen en daarin iets bekends te 



verbinden met iets onbekends, iets verrassends. Kijk, dat een mens gefascineerd kan zijn 
door parels, dat snappen we. We kennen allemaal dat schilderij van Johannes Vermeer 
van het meisje met die schitterende parel. Maar dat je daar alles voor opgeeft? Van zo’n 
verhaal ga je rechtop zitten. Wat zou daarmee bedoeld zijn? In de situatie of levensfase 
waarin ik me bevind? Alleen jij kunt die vraag beantwoorden, niet de gelijkenis en ook 
niet de dominee. 

Vandaag gaat het over een korte, bekende gelijkenis. Eigenlijk zijn het er twee. Over een 
schat verborgen in een akker. Iemand vindt die schat, verbergt hem weer en verkoopt 
alles wat hij heeft om die akker te kopen. En over een kostbare parel die gevonden wordt 
door een handelaar in mooie parels. Ook hij verkoopt alles dat hij heeft om die ene parel 
te bemachtigen. 

Gelijkenissen zijn vensters op Gods koninkrijk. Over ons leven in verbinding met dat rijk 
willen ze iets zeggen. Maar wat precies…? Een gelijkenis is geen geleerde verhandeling, 
maar een beeldend verháál. Wij leven van verhalen, we wonen erin.  De gelijkenis roept 
natuurlijk het spannende beeld op van een verborgen schat en een kostbare parel. 

Maar ook van een zoektocht, van plotseling iets vinden, ontvangen. Van intense vreugde 
en misschien wel Alles willen opgeven voor dat Ene. Omdat dat het leven voor jou pas 
echt de moeite waard maakt. Zou godsdienst, zou God niet te maken hebben met wat 
voor jou en anderen van de allergrootste waarde is? Maar waar je ook naar op zoek moet 
en wat je dan plotseling geschonken wordt als een kostbaar kleinood. 

Beste lezers, ik eindig met een korte hervertelling van de gelijkenis van de parel. 
Geinspireerd door een boekje van de eens bekende remonstrantse filosoof Van Holk met 
als titel De kostbare parel. Gelijkenissen willen hier en nu verteld worden. In nieuwe 
situaties, met nieuwe woorden en vertrouwde beelden.  Om ook ons aan het denken te 
zetten.  Er was eens…. 

Er was eens een jonge parelvisser. Iedere dag dook hij in zee om mooie parels te vinden. 
Op een dag dook hij uit de golven een opvallend mooie parel op. Hij wist wel iemand 
voor die parel. De parelkoopman uit de stad. Hij vond de koopman in het paleis van de 
koning en probeerde diens aandacht te trekken. 

Maar de schatbewaarder van de koning zag de parelvisser eerder en eiste de parel voor 
de koning op.  De koopman ving nog wel een glimp van de parel op. Vanaf dat moment 
wist hij : Die parel moet ik koste wat kost hebben. Dag en nacht droomde hij ervan. 

Hij trok de stoute schoenen aan, ging naar het paleis en vroeg de koning of hij de parel 
mocht kopen. Goed zei de koning. In ruil voor alles wat je bezit. Dan weet ik pas hoeveel 
die parel jou waard is. Bezeten als de koopman was hoefde hij niet lang na te denken: al 
zijn bezit, heel zijn persoonlijk koninkrijk voor die ene parel. Zelfs zijn zonen. Die werden 
slaven in de koninklijke zilvermijn. 

Alles was de koopman nu kwijt, maar ook: alles bezat hij. Hij begon over de wereld te 
zwerven, de kostbare parel op zijn borst. Altijd bang die te verliezen. 

Maar na vele jaren kreeg de koopman toch heimwee en keerde terug naar de stad waar 
hij eens koopman was geweest. Mensen herkenden hem. Was dat niet die parelkoopman 
die ooit alles opgegeven had voor die ene parel? 



Het maakt de koopman bang. Zou hij zijn parel dan toch nog verliezen? Hij besluit de 
parel te verstoppen. Dan overvalt een roversbende hem en vraagt naar de parel. Maar 
hoe ze de koopman ook door elkaar schudden, hij zwijgt als het graf. De bende geeft het 
op. Meer dood dan levend blijft de parelkoopman achter en wordt gevonden door…. de 
altijd nog jonge parelvisser. Als een barmhartige Samaritaan verzorgt hij de wonden. De 
koopman vertelt hem uit dankbaarheid de plek waar hij de parel begraven heeft. En voor 
het eerst in zijn leven, dankzij de parelvisser, beseft de koopman: er is geen ander geluk 
dan oprechte vrede in je hart, er is geen andere waarde dan de liefde waarmee je dat 
wat je ontvangen hebt  deelt en wegschenkt. 

Met dat inzicht sterft de koopman. De parelvisser graaft de parel op en neemt hem mee 
naar zijn hut aan zee.  Hij klimt naar de hoogste berg in de omgeving. Hij houdt de parel 
in zijn rechterhand en slingert haar in zee. De cirkel is rond. Het leven begint opnieuw. 
De visser duikt vrolijk  naar nieuwe parels. 

Tot zover het verhaal. De moraal, die zal u wel duidelijk zijn. Maar wat betekent dat 
verhaal, die gelijkenis nu in uw leven?  Wat is voor u in het leven echt waardevol? 
Hopelijk kunnen we daar binnenkort ook weer life over in gesprek. Een zoektocht blijft 
het, net als in het gelezen gedicht. Des te groter de vreugde als je af en toe een 
antwoord ontvangt. Amen 

 

In stilte of luidop bidden wij: 

Onze vader, die in de hemelen zijt; uw naam worde geheiligd, uw koninkrijk kome. Uw 
wil geschiede, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde, op de aarde: Weest vruchtbaar, 
wordt talrijk! Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk 
ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van 
de boze. Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid.  
Amen 

 

Collecte 

De collecte is deze keer voor de kerk en de speciale edities van het berichtenblad. Uw 
bijdrage kunt u overmaken op NL92ABNA0470587032 ten name van Verenigde 
Doopsgezinde en Remonstrantse Gemeente Dokkum onder vermelding van collecte 
zondag 2 augustus 2020. 

 

 

 

 

 

 



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

Ga met God en Hij zal met je zijn                   Ga met God en Hij zal met je zijn                                                                               
jou nabij op al je wegen                                   in zijn liefde je bewaren                                                                                                                                  
met zijn raad en toost en zegen.                   In de dood je leven sparen                                                                                                                      
Ga met God en Hij zal met je zijn.                 Ga met God en Hij zal bij je zijn. 

 

Ga met God en Hij zal met je zijn                                                                                                                                   
tot wij eer elkaar ontmoeten                                                                                                                                               
in zijn naam elkaar begroeten                                                                                                                               
ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

Geven wij elkaar de zegen mee, verzameld door de Geest van Christus. En nemen we 
daarbij in gedachten degenen die wij liefhebben en ook hen die we liefhebben in 
herinnering, omdat we met hen deel uitmaken van het verhaal dat doorgaat in de tijd. En 
denken wij ook aan de mensen naar wie we aarzelend omzien, in vertrouwen dat Gods 
zegen niemand buitensluit. En zegenen wij Gods schepping met het licht van een nieuw 
begin, als dochters en zonen die Gods schepping waardig zijn:  

De Levende zegene ons en behoede ons, dat de Levende haar aangezicht over ons mag 
doen oplichten, dat de Levende zijn aangezicht onder ons mag verheffen, in zijn 
menselijk gelaat, opdat haar Vrede over ons komt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Slot 

 

 

 

VLINDER 

De vlinder                                                                                                                                                                        
fladdert verder                                                                                                                         
een dag meer                                                                                                                                                                               

of minder                                                                                                                                                                         
maakt voor haar                                                                                             

een wereld                                                                                                                                                                             
van verschil                                                                                                                                                              
kwetsbaar                                                                                           
authentiek                                                                                                                                                                           

ragfijn                                                                                                                                                                                       
zoals                                                                                                                                                                                                  

het leven zelf                                                                                                          
kan zijn 

Tanja Helderman 


