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Lopen over het water ….
….en de uren van de nacht

Inleiding bij de kerkdienst
Deze kerkdienst was al aangekondigd in het filmpje dat over dit
onderwerp gemaakt is bij de Zuideindebrug (zie hiervoor de
website van de Oude Kerk). In het filmpje beloofde ik
uitgebreider in te gaan op het befaamde gegeven dat Jezus over
het water liep. Iets dat in strijd is met alle natuurkundige wetten
en waar veel om te doen is geweest in de kerken. Maar de
ontspanning in dit geheel is, dat het uiteindelijk niet gaat om het
lopen over het water.
Veel belangrijker is dat Mattheus ons iets wil duidelijk maken
over de uren van de nacht, over de vier nachtwakes (avond,
middernacht, hanengekraai, ochtendlicht/opstandingstijd). Dat is
een gegeven, de nacht met al zijn facetten, waar we zelf dagelijks
mee te maken hebben in ons leven. Ook het lopen over het water
krijgt daardoor een eigen lading die actueler is dan de vraag ‘of
het echt waar was’.
In deze orde van dienst vindt u twee Bijbellezingen die
voorgelezen worden. Tevens treft u een aantal cursieve citaten uit
de Bijbel aan, als illustratie, waarin de vier verschillende
nachtwakes belicht worden. Zo kunnen we meer teksten laten
‘meeresoneren’ dan die door de lectrice gelezen worden.
Eventueel kunt u thuis de aangegeven verzen nog eens opslaan.
De teksten komen vandaag grotendeels uit de (herziene)
Statenvertaling omdat daarin, met een meer letterlijke vertaling
uit de grondtalen (Hebreeuws en Grieks), nog hoorbaar is welke
verschillende nachtwakes er zijn. Een goede dienst gewenst!
Ds. Neeltje Reijnders
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DIENST VAN DE VOORBEREIDING
De klok wordt geluid
Orgelspel
Welkom en mededelingen
Bemoediging en drempelgebed
v.
G.
v.
G.
v.
G.
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Onze hulp is in de naam van de Heer
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
die trouw houdt tot in eeuwigheid
EN DIE NIET LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN
HAND
O God keer U om naar ons toe
en doe ons weer leven met hart en ziel
LAAT ONS, O HEER UW LIEFDE ZIEN
EN GEEF ONS UW HEIL

We zingen gezang 216

2.

Dauw op de aarde, zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, ziet: het is goed.

3.

Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.

Toen de mens en zijn vrouw God, de HEER, in de koelte van de
avondwind door de tuin hoorden wandelen, verborgen zij zich
voor hem tussen de bomen.
Eerste nachtwake: avond, Genesis 3
3

Kyriegebed
We zingen gezang 27

2.

Ontferm u God, kyrie eleïson,
wees ons nabij, kijk speurend naar ons om,
kom met uw vrede, uw barmhartigheid,
zonder U raken wij de liefde kwijt.

3.

Wij zingen samen van uw gloria,
dank voor het leven, dank U voor elkaar,
geef ons uw geestdrift, vuur ons leven aan,
leg zo uw glimlach over ons bestaan.

DIENST VAN DE BIJBEL
Gebed van de zondag
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We lezen uit de Bijbel, de herziene Statenvertaling, Mattheus
14: 22-33, eerste nachtwake (avond) en vierde nachtwake
(ochtendlicht)
22

En meteen dwong Jezus Zijn discipelen in het schip te gaan en
voor Hem uit te varen naar de overkant, terwijl Hij de menigte
weg zou sturen.23En toen Hij de menigte weggestuurd had, klom
Hij de berg op om er in afzondering te bidden. Toen het avond
was geworden, was Hij daar alleen. 24Het schip was al midden op
de zee en verkeerde in nood door de golven, want ze hadden de
wind tegen.25Maar in de vierde nachtwake kwam Jezus naar hen
toe, lopend over de zee.26En toen de discipelen Hem over de zee
zagen lopen, raakten zij in verwarring en zeiden: Het is een
spook! En zij schreeuwden van angst. 27Maar meteen sprak Jezus
hen aan en zei: Heb goede moed, Ik ben het; wees niet
bevreesd.28Petrus antwoordde Hem en zei: Heere, als U het bent,
geef mij dan bevel over het water naar U toe te komen. 29Hij zei:
Kom! En Petrus klom uit het schip en liep op het water om bij
Jezus te komen.30Maar toen hij op de sterke wind lette, werd hij
bevreesd, en toen hij begon te zinken, riep hij: Heere, red
mij!31Jezus stak meteen Zijn hand uit, greep hem vast en zei tegen
hem: Kleingelovige, waarom hebt u getwijfeld?32En toen zij in
het schip geklommen waren, ging de wind liggen. 33Zij die in het
schip waren, kwamen Hem aanbidden en zeiden: Werkelijk, U
bent de Zoon van God!
We zingen gezang 704
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2.

Die eeuwig rijke God
moge ons reeds in dit leven
een vrij en vrolijk hart
en milde vrede geven.
Die uit genade ons
behoudt te allen tijd,
is hier en overal
een helper die bevrijdt.

3.

Lof, eer en prijs zij God
die troont in ’t licht daarboven.
Hem, Vader, Zoon en Geest

moet heel de schepping loven.
Van Hem, de ene Heer,
gaf het verleden blijk,
het heden zingt zijn eer,
de toekomst is zijn rijk.
We lezen uit de Bijbel Lucas 11: 5-10, voorbeeld van tweede
nachtwake, middernacht
En Hij zei tegen hen: Stel dat iemand van u een vriend heeft en
midden in de nacht naar hem toe gaat en tegen hem zegt: Vriend,
leen mij drie broden, 6want mijn vriend is van een reis bij mij
gekomen en ik heb niets om hem voor te zetten,
7
en dat die vriend van binnen uit het huis dan zou antwoorden en
zeggen: Val mij niet lastig. De deur is al gesloten en mijn
kinderen zijn bij mij in de slaapkamer; ik kan niet opstaan om ze
u te geven.
8
Ik zeg u: Al zou hij niet opstaan en ze hem geven, omdat hij zijn
vriend is, dan zou hij toch om zijn onbeschaamdheid opstaan en
hem er zoveel geven als hij nodig heeft.
9
En Ik zeg u: Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult
vinden; klop, en er zal voor u opengedaan worden.
10
Want ieder die bidt, die ontvangt; wie zoekt, die vindt; en wie
klopt, voor hem zal er opengedaan worden.
Orgelspel

251Dan zal het Koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan tien
meisjes, die hun lampen namen en op weg gingen, de
bruidegom tegemoet.
2
Vijf van hen waren wijs en vijf waren dwaas.
3
Zij die dwaas waren, namen wel hun lampen maar geen olie
met zich mee.
7

4

De wijzen namen met hun lampen ook olie mee in hun
kruikjes. 5Toen de bruidegom uitbleef, werden zij allen slaperig
en vielen in slaap. 6En te middernacht klonk er een geroep: Zie,
de bruidegom komt, ga naar buiten, hem tegemoet!
Mattheus 25, tweede nachtwake, middernacht, de tijd van de
komst van de Messias
Overdenking
Orgelspel
We zingen gezang 1010
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2.

Geef vrede, Heer, geef vrede,
de aarde wacht zo lang,
er wordt zo veel geleden,
de mensen zijn zo bang,
de toekomst is zo duister
en ons geloof zo klein;
o Jezus Christus, luister
en laat ons niet alleen!

4.

Geef vrede, Heer, geef vrede,
bekeer ons felle hart.
Deel ons uw liefde mede,
die onze boosheid tart,
die onze mond leert spreken
en onze handen leidt.
Maak ons een levend teken:
uw vrede wint de strijd!

Kort daarna zeiden zij die daar stonden en dichterbij kwamen,
tegen Petrus: Werkelijk, u bent een van hen, want uw spraak
verraadt u. 74Toen begon hij zich te vervloeken en te zweren: Ik
ken de Mens niet.75En meteen kraaide de haan; en Petrus
herinnerde zich het woord van Jezus, Die tegen hem gezegd
had: Voordat de haan gekraaid zal hebben, zult u Mij driemaal
verloochenen. Toen ging hij naar buiten en huilde bitter.
Mattheüs 26: derde nachtwake, hanengekraai, tijd van angst
dreiging, ook biologische stervenstijd
Voorbeden-stil gebed-Onze Vader
Onze Vader, die in de hemel zijt
Uw naam worde geheiligd
Uw koninkrijk kome
Uw wil geschiede
9

Op aarde zoals in de hemel
Geef ons heden ons dagelijks brood
En vergeef ons onze schulden
Zoals ook wij onze schuldenaars vergeven
En leid ons niet in verzoeking
Maar verlos ons van den boze
Want van u is het koninkrijk
En de kracht en de heerlijkheid
In eeuwigheid
Amen
We zingen als slotlied gezang 838: 1 en 4

10

4.

Wij danken U, o liefde groot,
dat Christus is gekomen.
Wij hebben in zijn stervensnood
uw diepste woord vernomen.
Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht
en het wordt overal volbracht
waar liefde wordt gegeven,
wij uit uw liefde leven.

Wegzending en zegen

We wensen u een prettige zondag. Wilt u uw orde van dienst mee
naar huis nemen? Bij voorbaat dank.

Laat na de sabbat, toen het licht begon te worden op de eerste
dag van de week, kwamen Maria Magdalena en de andere
Maria om naar het graf te kijken.
Mattheus 28, vierde nachtwake, morgenlicht/Opstandingstijd:
Pasen
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