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Inleiding bij de kerkdienst
De afgelopen week waren de dagen 4 en 5 mei aan de orde. Op 4
mei werd er stil gestaan bij de doden die de Tweede Wereldoorlog
eiste en bij de slachtoffers van oorlogen en gevechten sindsdien.
Ook werd gememoreerd wat een groot goed vrijheid is. Het lijkt
zo vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Dat werd ook duidelijk
uit de 4 mei toespraak van André van Duin. Op 5 mei was het
Bevrijdingsdag.
In deze dienst klinkt in verschillende elementen de toon van deze
beladen dagen door. Aan het eind van deze kerkdienst zullen we
het Wilhemus zingen.
Maar ook gaat de lijn van de godsdienstige traditie verder: deze
dienst is de opmaat naar Hemelvaart. Wat heeft dit kerkelijke
feest in deze tijd ons te zeggen? Daar gaan we het vandaag over
hebben.
Ds. Neeltje Reijnders
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OP DE DREMPEL
De klok wordt geluid
Orgelspel
Mededelingen
Bemoediging
v.
a.

Onze hulp is in de naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft

v.

Eeuwige God
alle harten liggen voor u open,
alle verlangens zijn aan U bekend
en voor U bestaan geen geheimen.
Zuiver onze harten en gedachten
door de adem van uw Geest,
dat wij U voluit kunnen liefhebben
en uw naam alle eer aandoen

a.

We zingen psalm 65
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5.

Gebed
3

Gij komt het dorre land doorschrijden
met water uit uw beek
en tot een rijke oogst bereiden,
uw voetstap maakt het week.
Gij druipt uw zegen in de voren,
Gij roept het kiemend graan;
zo wordt het brood voor ons geboren
waar Gij zijt voorgegaan.

We zingen gezang 709
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2.

De winter leek voorgoed voorbij
en vóór ons lag de volle zomer;
de macht was eindelijk aan de dromer,
de nieuwe mens, zo droomden wij,
verbrak de slavernij.

3.

Maar winters werd het in dit land;
’t is kil rondom en in ons midden,
in onze mond verstart het bidden,
doodskou gaat uit van onze hand
naar mens en dier en plant.

4.

O God, wat zijn wij dwaas geweest,
dat we aan de vrijheid zó gewenden,

dat wij de vijand niet herkenden,
in opstand tegen U, het meest
in eigen hart en geest.
5.

Vergeef het ons! Raak ons weer aan
met levensadem, lentetijding,
en doe met krachten ter bevrijding
ons hier in Christus’ vrijheid staan.
God, laat ons niet vergaan!

DIENST VAN DE BIJBEL
Groet
v.
a.

De Heer zij met u
Ook met u zij de Heer

Gedicht Het lied der achttien dooden –Jan Campert, 1941
Een cel is maar twee meter lang
en nauw twee meter breed,
wel kleiner nog is het stuk grond
dat ik nu nog niet weet,
maar waar ik naamloos rusten zal,
mijn makkers bovendien,
wij waren achttien in getal,
geen zal den avond zien.
O lieflijkheid van lucht en land,
van Hollands vrije kust –
ééns door den vijand overmand,
vond ik geen uur meer rust;
wat kan een man oprecht en trouw,
nog doen in zulk een tijd?
Hij kust zijn kind, hij kust zijn vrouw
en strijdt den ijdelen strijd.
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Ik wist de taak die ik begon
een taak van moeiten zwaar,
maar 't hart dat het niet laten kon
schuwt nimmer het gevaar;
het weet hoe eenmaal in dit land
de vrijheid werd geëerd,
voordat een vloekb're schennershand
het anders heeft begeerd,
voordat die eeden breekt en bralt
het misselijk stuk bestond
en Hollands landen binnenvalt
en brandschat zijnen grond,
voordat die aanspraak maakt op eer
en zulk germaansch gerief,
een land dwong onder zijn beheer
en plunderde als een dief.
De rattenvanger van Berlijn
pijpt nu zijn melodie;
zoo waar als ik straks dood zal zijn,
de liefste niet meer zie
en niet meer breken zal het brood
noch slapen mag met haar –
verwerp al wat hij biedt of bood
die sluwe vogelaar.
Gedenkt, die deze woorden leest,
mijn makkers in den nood
en die hen nastaan 't allermeest
in hunnen rampspoed groot,
zooals ook wij hebben gedacht
aan eigen land en volk,
er komt een dag na elke nacht,
voorbij trekt ied're wolk.
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Ik zie hoe 't eerste morgenlicht
door 't hooge venster draalt –
mijn God, maak mij het sterven licht,
en zoo ik heb gefaald
gelijk een elk wel falen kan,
schenk mij dan Uw genâ,
opdat ik heenga als een man
als ik voor de loopen sta.
Orgelspel
De eerste Bijbellezing is Deuteronomium 34: 1-12
We zingen gezang 663
1.

Al heeft Hij ons verlaten,
Hij laat ons nooit alleen.
Wat wij in Hem bezaten
is altijd om ons heen
als zonlicht om de bloemen
een moeder om haar kind.
Teveel om op te noemen
zijn wij door Hem bemind.

2.

Al is Hij opgenomen,
houd in herinnering,
dat Hij terug zal komen,
zoals Hij van ons ging.
Wij leven van vertrouwen,
dat wij zijn majesteit
van oog tot oog aanschouwen
in alle eeuwigheid.

De tweede Bijbellezing is Handelingen 1: 1-11
Overdenking
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Orgelspel
GEBEDEN EN GAVEN
Voorbeden –stil gebed – Onze Vader
Onze Vader, die in de hemel zijt
Uw naam worde geheiligd
Uw koninkrijk kome
Uw wil geschiede
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 het slotlied gezang 835
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3.

Krimpt ons angstig hart
onder eigen smart,
moet het met de ander lijden,
Jezus, geef ons kracht tot beide.
Wees Gij zelf het licht
dat ons troost en richt.

4.

In de woestenij,
Heer, blijf ons nabij
met uw troost en met uw zegen
tot aan ’t eind van onze wegen.
Leid ons op uw tijd
in uw heerlijkheid.

Wegzending en zegen

We zingen het Wilhelmus
1.

Wilhelmus van Nassouwe
ben ik van duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een prinse van Oranje
ben ik vrij onverveerd,
den koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.

6.

Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God, mijn Heer.
Op U zo wil ik bouwen,
verlaat mij nimmermeer.
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar t’aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.

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