
 
ORDE  

VOOR HET MORGENGEBED VAN 10 mei 2020 
In de JACOBUSKERK te ZEERIJP 

 

 
Deze dienst wordt op zondag 10 mei om 9.30 uur uitgezonden via kerkomroep.nl  
Vul als plaatsnaam in: Loppersum klik vervolgens op Petrus en Pauluskerk 
 
Voorgangers en zang:   Gerry Dallinga, Tineke Zijlstra    
orgel:      Ab Gramsbergen  
Ouderling:    Gerda Potze      
koster/geluid:    André Dallinga / Fenko Zijlstra 
 

 
De Paaskaars brandt 
 
Orgelspel 
Klokgelui  
 
Welkom door de ouderling van dienst 
 
De tafelkaarsen en het lichtje van de kinderdienst worden aangestoken. 
 
Openingsvers   
V: Heer, open mijn lippen. 
G: Mijn mond zal zingen van Uw eer. 
V: God, kom mij te hulp. 
G:  Haast U mij te helpen. 
 
Vandaag is het de 4de zondag na Pasen, het wordt genoemd, zondag Cantate: Zingt! 
Juich voor God: Jubilate Deo. 
 
Zingen door Gerry en Tineke: gez. 66a 
 
Psalmlezing: Psalm  66: 1-12 Voor de koorleiders. Een lied, een psalm. 
Heel de aarde, juich voor God, bezing de eer van zijn naam, breng hem eer en lof. Zeg tot 
God: ‘Hoe ontzagwekkend zijn uw daden, uw vijanden kruipen voor u, zo groot is uw macht. 
Laat heel de aarde voor u buigen en zingen, uw naam bezingen.’ 
Kom en zie de werken van god, zijn daden vervullen de mens met ontzag: Hij heeft de zeeën 
veranderd in droog land, zijn volk trok te voet door de rivier. Laten wij ons dan in hem 
verheugen: machtig heerst hij voor eeuwig, zijn ogen waken over de volken. Laat niemand 
zich tegen hem verzetten. 
Prijs o volken, onze God, laat luid uw loflied weerklinken, hij heeft ons het leven gegeven en 
onze voeten voor struikelen behoed. 



U hebt ons beproefd o God, ons gezuiverd, gezuiverd als zilver, ons in een vangnet gedreven, 
ons een zware last op de schouders gelegd. Mensen zijn over ons heengereden, wij zijn door 
vuur en door water gegaan, maar u bracht ons naar een land van overvloed. 
 
zingen: Psalm 66: 1 en 3 

 
3. Doe onze God uw loflied horen, 
Gij volken, zing alom op aard, 
Loof Hem door wie wij zijn herboren, 
Die ons voor wank’len heeft bewaard. 
Gij toetst ons, Gij beproeft ons leven, 
Zoals met erts tot zilver smelt. 
Gij die ons, aan het vuur ontheven, 
Gelouterd voor uw ogen stelt. 
 
 
Tja, daar zaten we dan: twee vrouwen van middelbare leeftijd, die van kinds af de Bijbelse 
verhalen meegekregen hebben en vele overdenkingen hebben gehoord. Hoe gaan we dít 
aanpakken?! We wilden, in de voorbereiding op dit ochtendgebed, het leesrooster volgen, 
maar na het lezen van de psalm en Johannes 16, keken we elkaar met gefronste 
wenkbrauwen aan. Pfff, weer zo’n jubellied op de Almachtige God en een raadselachtig 
afscheidsgesprek van Jezus…..en hoe vinden we daarin een samenhang?  De tekst van de 
psalm laten we in de uitleg achterwege, daarin krijgt de lezing uit Johannes aandacht. 



In de psalmen worden vaak benarde omstandigheden bezongen en daarbij wordt de naam 
van God bejubeld. Lastig….Maar zingen doen we ook nu, in de tijd waarin we afstand 
moeten houden. Er zijn ontroerende initiatieven: vanaf balkons zingen, op straat, via 
internet… Zingen verbindt, het brengt mensen bijeen, het maakt emotie los en geeft 
verlichting. 
Cantate! Zing voor de Heer! 
 
De tweede lezing is Johannes 16: 5-15 en omdat Tjalling Huisman in zijn meditatie in het 
kerkblad, Johannes de schuld gaf, durven wij dat ook wel te doen: Het komt door Johannes 
dat we al met een Pinksterboodschap komen! 
 
Lezing: Johannes 16: 5-15 
5 Maar nu ga Ik naar Hem die Mij heeft gestuurd. Niemand van jullie vraagt waar Ik heen ga. 
6 Want jullie zijn verdrietig geworden door wat Ik heb verteld. 7 Maar geloof Mij: het is 
beter voor jullie dat Ik wegga. Want als Ik niet wegga, kan de Helper niet naar jullie toe 
komen. Maar als Ik wel wegga, kan Ik Hem naar jullie toe sturen. 8 En als Hij gekomen is, zal 
Hij de mensen overtuigen. Hij zal hen ervan overtuigen dat ze ongehoorzaam zijn aan God, 
dat God rechtvaardig is en dat Hij zal rechtspreken. 9 Hij zal hun laten zien dat ze 
ongehoorzaam zijn aan Hem, omdat ze niet in Mij geloven. 10 Hij zal hun laten zien dat God 
rechtvaardig is, omdat Ik naar de Vader ga en jullie Mij niet langer zien. 11 Hij zal hun laten 
zien dat God rechtspreekt, omdat God de heerser van de wereld heeft verslagen en 
veroordeeld. 
12 Ik heb jullie nog veel te vertellen, maar jullie kunnen dat nu nog niet aan. 13 Maar als de 
Geest van de waarheid gekomen is, zal Hij jullie de hele waarheid laten zien. Want Hij zal 
niet Zelf bedenken wat Hij zal zeggen. Hij zal zeggen wat Hij van God moet zeggen. En Hij zal 
jullie vertellen wat er in de toekomst gaat gebeuren. 14 Hij zal Mij eren, want Hij zal jullie 
vertellen over alles wat van Mij is. 15 Alles wat van de Vader is, is van Mij. Daarom zei Ik dat 
Hij jullie zal vertellen over alles wat van Mij is." 
 
Zingen: U komt de lof toe 

 
 
Overdenking: 
 
Werkelijk, het is beter voor u dat ik heenga… 
 



Een preek geschreven door DS. ANTOINETTE VAN DER WEL, ingekort en soms iets aangepast. 
 
Jezus spreekt woorden ten afscheid, maar de leerlingen willen het niet horen. Ze hebben 
andere plannen en afscheid past daar niet in. Wat Jezus ook zegt, ze steken hun kop in het 
zand en doen of er niets aan de hand is.  
Ook Jezus benoemt dit struisvogelgedrag in het gesprek als hij zegt: “Jullie vragen niet waar 
ik heen ga”. Blijkbaar hebben de leerlingen genoeg aan hun eigen zorgen en willen ze niet 
luisteren naar wat Jezus hen te zeggen heeft. Ze willen niet onder ogen zien dat hij er op een 
dag niet meer is om hen voor te gaan. Door dit ontkennende gedrag kunnen ze ook amper 
de gedenkwaardige woorden horen, waarmee hij hen voorbereidt op de tijd die komt. 
Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat de leerlingen een nieuwe fase ingaan. 
Wordt nu eindelijk eens volwassen! Ga eens op je eigen benen staan en neem de 
verantwoordelijkheid voor je leven. Wat betekent die volwassenheid voor de leerlingen toen 
en voor ons vandaag?  
Jezus geeft duidelijk aan dat hij weg gaat. Hij zal er niet altijd meer zijn om de leerlingen te 
begeleiden, uit de wind te houden en voor hen te zorgen. Ze kunnen het ondertussen zelf. 
Ze hebben voldoende geleerd in de periode dat ze met hem zijn opgetrokken om te weten 
hoe Jezus de wereld zag. Hij heeft hen vertrouwd gemaakt met de God die hij vader noemt 
en nu mogen ze zelfstandig verder. Dat is natuurlijk niet alleen maar leuk. Want soms kan 
het heel prettig zijn om even tegen iemand aan te leunen en een ander de beslissingen te 
laten nemen. Het wordt nu tijd dat ze hun eigen spoor gaan trekken, hun eigen beslissingen 
nemen, hun eigen geloof vorm gaan geven. Kortom met vallen en opstaan volwassen 
worden.   
Wat is dan dat leven naar volwassen gelovige? 
Ik denk  dat er van ons wordt gevraagd ons niet achter God te verschuilen. We moeten onze 
eigen fouten onder ogen zien en daar verantwoordelijkheid voor nemen. Dus eerlijk kijken 
waar jouw aandeel ligt in wat er mis gaat in je eigen leven en dat van anderen. 
Wat moet ik dan doen?! Dat is nu precies wat de leerlingen van Jezus en wij in zijn voetspoor 
moeten leren. Maak zelf je keuze, draag verantwoordelijkheid voor je eigen leven, verschuil 
je niet achter een ander, ook niet achter God zelf. 
Dat lijkt misschien moeilijk. Jezus spreekt hier over de Heilige Geest als bondgenoot in je 
leven. Letterlijk staat er iets van pleitbezorger, die voor je instaat, die voor je opkomt. We 
zijn niet zomaar aan alle stormen van de tijd over gelaten, want die pleitbezorger, die Heilige 
Geest, staat aan onze zijde, komt voor ons op. 
We kunnen ons niet meer verschuilen achter onwetendheid. Tegelijkertijd is het de Geest 
die ons geloof schenkt en het vertrouwen dat het kwaad niet het laatste woord heeft in ons 
midden. Concreet betekent dat volgens mij dat je als gelovige met open ogen en oren in de 
wereld staat. Dat je niet meer weg kunt kijken bij onrecht en geweld en dat je eigenlijk altijd 
een zwak plekje zult hebben waardoor je onrecht minder verdraagt. 
Die Geest is tegelijkertijd degene die de waarheid bekend maakt, zegt Jezus. Maar 
onmiddellijk gebeurt er iets bijzonders. Die Geest wordt verbonden aan Jezus zelf. De 
waarheid is dus geen rijtje op te sommen feiten, maar een persoon, Jezus zelf. Hoe vaak de 
kerk ook dacht de waarheid te bezitten, klinkt hier een kritische noot. De waarheid, het gelijk 
is niet aan ons gegeven, als een bezit dat je kunt koesteren, maar is in pacht gegeven bij 
Christus en zo bij de Vader. Waarheid heeft dus voor gelovigen met Christus te maken. En is 
het dan dé waarheid of bestaat die eigenlijk niet? Het is eerder een vertrouwen dat Christus 
ons bezielt en aanspoort. 



Wij worden uitgenodigd op onze eigen benen te gaan staan. We kunnen immers als 
volwassen gelovigen niet volstaan met het kinderlijke geloof waarmee we begonnen, maar 
zullen met open ogen in de wereld staan. Ondertussen zullen we moeten handelen, 
beslissingen nemen, ja zelfs vuile handen moeten maken. 
Het zal niet altijd duidelijk zijn wat goed en kwaad is, dat ligt maar al te vaak in elkaar 
vervlochten. We weten dat we de waarheid niet bezitten. In de voetsporen van Jezus gaan 
we op weg, met vallen en opstaan. We vertrouwen daarbij dat hij met zijn Geest ons nabij is, 
als levensadem, inspiratiebron en kritische bondgenoot. 
Zo bracht Jezus liefde, waar haat was. Waar mensen over het hoofd werden gezien, keek hij 
hen in de ogen, waar geweld heerste, keerde hij de andere wang toe, waar mensen elkaar 
veroordeelden, vroeg hij wie de eerste steen wilde werpen. Het zijn ontregelende regels, die 
mensen vrijheid geven, maar ook verantwoordelijkheid. Wanneer we als volwassen 
gelovigen ons toevertrouwen aan dat koninkrijk, dan blijkt er opeens een nieuwe frisse wind 
te waaien door ons leven, dan wordt er een vuur in ons hart ontstoken, dan zijn we al op 
weg naar de ander. 

De Geest van God waait als een wind op vleugels van de vrede, 
Als adem die ons leven doet, deelt ons een onrust mede. 
Die soms als storm durft op te staan, geweld en kwaad durft tegengaan 
Een koele bries die zuivert. 

AMEN 
 
Orgelspel rond gezang 691 
 
Zingen gez. 691: 1,2,3  

 



2. De geest van God is als een vuur, 
als vlammen felbewogen, 
verterend wat aan onrecht leeft, 
een gloed vol mededogen. 
Een vonk van hoop in onze nacht, 
een wenkend licht dat op ons wacht, 
een warmt’ in hart en ogen. 
 
3. In stilte werkt de geest van God, 
stuwt voort met zachte krachten, 
een wijze moeder die ons hoedt, 
een bron van goede machten. 
Zij geeft ons moed om door te gaan, 
doet mensen weer elkaar verstaan, 
omgeeft ons als een mantel. 
 
Collecte-aankondiging 
De collecte is vandaag voor de Ronald Macdonaldhuizen, waar ouders van kinderen in het 
ziekenhuis kunnen verblijven. 
Giften kunt u / kun je overmaken over bankrekening NL60 SNSB 090 18 74 329 op naam van 
Diaconie Maarland, onder vermelding van “Ronald Macdonald”. Zie voor het 
rekeningnummer ook, de website of voorin het kerkblad. 
 
Gebeden: 
 
Dankzeggingen en voorbeden 
 
God wij vragen U 
Hoor ons gebed 
 
Samen bidden wij: 
G: Onze Vader  in de hemel, 
 laat Uw naam geheiligd worden, 
 laat Uw koninkrijk komen 
 en Uw wil gedaan worden 
 op aarde zoals in de hemel. 
 Geef ons vandaag het brood 
 dat wij nodig hebben. 
 Vergeef ons onze schulden, 
 zoals ook wij hebben vergeven  
 wie ons iets schuldig was. 
 En breng ons niet in beproeving 
 maar red ons uit de greep van het kwaad. 
 Want aan U behoort het koningschap, 
 de macht en de majesteit 
 tot in eeuwigheid.  Amen. 
 



zingen: 977: 1,2 en 5 

 
2. De bomen staan in blad gezet, 
de aarde dekt haar naaktheid met een lichte groene wade; 
en tulp en narcis evenzo; 
veel heerlijker dan Salomo bedekt ze Gods genade. 
 
3. God heeft zijn schepping goed gedaan,- 
hoe zou ik zelf dan buiten staan? 
Hij heeft de dood verdreven. 
En ik zing mee, nu alles zingt, 
het lied dat overal weerklinkt, 
de lofzang om het leven. 
 
Uitzending en zegen 
Waar je ook bent,  
of je nu in isolatie zit of kunt gaan waar je wilt, 
laten we vragen om de zegen van de Eeuwige, 
laat je dragen door die zegen en draag die zegen uit: 
 
de zegen van God, die ons aanneemt  
zoals een moeder haar kind, 
van Jezus die trouw blijft 
op leven en dood verbonden, 
van de Geest die liefde ademt 
voor vriend en vijand. 
Moge de Eeuwige ons zo nabij zijn  
en zegenen 
Orgel: amen 


