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LITURGIE zondag 10 mei 2020 

Voorganger:    Ds. Wim Verschoor Organist: Henk Veldman 

Ouderling van Dienst: Jeannette Bouwhuis - Lely  

Lezer:    Ike Veenendaal 

m.m.v. gelegenheidskoor  

INTERNETLINK viering:  https://kerkdienstgemist.nl/stations/807 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

- Orgelspel 

- Welkom en mededelingen 

 

- VOORBEREIDING 

- kort orgelspel 

- Bemoediging en groet 

Voorganger:   Onze hulp is in de Naam van de Heer 

Allen:    DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 

Voorganger:   De Heer zijn met u allen 

Allen:   OOK MET U ZIJ DE HEER 

- FONS zingt:  lied 640d, Halleluja 

- Intochtslied:  Psalm 98, verzen 1, 2 en 4, Zing een nieuw lied… 

- FONS zingt:  lied 640d, Halleluja   

- Kyriëgebed 

- Glorialied:  lied 655, Zing voor de Heer 

 

- DIENST VAN HET WOORD 

- Gebed om Geest van God 

- Eerste schriftlezing:  Exodus 20:1-21 

- Zingen:    lied 322, Die chaos schiep tot mensenland 

- Tweede schriftlezing: Johannes 14:1-17 

- FONS zingt:   If ye love me(Thomas Tallis, 1505-1585) 

 

- Uitleg en verkondiging 

 

- Moment van stilte 

In de afgelopen week zat ik naar de film “Fiddler on the roof” te kijken, de verfilming uit 1971 

van de gelijknamige musical. Het verhaal speelt zich af in 1905. In het Russische dorpje 

Anatevka woont de Joodse melkboer Tevye met zijn gezin. Hij doet zijn best om de oude 

tradities in ere te houden. Zijn dochters gaan met hun keuze van een huwelijkspartner recht 
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tegen de tradities in. “De tijden veranderen, papa,” zeggen ze tegen hun vader. Aan het einde 

van de film worden de Joden door de Russische overheid weggestuurd uit hun dorp. Terwijl 

iedereen zijn spullen aan het pakken is, haalt de oude rabbijn de heilige Thorarol uit de ark in 

de synagoge. De rol wordt liefdevol ingepakt en gaat mee op reis. In een tijd van vreugde EN 

in een tijd van vervolging, in een tijd van vaste tradities EN in een tijd van verandering, - de 

wetten van de Thora blijven altijd gelden als leefregel en richtingwijzer. 

Naar Joodse telling staan er 613 geboden en verboden in de wet. De onbetwiste 

samenvatting daarvan vormen natuurlijk de Tien Woorden, de Tien Geboden. Het volk Israël 

ontving deze vlak na de uittocht uit Egypte, vlak na de bevrijding uit de slavernij. Generaties 

lang hadden de Joden moeten luisteren naar de bevelen van anderen; nu waren ze eindelijk 

vrije mensen. Om te voorkomen dat ze weer in een vorm van slavernij of verslaving terug 

zouden vallen, kregen ze Tien Geboden aangereikt, tien regels waarmee de kwetsbare vrijheid 

beschermd en bewaard kon worden. Ze zijn weleens “de Tien Wegwijzers naar de vrijheid” 

genoemd. Ze nemen zowel in Jodendom als christendom nog altijd een centrale plaats in; in 

elk geval is dat zo in de Heidelbergse Catechismus uit 1563, waar in de Zondagen 34 t/m 44 

de Tien Geboden worden uitgelegd en aangeprezen als leefregel voor de dankbare gelovige. 

Volgens diverse Joodse geleerden ligt de kern, het hart van de Tien Geboden in het vierde 

gebod: “Houd de sabbat in ere; het is een heilige dag.” Het vieren van de rustdag bepaalt de 

mens bij het doel van zijn leven: blij zijn met een bestaan in vrijheid, zonder dwang of 

onderdrukking, en genieten van het leven met je naasten en met God. Op alle andere dagen 

moet je misschien wel ploeteren en krom liggen voor je dagelijks brood, maar op de sabbat 

mag je genieten van je vrijheid. De Joodse filosoof Abraham Heschel (1907-1972) schrijft 

ergens: “De sabbat vieren betekent dat we ervaren hoezeer we onafhankelijk zijn van be-

schaving en samenleving, van prestatiedwang en angst. De sabbat is een belichaming van het 

geloof dat alle mensen gelijk zijn, en dat daarin hun adel is gelegen. De grootste zonde van 

de mens is, dat hij vergeet dat hij een koningskind is.” Woorden die ruimte en vrijheid 

ademen. Mensen mogen niet vergeten dat ze koningskinderen zijn. Ook de knecht, de 

loonslaaf en de ondergeschikte zijn mensen van adel. Ook de mensen die gebukt gaan onder 

de druk van hun volle agenda, of de druk van alle normen en verwachtingen om hen heen, 

zijn geschapen voor vrijheid, werkelijke vrijheid. Het vierde gebod laat de diepste bedoeling 

van alle andere geboden zien. 

Wonderlijk genoeg is dit bevrijdende sabbatsgebod altijd een steen des aanstoots geweest. 

De dag van ruimte en vrijheid, de dag om ontspannen van het leven te genieten, werd in de 

dagen van Jesaja en Jeremia al door economische belangen bedreigd. En binnen het 

christendom werd het een dag van dwang en plicht. Daarbij is het opvallend, dat de zondag 

in de eerste eeuwen van het christendom géén bijzondere dag was. Eeuwenlang was het een 

gewone werkdag voor de christenen. Ze vierden de sabbat niet, omdat ze vonden dat ze zich 

daar als christenen niets van aan hoefden te trekken. Na het leven en de opstanding van 

Jezus was het sabbatsgebod achterhaald. Eén ding deden ze op die zondag wel: in heel veel 

gemeentes kwamen de christenen ’s avonds bijeen om het Avondmaal te vieren, om met 

brood en wijn stil te staan bij dood en opstanding van Jezus. De zondag was immers de 
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opstandingsdag, de dag van de Heer. Na gedane arbeid kwam men ’s avonds bij elkaar, om 

de Maaltijd van de Heer te vieren. 

Maar dat werk ging al vlug een probleem vormen. Vanwege dat werk konden veel mensen 

niet op tijd bij de samenkomst zijn. Vooral slaven moesten vaak doorwerken tot laat in de 

avond, en hadden dan geen gelegenheid meer naar de viering te komen. Dus toen begonnen 

sommige theologen te adviseren het werk op de zondag zoveel mogelijk te beperken. Aan 

rijke mensen werd gevraagd of zij hun slaven op de zondag vrij wilden geven. Want elke 

gelovige moest ongehinderd deel kunnen nemen aan de Maaltijd van de Heer. Er begon toen 

zoiets als een zondagsrust  te groeien. 

Toen het christendom staatsgodsdienst was geworden, ging de keizer van alles en nog wat 

aan de kerk en de gelovigen opleggen. Zo stelde de keizer ook de zondagsrust verplicht: er 

mocht op zondag niet meer gewerkt worden, behalve op de akkers. En gaandeweg werd die 

zondagsrust strenger: er kwamen steeds meer verplichtingen en verboden, en de gelovigen 

verloren steeds meer hun vrijheid. Pas in de tijd van de Reformatie begon er weer wat meer 

vrijheid te komen. Een voorbeeld: in het jaar 1618 waren in Dordrecht de winkels op zondag 

gewoon open, en dat terwijl Dordrecht zowel kerkelijk als bestuurlijk een gereformeerde stad 

was. Een paar Engelse dominees, die op bezoek waren bij de beroemde synode van 

Dordrecht, dienden meteen een klacht in bij deze synode. De Engelsen waren op het punt 

van de zondagsheiliging véél fanatieker dan de nuchtere Hollanders. En deze Engelse 

opvattingen kregen steeds meer invloed: ook de Hollanders gingen geloven dat je op zondag 

niets mocht doen, behalve naar de kerk gaan, thuis zingen en bidden, en geestelijke boekjes 

lezen. Deze strenge opvattingen hebben het lang volgehouden. Vandaag de dag komt de 

bedreiging van vrijheid en vreugde van een andere kant: door onze 24-uurs-economie EN 

door de ontkerkelijking is de zondag een dag als alle andere geworden, en is het lastig 

geworden om het bijzondere, het heilige van deze dag nog te ervaren.  

In haar boeken “Stil de tijd” en “Kairos” bepleit de filosofe Joke Hermsen een andere manier 

van omgaan met de tijd: een manier die meer ruimte geeft aan rust en aandacht, creativiteit 

en empathie. Want volgens Hermsen zijn wij slaaf geworden van de klok. Tijd wordt alleen 

nog maar beleefd als iets dat van buitenaf wordt opgelegd en tot haast aanspoort. Maar om 

tot creativiteit, helder nadenken, kritische reflectie en empathie te komen, heeft een mens 

rust, stilte en aandacht nodig. Joke Hermsen zoekt in kunst, filosofie, cultuur en onderwijs 

naar wegen waarop wij de tijd weer kunnen ervaren als bevlogen en bevrijdend, zodat er 

weer zicht komt op hoop, inspiratie en verbinding. 

Zo zoeken mensen in deze tijd naar rust, stilte en het bezielde moment. Het is in mijn ogen 

de rust waar ook het vierde gebod ons op wijst. Er zijn zoveel dingen die de vrijheid 

bedreigen: de druk van werk en verplichtingen, de dwang om te presteren en zoveel mogelijk 

te bereiken, de vooroordelen waarmee mensen elkaar klein houden, moderne media die ons 

dwingen tot grenzeloze beschikbaarheid, enzovoort. De rustdag brengt ons weer te binnen 

wat wij in wezen zijn: vrije mensen, die voor niets of niemand hoeven te buigen, die het óók 

niet nodig hebben dat anderen voor hen buigen, schepsels die trots, waardig door het leven 
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mogen gaan, koningskinderen! Daarom is ons die rustdag gegeven: een dag die ons uittilt 

boven het machtsbereik van de wereld, buiten het bereik van de slavendrijvers. “Het is een 

heilige dag,” lezen we in de bijbel.  “Heilig” betekent in het Hebreeuws: afgezonderd, apart 

gezet. De rustdag is een dag die apart is gezet, zodat wij ons kunnen afzonderen van alles 

wat de baas over ons wil spelen. Het is een dag om weer op adem, op verhaal, tot onszelf te 

komen, om weer héél te worden, weer thuis te komen bij onszelf. 

In Johannes 14 spreekt Jezus over het huis van zijn Vader. Het huis met de vele woningen 

binnengaan, thuiskomen bij de Koning: dan zijn we pas werkelijk koningskinderen! Jezus 

houdt dit huis aan zijn vrienden voor als een toekomstvisioen. Maar zolang die toekomst er 

nog niet is, moeten we het doen met zijn aanwijzingen: “Als je Mij liefhebt, houd je dan aan 

mijn geboden.” En ook dat heeft dus met thuiskomen te maken: van de wereld, van de 

samenleving een “thuis” maken voor de mensen die er wonen, maar ook: thuiskomen bij 

jezelf! 

Het zou dus heel zinvol kunnen zijn om van de zondag weer eens een dag te maken waar we 

echt naar uitkijken: een dag van vrijheid en vreugde, een dag waarop we onszelf als konings-

kinderen mogen beleven en gedragen. En zou het dan niet een verademing kunnen zijn om 

de bedoeling van de sabbat óók door te laten werken in ons alledaagse leven! Bijvoorbeeld: 

je gevoel van vrijheid en waardigheid vasthouden, te midden van alle plichten en 

verwachtingen die ons bestaan beheersen. De gejaagdheid en verkramptheid van ons 

bestaan relativeren, omdat we in gedachten houden dat we koningskinderen zijn. De wereld 

tegemoet treden vanuit een kern van rust en ontspannenheid, omdat we in Gods ogen per 

definitie geliefde mensen zijn, en dus niet samen¬¬vallen met onze prestaties, of het gebrek 

daaraan. In een tijd van crisis helder beseffen dat we voor niets en voor niemand hoeven te 

buigen, ook niet voor de angst, de onzekerheid of het gevoel dat ons leven niets voorstelt. 

Ook ziekte en dood nemen ons niet af wat we nu eenmaal zijn: kinderen van God. We leven 

vanuit de vrijheid die God ons geeft: de koning te rijk! 

- FONS zingt:   Is niet muziek door U aan ons gegeven  

                                     (t. Sytze de Vries, m. John Rutter) 

Is niet muziek door U aan ons gegeven, 

hemels geschenk voor wie U, God, is toegedaan. 

Ze geeft geluk een kleur en troost mij in mijn tranen, 

een vriend als ik mijn weg alleen moet gaan. 

 

Wij danken U voor al die mooie klanken, 

voor harmonieën die mij raken in het hart, 

een wijs op wieken als een vogel in de morgen, 

als stem en instrument mijn nacht ontwart. 

 

En zo gezegend worden wij tot zegen: 

muziek beroert het hart, gezang verruimt de geest. 

 

Zij zal wie nu nog vreemden zijn tezamen 

brengen, 

en wie ik liefheb leiden naar een feest. 

 

Straks komt de dag dat ik uw feest mag 

ingaan, 

-geen wanklank meer, voorbij de aardse 

plicht- 

geluid en stilte tot één groot akkoord 

versmelten, 

en uw muziek mij opneemt in uw licht. 
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- GEBEDEN EN GAVEN 

- Dankgebed, voorbeden, stil gebed  

- FONS zingt:   Pater noster (Albert de Klerk, 1917-1998) 

- Gedicht 

- Tafelgebed:  Die met ons deelt (t. Sytze de Vries, m. Paul Valk) 

 

- Alternatieve Collecte onder orgelspel 

Diaconie:   Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg 

Kerk:   Stichting Mikondo 

 
 

 

 

 

 

 

 

Slotlied:   Psalm 150a, Geprezen zij God 

- Wegzending en Zegen 
 

 

 

 

 

U kunt uw gave overmaken naar de Diaconie  

van de Protestantse Gemeente Amersfoort,  

IBAN NL72 SNSB 0937 0141 09, ovv het collectedoel  

en de wijkgemeente waar u bent ingeschreven.  

Het is ook mogelijk om deze QR-code te scannen. 
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