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LITURGIE zondag 17 mei 2020 

Voorganger:    Ds. Wim Verschoor Organist: Henk Veldman 

Ouderling van Dienst: Rik Vroege   

Lezer:    Marco Last 

m.m.v. gelegenheidskoor  

INTERNETLINK viering:  https://kerkdienstgemist.nl/stations/807 
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- 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 zij met u allen 

Allen:   OOK MET U ZIJ DE HEER 

- FONS zingt:  lied 640-e, Halleluja 

- Intochtslied:  Psalm 96, verzen 1, 6 en 7, Zing voor de Heer op nieuwe wijze 

- FONS zingt:  lied 640-e, Halleluja   

- Kyriëgebed 

- Glorialied:  lied 869, verzen 1, 4, 5 en 6, Lof zij de Heer 

 

- DIENST VAN HET WOORD 

- Gebed om Geest van God 

- Eerste schriftlezing:  Exodus 17:4-16 

- Zingen:    lied 295, Wees hier aanwezig 

- Tweede schriftlezing: Johannes 16:16-24 

- FONS zingt:   I am with you always (John Rutter, 1945) 

 

- Uitleg en verkondiging 

 

In het jaar 1491 wordt in het Spaanse Baskenland Ignatius van Loyola geboren. Als kind van 

adel krijgt hij een militaire opleiding, en wordt hij officier in het leger van de koning van 

Navarra. In een gevecht tegen de Fransen worden zijn benen door een kanonskogel vrijwel 

verbrijzeld. Ignatius is dan 30 jaar. Een van zijn benen wordt verkeerd gezet, waardoor hij 

kreupel dreigt te worden. Hij laat het been opnieuw breken, in de hoop op een beter herstel.  
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Hij staat dan al bekend om zijn torenhoge pijngrens en zijn enorme doorzettingsvermogen. 

Op zijn ziekbed begint hij boeken te lezen: over het leven van Jezus en van diverse heiligen. 

Hij komt tot bekering, neemt afscheid van het leger en wil voortaan “soldaat van Jezus” zijn. 

Hij maakt een pelgrimsreis langs kloosters in heel Europa, twijfelt aan zijn roeping, maar kiest 

na een grote innerlijke strijd toch voor een bestaan als monnik. In Parijs (in 1534) richt hij zelfs 

een nieuwe orde op: de “Sociëteit van Jezus”. Als Ignatius in 1556 sterft, heeft zijn orde al 

meer dan 1000 leden. Deze “Jezuïeten” staan bekend om hun kritische eigenzinnigheid, hun 

voorliefde voor zending en onderwijs, en hun strenge geestelijke oefeningen. Over die 

ascetische discipline werden al snel grappen gemaakt. In de jaren ’90 was ik eens te gast in 

het Trappistenklooster van Tegelen, en daar zei de gastenpater een keer: “Je weet toch 

waarom Jezuïeten geen bretels nodig hebben? Ze houden hun broek op met hun wilskracht!” 

In 2013 krijgt de RK-kerk voor het eerst in haar geschiedenis een Jezuïet als paus: Franciscus. 

Wilskracht: ieder mens heeft het, en ieder mens heeft het nodig. In mijn eerste jaren als predi-

kant had ik soms last van totale twijfel. Geen twijfel aan mijn geloof, maar aan mijn geschikt-

heid voor het ambt. Dan moest ik tegen mijzelf zeggen: “Jij geeft het niet op! Jij laat aan 

iedereen zien dat je het kunt, en je gaat hier straks met opgeheven hoofd vandaan, al is het ’t 

láátste wat je doet!” Ook in de bizarre crisis van vandaag hebben we wilskracht nodig: om het 

vol te blijven houden, en onszelf uit de moedeloosheid omhoog te trekken, en niet het laatste 

woord te geven aan zorgen en angst. We kunnen het aan, maar dat moeten we wel willen… 

Was het de wilskracht van Mozes, die zorgde voor de overwinning op Amalek? Zo zou je het 

kunnen zien: alles hangt af van de spierkracht en het doorzettingsvermogen van Mozes. Als 

Mozes nu maar de handen omhoog weet te houden, desnoods met de hulp van anderen, dán 

zal Israël dit gevecht winnen. Maar het verhaal zelf legt een heel ander accent: het gaat erom 

dat Mozes die staf, de staf van God, naar de hemel laat wijzen. Dat is diezelfde staf die Mozes 

bij de uittocht boven het water moest houden, zodat Israël een pad door de zee kon vinden.  

Het is diezelfde staf waarmee Mozes op de rots moet slaan, zodat het reddende water uit de 

rots kan stromen. Het is de staf die naar God verwijst, naar de aanwezigheid, de woorden en 

beloften van God. Want Israël twijfelt voortdurend aan God. Ze worden onzeker door de 

honger en de dorst, en beginnen dan naar Egypte te verlangen. Ook in de lezing van vandaag 

zorgt de dorst voor moedeloze twijfel: “Is de Heer nu in ons midden, of niet?” Temidden van 

twijfel en ongeloof is die staf dus een herinnering aan de aanwezigheid van God. 

En die herinnering maakt het verschil. Mozes heft zijn staf op naar de hemel, en richt daarmee 

de gedachten van zijn volk op de aanwezigheid, de bijstand van God. Dat geeft de Israëlieten 

de innerlijke kracht om met hoop en moed te blijven vechten. Is de Heer in ons midden? Ja, 

Hij is bij ons en Hij is in ons, maar dan moeten wij Hem wel de ruimte geven om in ons zijn 

werk te doen! Het gevecht tegen Amalek is voor de Israëlieten dus óók een gevecht tegen 

hun eigen twijfel, moedeloosheid en ongeloof. Ze kunnen alleen maar winnen als ze eerst 

zichzelf overwinnen, als ze vol overgave het vertrouwen in Gods aanwezigheid vast weten te 

houden. 
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Twee priesters, Aäron en Chur, ondersteunen Mozes in deze strijd. Dat laat zien wat priester-

schap in wezen is: het hooghouden van Gods bemoedigende aanwezigheid. Ook in de crisis 

van vandaag kan de kerk priesterlijk zijn: vertrouwen laten zien en horen in het geloof dat 

God zijn mensen niet loslaat, en dat we geholpen worden in het uithouden van deze tijd. 

Met dat “Amalek” is wel iets aan de hand. Dat is niet zomaar een woestijnvolk dat Israël wil 

tegenhouden op zijn tocht. We horen God zeggen: “…Ik zal zorgen dat niets op aarde nog 

aan het volk van Amalek herinnert.” In Genesis 10 vinden we een lijst van alle volkeren die in 

die tijd bekend waren. Er worden 70 volken genoemd, en Amalek is daar niet bij! Dit volk mag 

geen naam hebben! Om dat te begrijpen, moeten we Deuteronomium 25 erbij pakken. Daar 

lezen we, in de vertaling van het NBG: “Gedenk wat Amalek u heeft aangedaan op uw tocht, 

toen gij uit Egypte getrokken waart; hoe hij u onderweg tegenkwam en al de zwakken in uw 

achterhoede af¬sneed, terwijl gij vermoeid en uitgeput waart, en hoe hij God niet vreesde.” 

Amalek staat symbool voor de laffe aanval in de rug. Toen Israël in de woestijn onderweg was 

naar het beloofde land, viel Amalek de achterhoede aan, waar de kinderen en de ouderen 

liepen, en de zwakste beesten uit de kudde. “Amalek” staat voor alle lafheid en terreur, het 

vernietigen van zwakke en kwetsbare schepselen, het vergassen van vrouwen en kinderen, de 

mateloze wreedheid. Amalek is het symbool van het absolute kwaad: alles wat Gods bedoe-

lingen in de weg staat. Ergens in Den Haag staat een monument dat de Joodse slachtoffers 

uit WO II herdenkt. Ook op dat monument staat: “Gedenk wat Amalek u heeft aangedaan.” 

Dat geeft aan het begrip “Amalek” een blijvende actualiteit. Het onbestaanbare bestaat nog 

steeds: Amalek zich kan schuilhouden in ieder mens. Amalek zit in ons, als we in gedachten 

iemand die ons dwarszit het allerergste toewensen. Amalek zit in ons, als we laf doorlopen 

terwijl op straat iemand lastiggevallen wordt, of als we het laten gebeuren dat onze 

klasgenoot of collega vreselijk getreiterd wordt. Amalek zit in ons, als we ons niets aantrekken 

van Gods oproep om ons het lot van armen en vreemdelingen aan te trekken. Als er over een 

tijd een vaccin tegen het coronavirus zal worden ontdekt, en als dat dan alleen maar 

beschikbaar komt voor de rijken en rijke landen die een hoge prijs kunnen betalen, - dan zal 

ook dat “Amalek” zijn. De strijd tegen het kwaad kent telkens een nieuw vervolg. 

De zondagen na Pasen hadden tot nu toe jubelende, uitbundige namen. Misericordias 

Domini: de aarde is vol van de goedheid van de Heer! Jubilate: jubelt het uit! Cantate: zingt 

voor de Heer een nieuw gezang! Jezus’ overwinning van de dood heeft ons in een 

juichstemming gebracht. Maar vandaag slaat de stemming om. “Rogate” heet deze zondag: 

bidt! Want Ama-lek is wel verslagen, maar de strijd tegen het kwaad gaat verder. De dood is 

overwonnen, maar de dood is nog niet verdwenen en wordt door Paulus nog “de laatste 

vijand” genoemd. Er moet nog gevochten worden, tegen alle mogelijke vormen van kwaad en 

dood. Daarmee is ook de innerlijke strijd nog altijd nodig, tegen het kwaad in onszelf, maar 

vooral ook tegen de moedeloosheid en het ongeloof in onze ziel. Geef het niet op, hef je 

handen op naar de hemel en bid! Ons gebed blijft nodig, want wij moeten God de ruimte 

geven om in ons zijn werk te blijven doen. 
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In Johannes 16 horen we Jezus zeggen: “Maar Ik verzeker jullie: wát je de Vader ook vraagt in 

mijn naam, - Hij zal het je geven.” Als ik dit moet lezen als een belofte dat ál onze gebeden 

verhoord zullen worden, dan kan ik niets met deze woorden. Maar als ik er een oproep in 

mag horen om het bidden nooit op te geven, - dan zie ik de uitdaging en de belofte. De 

uitdaging om het gevecht tegen het kwaad en de strijd voor een nieuwe wereld voort te 

zetten. Mozes ging tot het uiterste om het symbool van Gods aanwezigheid hoog te houden; 

zo moeten wij blijven bidden om weer te beseffen dat we er in onze worsteling niet alleen 

voor staan, dat er altijd hoop is en dat we het vertrouwen vast mogen houden. We zullen 

daarbij ontdekken dat we altijd mensen nodig hebben om naast ons te staan en onze handen 

te ondersteunen, en dat die mensen er linksom of rechtsom ook altijd zijn. We kunnen het 

niet alleen. 

En de belofte: dat die geheimzinnige kracht die ons helpt en draagt er telkens opnieuw zal 

zijn: Ik ben die er zijn zal! Jozua heeft Amalek, en Jezus heeft de dood overwonnen, en dat 

maakt ons, hoe ongerijmd dat ook mag klinken, onoverwinnelijk. Het gevecht gaat nog door, 

maar de afloop is duidelijk, als wij God de ruimte geven om zijn werk in ons te voltooien. 

- Moment van stilte 

 

- Luisteren naar:   Christ lag in Totesbanden, BWV4 (J.S. Bach 1685-1750) 

Aria (tenor): 

Jezus Christus, de Zoon van God, is op onze plaats gaan staan. 

Hij heeft de zonde weggenomen, en de macht van de dood teniet gedaan. 

Nu blijft er van de dood NIETS over, alleen een leeg omhulsel. 

De angel is eruit, halleluja! 

 

Koor: 

Het was een wonderlijk gevecht tussen leven en dood. 

Het leven behaalde de overwinning, het heeft de dood verslonden. 

De Schrift legt uit hoe de ene dood de andere opvrat. 

De dood is een lachertje geworden, halleluja!

 

- GEBEDEN EN GAVEN 

- Dankgebed, voorbeden, stil gebed; tijdens de gebeden drie maal de acclamatie 

“Nada te turbe”, gezang 900 

- FONS zingt:   Otche Nash, Onze Vader (Nikolai Kedrov, 1871-1940) 

 

- Alternatieve Collecte onder orgelspel 

Diaconie:   Bloemengroet 

Kerk:   Wijkkas Fonteinkerk 
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- Slotlied:   lied 894, Wanneer ik zoek naar woorden 

- Wegzending en Zegen 

 

 

 

Onder normale omstandigheden drinken we koffie na de dienst. Deze vorm van ontmoeting  

en gezelligheid moeten we nu missen. Misschien kunnen we elkaar eens wat vaker bellen,  

om op die manier na te praten over de viering? Zo blijven we aan elkaar denken. 

 
 

 

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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