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LITURGIE zondag 14 juni 2020 

Voorganger:    Ds. Wim Verschoor Organist: Henk Veldman 

Ouderling van Dienst: Jan Paul Griede   

Lezer:    Corrie de Jong 

m.m.v. gelegenheidskoor FONS 

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

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Bij binnenkomst kunt u een glaasje wijn (druivensap) en een stukje brood meenemen 

naar uw zitplaats. Zitplaatsen zijn herkenbaar aan het liedboek wat op de bank ligt. 

 

- 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 

- Intochtslied:  Psalm 100, Juich Gode toe, bazuin en zing 

- Kyriëgebed 

- Glorialied:  lied 303, Zonne en maan 

 

DIENST VAN HET WOORD 

- Gebed om Geest van God 

- Eerste schriftlezing:  Jesaja 12:1-6 

- Tweede schriftlezing: Mattheüs 9:35 – 10:16 

- FONS zingt:   God be in my head (Henry Walford Davies, 1869-1941) 

 

- Uitleg en verkondiging 

Een zendingsverhaal! Om jullie de waarheid te zeggen: ik stond niet te springen van vreugde, 

toen ik zag dat dit verhaal van Mattheüs op het rooster stond. Mijn leven lang heb ik al  

bedenkingen gehad bij het begrip “zending”. Kijk: als mensen mij een vraag komen stellen over 

mijn predikantschap of mijn geloof, dan heb ik er geen moeite mee om daar wat over te  

vertellen. Ik vind het ook mooi om tijdens rouw- en trouwdiensten een beetje voor zendeling 

te spelen voor het veelal ongelovige publiek. Maar om er nou op uit te trekken, en vanaf een 
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zeepkist of aan een half geopende voordeur een getuigenis af te gaan leggen, - dat heb ik 

altijd zinloos gevonden. Als mensen tevreden zijn met hun eigen geloof of ongeloof, - wie ben 

ik dan om te komen vertellen dat er een veel beter geloof in de aanbieding is?  

Toen ik mij zuchtend aan het lezen en nadenken zette, werd ik toch geraakt. Vers 35 begint 

met het drukke leven van Jezus: onvermoeibaar trekt Hij langs de steden en dorpen, om de 

mensen te genezen en om over het naderende Koninkrijk van God te vertellen. En dan staat er 

in vers 36: “Toen Hij de mensenmenigte zag, voelde Hij medelijden met hen, omdat ze er 

uitgeput en hulpeloos uitzagen, als schapen zonder herder.” De woorden in de NBG-vertaling 

waren wat krachtiger: “Toen Hij de scharen zag, werd Hij met ontferming over hen bewogen, 

daar zij voortgejaagd en afgemat waren, als schapen die geen herder hebben.” Jezus ziet de 

mensen en voelt een steek door zijn hart gaan: wat zijn ze moe, wat zijn ze rusteloos en 

hulpeloos! Als schapen zonder herder: zo voelen mensen zich als niemand naar ze omkijkt, als 

niemand het voor ze opneemt, als het leven alleen maar zwoegen en ploeteren zonder uitzicht 

is. Jezus wordt geraakt: met medelijden en ontroering kijkt Hij naar deze afgematte mensen. En 

Hij beseft dat Hij niet in staat is om al deze mensen aandacht te geven en richting te wijzen. Hij 

kan dit niet alleen; Hij heeft medewerkers nodig: arbeiders in de wijngaard! 

Dàt staat dus aan het begin van de zending: een gevoel van bewogenheid en medeleven. We 

kunnen deze mensen toch niet aan hun lot overlaten! Iemand moet het toch voor ze opnemen! 

Wie gaat deze mensen nieuwe hoop en moed brengen, als wij het niet doen? Een gevoel van 

bewogenheid: dat is een teken dat God in de buurt is. Diezelfde bewogenheid maakt God aan 

Mozes kenbaar, als Hij volgens Exodus 3 vertelt: “Ik heb gezien hoe ellendig mijn volk er in 

Egypte aan toe is, (…) Ik weet hoe ze lijden.” Ook het bevrijdingsverhaal begint met Gods 

ontroering en medelijden. Hij trekt zich het lot van mensen aan. Wellicht was die bewogen-

heid ook al in God aanwezig bij het begin van de schepping, toen de Geest boven de duistere 

oervloed zweefde. “Dit kan toch niet de bedoeling zijn, dat de aarde overheerst wordt door 

leegte en chaos? Er moet leven komen en levensvreugde, laat er tijd en laat er toekomst zijn!”  

Met ontferming bewogen zijn: als dàt het fundament van zending is, dan draait zending dus 

niet om mensen overrompelen met overtuigingskracht en indrukwekkende bekeringsverhalen. 

Het gaat erom dat wij ons het lot van anderen aantrekken, dat wij de mensen zien in hun 

verwarring en verlorenheid. Zending gaat over nabijheid: dichtbij komen met het verhaal dat er 

toekomst is, dat er een God is die ons verdriet kent en ons daar niet alleen mee laat. Zending 

heeft te maken met: elkaar helpen en dragen om het zware bestaan weer aan te kunnen. 

Ook in het Lucasevangelie zendt Jezus zijn twaalf discipelen de wereld in. Dat wordt verteld in 

Lucas 9. Het getal 12 betekent, dat de boodschap van Jezus gebracht moet worden aan de 12 

stammen van Israël. In hoofdstuk 10 wordt dit vervolgd met de uitzending van 70 andere 

volgelingen. Dat betekent: het evangelie moet verkondigd worden aan alle volkeren van de 

wereld. Men geloofde in die tijd namelijk dat de aarde werd bevolkt door 70 verschillende 

volkeren, in overeenstemming met de volkenlijst uit Genesis 10. Deze gerichtheid op de wereld 

lijkt bij Mattheüs te ontbreken. Bij Mattheüs beperkt Jezus de uitzending tot zijn 12 leerlingen, 

waarbij Hij zegt: “Sla NIET de weg naar de heidenen in… “ In het Grieks staat  hier: “ethnoi, 
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volkeren.” De wereld blijft nog even buiten beeld; het gaat hier om zending naar de eigen 

mensen, de eigen buurt en stad. Helemaal aan ‘t einde van dit evangelie, in hoofdstuk 28, 

verlegt Jezus de grenzen: “Ga dus op weg en maak ALLE volken tot mijn leerlingen…”  

Ook daar weer dat begrip “ethnoi”. Alsof Jezus in dit evangelie wil zeggen: uiteindelijk gaat het 

om iedereen, om de hele wereld, maar begin eerst in je eigen omgeving, straat of buurt. 

De leerlingen gaan op weg als medewerkers van Jezus; Hij kan niet ieder mens bereiken, Hij 

heeft daar hulp bij nodig. Ze gaan op weg met een volmacht. Er staat: “Hij gaf hun de macht 

om onreine geesten uit te drijven…” Dat is een verrassende gedachte: dat volgelingen van 

Jezus een bepaalde macht zouden hebben! Zo ervaren wij dat meestal niet! Als wij in deze 

wereld om ons heen kijken, en overal het kwaad zien voortwoekeren, dan zinkt ons de moed 

weleens in de schoenen, dan voelen wij ons klein en machteloos. Blijkbaar is dat maar één kant 

van de realiteit. We hebben van Jezus macht gekregen, de macht van liefde, compassie en 

mededogen. Daarmee kunnen we iets doen tegen de boze geesten van deze tijd. Ik denk 

daarbij allereerst aan de geesten van deze crisistijd: de angst, de verwarring, de hulpeloosheid, 

de woede om overhoop gehaalde levens. Hoe laten wij in deze onzekere tijd het verhaal horen 

over een God die de mensen niet aan hun lot overlaat? Ik denk ook aan de krachten, machten 

en gedachten die mensen klein houden. Onze samenleving is zó ingewikkeld en veeleisend 

geworden, dat mensen zich overvraagd, aan de kant gezet, niet nuttig meer, eenzaam voelen. 

Teveel mensen voelen zich “voortgejaagd en afgemat”. In dat licht heeft de kerk nog altijd een 

bevrijdend verhaal: jouw waarde als mens hangt niet af van wat jij presteert of bereikt hebt. Als 

mens ben jij een schepping van God en wordt je waarde bepaald door de ogen, de bewogen 

blik van God. De succesvolle zakenman is niet méér waard dan de zieke die jarenlang op bed 

moet liggen, ook al maken wij dat onderscheid wel. Liefde is machtig, om te beginnen doordat 

de liefde een andere manier van kijken biedt. Kikker (uit het kinderverhaal) kan alleen maar 

gelukkig zijn als hij anders naar zichzelf gaat kijken. 

Mattheüs biedt ons dus een zendingsverhaal: de leerlingen worden erop uit gestuurd. Maar 

wat moeten wij in onze situatie beginnen met dat zendingsmotief? Jezus noemt zelf al de 

mogelijkheid dat de mensen geen belangstelling hebben, niet willen luisteren. Hij waarschuwt 

zijn leerlingen dat zij tegengewerkt, bedreigd en gehaat zullen worden. Sodom en Gomorra 

worden genoemd: steden die ten onder gingen vanwege hun minachting voor gastvrijheid. De 

leerlingen moeten rekening houden met gesloten deuren, met mensen die hen van het erf 

jagen. Wij moeten dat niet willen vergelijken met onze eigen ervaringen: wij worden niet 

gehaat en bedreigd. De boodschap van het evangelie is in onze samenleving niet populair: dat 

is wel een overeenkomst. De belangstelling voor de kerken en hun verhaal neemt jaar na jaar 

af. Onze woorden roepen geen enthousiasme, zelfs geen nieuwsgierigheid meer op. Wat 

moeten wij de wereld nog vertellen?  

Maar waarom zou het altijd met wóórden moeten? In deze crisistijd worden mensen in de zorg 

als engelen beschouwd vanwege hun zorgzame aandacht en onvermoeibare inzet. Vaak zijn 

daar helemaal geen woorden bij nodig. Zo zouden ook wij, in alle bescheidenheid maar met 

een bewogen hart, onder de mensen aanwezig kunnen zijn. Het gaat er niet om dat wij 
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mensen overtuigen en tot bekering brengen. Het gaat erom dat wij iets doorgeven, iets 

zichtbaar maken van Gods bewogenheid en zorg voor mensen. 

Op een vergadering in Londen zaten bijbelgenootschapsmensen en reclamemensen bij elkaar. 

De vraag was: “Hoe maken we de mensen duidelijk dat de bijbel werkelijk iets kan betekenen 

in hun leven?” De reclamemensen zeiden: “Adverteren! Pakkende reclamespots maken voor 

radio en TV. Posters ophangen op de stations en langs de snelwegen. Ook via de social media 

kunnen we wervende teksten en foto’s verspreiden…” Maar toen zei iemand: “Dit zegt mij 

helemaal niets! Als jullie mij een bijbel willen verkopen, laat mij dan mensen zien die leven 

vanuit het Woord dat die bijbel verkondigt!” 

Leven vanuit geloof, hoop en liefde: is dat niet de allermooiste vorm van zending? 

 

- Moment van stilte 

- Zingen   lied 559, Gij die ver voor ons uit 

 

GEBEDEN EN GAVEN 

- Dankgebed, voorbeden, stil gebed 
- Alternatieve Collecte onder orgelspel 

Diaconie:   Plaatselijke stille armoede 

Avondmaalscollecte: Stichting Mikondo 

 

 

 

 

 

 

 

- De avondmaalskaarsen worden aangestoken. 

 

LOFPRIJZING 

- Voorganger:  De Heer zal bij u zijn! 

- Allen:     DE HEER ZAL U BEWAREN! 

- Voorganger:  Verheft uw hart! 

- Allen:     WIJ ZIJN MET ONS HART BIJ DE HEER. 

- Voorganger:  Brengen wij dank aan de Heer, onze God! 

- Allen:     HIJ IS ONZE DANKBAARHEID WAARDIG. 

 

- Voorganger:  Wij zeggen U dank, o Heer onze God, 

              die de hemel schiep en hem uitspande… 

          … met allen die de Geest hebben ontvangen 

               en hebben geprofeteerd, zingen wij U toe: 

- Zingen:   Psalm 164c, verzen 1, 4 en 5, Alles wat adem heeft 

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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GEDACHTENIS 

- Voorganger Wij danken U, o heilige God, om de zending van Jezus, uw Zoon… 

          … doet dit, zo dikwijls gij die drinkt, tot mijn gedachtenis. 

Zingen: 

           Als wij dan eten van dit brood, 

           en drinken uit deze beker, 

           verkondigen wij de dood des Heren 

           totdat Hij komt. 

 

Vanwege de veiligheid maken we géén kring in de kerk; we blijven zitten. 

 

GEBED OM DE GEEST 

- Voorganger:  

Zend dan, o God, uw heilige Geest… 

              … met de woorden die Hij ons geleerd heeft: 

- We bidden samen het Onze Vader 

- We wensen elkaar (met een gebaar van hoofd of hand) de vrede van Christus toe 

 

- Voorganger:   Het lichaam van Christus, gebroken voor ons allen, het brood uit de hemel 

- Gemeente:  ZO WIL DE HEER BIJ ONS ZIJN 

- We eten samen van het brood 

-  

- Voorganger:  Het bloed van Christus, vergoten voor ons allen, de wijn van het Koninkrijk 

- Gemeente:  ZO WIL DE HEER BIJ ONS ZIJN 

- We drinken samen van de wijn (druivensap) 

 

- De Tafelviering wordt besloten met een kort dankgebed 

-  

- Slotlied:   lied 970, verzen 1, 3 en 5, Vlammen zijn er vele 

- Wegzending en Zegen 

 

 

 

 

 

Na de viering is er gelegenheid tot koffiedrinken op het plein voor de kerk. U kunt dan 

afscheid nemen van onze gemeenteleden Reijer en Jolanda de Vries, zij verhuizen een 

dezer dagen naar het oosten van het land. 

Wij verzoeken u ook tijdens het koffiedrinken voldoende afstand van elkaar te houden. 


