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LITURGIE zondag 5 juli 2020 

Voorganger:    Ds. Wim Verschoor Organist: Hein Hof 

Ouderling van Dienst: Bert Molenkamp  Lezer:  Ria Pastoor 

m.m.v. gelegenheidskoor  FONS 

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 zij met u allen 

Allen:    OOK MET U ZIJ DE HEER 

- Intochtslied:   Psalm 4, verzen 1 en 3  

- Kyriëgebed 

- Loflied:    lied 869, verzen 1, 3 en 6, Lof zij de Heer 

 

 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed om Geest van God 

- Verhaal voor de kinderen 

- Eerste schriftlezing:  Jesaja 55:1-6 

- Zingen:    lied 382, verzen 1 en 2, O alle gij dorstigen 

- Tweede schriftlezing:  Mattheüs 11:25-30 

- Luisteren:   Ik zou weleens willen weten, Jules de Corte (1924-1996)  

- Uitleg en verkondiging 

 

Tot mijn schande moet ik het jullie vertellen: ik begin “nieuwsmoe” te worden. De stortvloed 

aan nieuwsberichten maakt mij doodmoe, en ik ben steeds vaker Oost-Indisch doof daarvoor. 

In het begin van de coronacrisis had ik een enorme honger naar informatie, en probeerde ik 

geen talkshow of dagelijkse RIVM-update over te slaan. Vandaag de dag kan ik geen viroloog 

meer zien, en ga ik wat anders doen als de presentator een coronagerelateerd onderwerp 

aankondigt. Het wordt mij teveel. Vroeger was ik dol op demonstraties; ik hield het nieuws 

daarover nauwlettend bij, en ik liep zelfs graag in demonstraties mee. Tegenwoordig rijgt zich 
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de ene demonstratie aan de andere; ik heb soms geen flauw idee meer waar het nog over 

gaat, en ik sluit mij ervoor af. Als ik het woord “boze boeren” langs hoor komen, voel ik zelfs 

een onverklaarbare razernij opkomen en ga ik maar gauw koffie zetten. Mijn leven lang vond 

ik het een plicht om het nieuws over oorlogen en vluchtelingen goed te blijven volgen; als 

goede christen moest ik mij toch het lot van de medemens aan blijven trekken. Zelfs dàt 

nieuws begin ik een beetje te mijden en te omzeilen. Ik word er onrustig en beroerd van, en 

ik kan aan de loop van deze dingen niets veranderen. Ik schat dat ik in de loop van mijn leven 

bijna een ton heb weggegeven aan goede doelen, en ik heb de ellende in de wereld alleen 

maar groter, alleen maar erger zien worden. Jullie zullen zeggen: “Jij steekt je kop in het zand, 

als een bange struisvogel!” Zou best waar kunnen zijn. Ik steek mijn kop in het zand, want ik 

ben “nieuwsmoe” aan het worden. 

 

In onze dynamische samenleving zijn veel mensen moe. Naast moeheid door het nieuws is er 

ook moeheid door het werk. Het aantal werkende Nederlanders dat uitgeput van het werk 

thuiskomt, verdubbelde tussen 2008 en 2018. Er raken ook steeds meer mensen overspannen: 

ze krijgen een “burn-out” en zitten dan weken- of maandenlang roerloos thuis. Dit is een 

maatschappij van moeten en presteren. Zelfs kinderen en jongeren staan onder grote druk 

om te laten zien wat ze waard zijn, en in ieder beroep wordt van je gevraagd steeds de 

nieuwste ontwikkelingen bij te houden. Duizenden bezwijken onder deze druk en vallen uit. 

Daar komt dan nog bij dat we stil moeten staan bij klimaat- en milieuproblemen, en ons af 

moeten vragen of we daar wel bewust genoeg mee omgaan. Er komen ook vragen op ons af 

over onze open-heid: hoe aanvaardend en tolerant zijn we voor migranten, transgenders, 

mensen van kleur, atheïsten, mensen met botox, anti-vaxxers, filatelisten, Brabanders, 

enzovoort! We leven in een slopende, doodvermoeiende samenleving! 

 

In een vlaag van naïviteit denk ik soms: “Leefden we nog maar in de overzichtelijke samen-

leving van de jaren ’50: geen internet, nauwelijks televisie, en een grote zekerheid over wat je 

moest denken en wat je moest doen!” Maar het lied “Ik zou weleens willen weten” van Jules 

de Corte stamt uit 1955… Ook toen waren de mensen al moe, door hun jachten en jagen en 

hun eindeloze vragen, en zeker ook door het gebrek aan vrede… Is het denkbaar dat het 

leven zelf ons opjaagt en dodelijk vermoeid maakt? 

 

“Kom naar Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal Ik jullie rust 

geven.” Ook in de tijd van Jezus waren de mensen al moe, en gingen zij gebukt onder de last 

van het bestaan. Velen menen dat Jezus hier allereerst denkt aan de godsdienstige lasten. Hij 

spreekt tot de mensen die kapot gaan aan het vele “moeten”. Het geloof was in die dagen 

ontaard in een verstikkend systeem van vele honderden regels en verplichtingen. Gelovig zijn 

was geen sinecure: voortdurend moest je je afvragen of de dingen die je deed wel geoorloofd 

waren, en of je geen zaken vergat die beslist gedaan moesten worden. De religieuze leiders 

hielden de mensen klein met de boodschap dat ze onophoudelijk tekortschoten. Altijd maar 

werden zij overvraagd, en daarom voelden zij zich zo vermoeid, belast en beladen. 
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De kerk heeft deze verstikkende manier van geloven helaas gewoon overgenomen. Ook in de 

kerk werden mensen vaak verpletterd onder veel teveel verboden en geboden, een 

benauwend systeem van gedragsregels en geloofsregels. Soms praten we elkaar in de kerk 

nog steeds een schuldgevoel aan, omdat er zoveel móét. Ook in de kerk vinden we vaak geen 

rust omdat we ons laten meeslepen door onrust en hoge verwachtingen. We zoeken naar 

mystieke ervaringen of naar een geloof dat “echt” is, een geloof waaraan iets te beleven valt. 

Misschien hebben ook wij als kerken de mensen overvraagd, door ze voor te houden dat 

geloof pas iets voorstelt als je er laaiend enthousiast van wordt, of als je er heel veel tijd en 

energie voor over hebt. Het is eigenlijk nooit goed genoeg… 

 

Ik blijf het een raadsel vinden hoe wij als gelovigen zó voorbij konden gaan aan de kern van 

het evangelie. De kern van het geloof is NIET dat we worden opgejaagd door wetten en 

verwachtingen, en dat we dus altijd tekortschieten. De kern gaat over vrijheid en ruimte, over 

aanvaarding en barmhartigheid. In de preek van 10 mei heb ik het vierde gebod besproken: 

de instelling van de rustdag. Ik zei toen: “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.” En in de preek 

van 14 juni heb ik het over de zending gehad, en laten zien dat die begint bij Jezus’ gevoel 

van medelijden en ontferming. “Toen Hij de mensenmenigte zag, voelde Hij medelijden met 

hen, omdat ze er uitgeput en hulpeloos uitzagen, als schapen zonder herder,” lazen we toen. 

Vandaag horen we: “Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last 

is licht.” Ook dat zijn warme, uitnodigende, zorgzame woorden die zachtmoedigheid en 

barmhartigheid uitstralen. Dat is een totaal andere wereld dan de wereld van schuldgevoel, 

harde ethische eisen en een God voor wie het nooit goed genoeg is. 

 

In het scheppingsverhaal van Genesis 1 geeft God het goede voorbeeld: na zes dagen van 

hard werken veroorlooft Hij zich de weelde van een hele rustdag. Uitrusten, tot rust komen is 

dus belangrijk, voor God EN voor de mens. Ik heb mij weleens afgevraagd: “Wat zou God nou 

hebben gedáán op die rustdag? Heeft Hij de ogen dicht gedaan om aan andere dingen, of 

om even aan helemaal niets te denken? Heeft Hij op die dag de ogen van de schepping 

afgewend, heeft Hij (als een vroege aanhanger van het deïsme) de schepping aan haar lot 

overgelaten? Ik verbeeld mij dat Hij op deze rustdag niets anders heeft gedaan dan vol 

warmte en trots kijken naar zijn werk. Tijdens de scheppingsdagen klinkt tot zevenmaal toe 

de zin: “En God zag dat het goed was.” God is trots op zijn werk: het is goed genoeg, ook al is 

het nog niet helemaal af, nog niet helemaal perfect. Zoals een kind trots is op zijn nieuwe 

tekening, en een timmerman op zijn nieuwgemaakte kast, zo is God trots op zijn schepping. 

Het ligt dus voor de hand dat Hij op de rustdag er eens even goed is voor gaan zitten, om te 

kijken naar, en te genieten van zijn werk: “Wat is het mooi geworden! Wat past alles goed bij 

elkaar! Wat een kleuren, wat een prachtige variaties…”   
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De calvinisten in Nederland hebben van de rustdag een dag gemaakt die je “verantwoord” 

moest besteden: met kerkgang, het lezen van stichtelijke lectuur, goede gesprekken en wat 

licht handwerk. Het “zomaar genieten” kwam in dat lijstje niet voor! Toch zou dat weleens de 

diepste bedoeling van de rustdag kunnen zijn: zomaar blij zijn met het leven, en genieten van 

de schepping en van de mensen om je heen. En dan weer beseffen dat het eigenlijke geluk 

niet zit in ons harde werken en onze goedbedoelde inspanningen, maar in alles wat ons 

gegeven is, wat ons overkomt en in de schoot wordt geworpen. 

 

“Kom naar Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal Ik jullie rust 

geven.” Een uitnodiging om tot rust te komen, om te genieten van Gods goedheid die ons 

deze prachtige wereld en al die lieve mensen zomaar gegeven heeft, om niet. Het is een 

blijde boodschap, het is goed nieuws: wij mogen leven van genade… 
 

- Moment van stilte 

- Fons zingt:   Blessed are the pure in heart, Alan Bullard (1947) 

 

GEBEDEN EN GAVEN 

- Dankgebed, voorbeden, stil gebed  

- FONS zingt:   Notre Père, Maurice Duruflé (1902-1986)  
- Alternatieve Collecte onder orgelspel 

Diaconie:  “Help een stille Corona-ramp voorkomen” 

Kerk:   onderhoud Fonteinkerk en Huis van Zuid 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Slotlied:   lied 936, Luister naar de wind

- Wegzending en Zegen 

- “Instructie vertrekprocedure” door kerkenraad 

 

 

 

 

Na de viering is er gelegenheid tot koffiedrinken op het plein voor de kerk. Wij 

verzoeken u ook dan voldoende afstand van elkaar te houden. 

 

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. 
 

mailto:scriba.fonteinkerk@gmail.com

