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Orde van Dienst – Zondag 3 mei 2020 – Zondag Jubilate (kleur: wit) 
Online uitzending in verband met het Corona Virus 
Voorganger: Marjolein Hekman  
Organist: Tjakko de Jonge 
Ouderling van dienst: Aart Noordzij 
Koster: Klaas Buikema 
Thema: ‘Terugkijken om hoopvol vooruit te kijken’ 
 
 
Inleidend orgelspel: Prelude op Psalm 130 – Uit diepten van ellende 

 
Uit diepten van ellende 
roep ik tot U, o Heer. 
Gij kunt verlossing zenden, 
ik werp voor U mij neer. 
O laat uw oor zich neigen 
tot mij, tot mijn gebed. 
Laat mij gehoor verkrijgen, 
red mij, o Here red! 

 
 
Welkom en mededelingen (ouderling van dienst) 
 
Bemoediging en groet 
 
Zingen: Psalm 66 : 1 – Breek, aarde, uit in jubelzangen  
 

Breek, aarde, uit in jubelzangen 
Gods glorierijke naam ter eer. 
Laat van alom Hem lof ontvangen. 
Geducht zijn uw daden, Heer. 
Uw tegenstanders, diep gebogen, 
aanvaarden veinzend uw beleid. 
Heel de aarde moet uw naam verhogen, 
psalmzingen uwe majesteit.  

 
Kyriegebed 
 
Orgelspel naar aanleiding van Lied 598 – Als alles duister is  
 

Als alles duister is, 
ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, 
vuur dat nooit meer dooft.  
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Gedicht ‘De weg van de hoop’, toegeschreven aan Václav Havel  
 

De weg van de hoop 
Diep in onszelf dragen we hoop: 
als dat niet het geval is, 
is er geen hoop. 

Hoop is de kwaliteit van de ziel 
en hangt niet af 
van wat er in de wereld gebeurt. 

Hoop is niet te voorspellen of vooruit te zien. 
Het is een gerichtheid van de geest, 
een gerichtheid van het hart, 
voorbij de horizon verankerd. 

Hoop in deze diepe krachtige betekenis 
is niet het zelfde als vreugde 
omdat alles goed gaat 
of bereidheid je in te zetten 
voor wat succes heeft. 

Hoop is ergens voor werken 
omdat het goed is, 
niet alleen omdat het kans van slagen heeft. 

Hoop is niet hetzelfde als optimisme 
evenmin overtuiging 
dat iets goed zal aflopen. 
Wel de zekerheid dat iets zinvol is 
afgezien van de afloop, 
het resultaat. 

Orgelspel naar aanleiding van Psalm 121 – Ik sla mijn ogen op en zie 
 
Ik sla mijn ogen op en zie 
de hoge bergen aan, 
waar komt mijn hulp vandaan? 
Mijn hulp is van mijn Here, die 
dit alles heeft geschapen. 
Mijn herder zal niet slapen. 

 
Gebed bij het openen van de Schrift 
 
Eerste lezing: Nehemia 9:6-15 (Nieuwe Bijbelvertaling) 

6U alleen bent de HEER, u hebt de hemel gemaakt, de hoogste hemel en alle hemellichamen, 
de aarde en de zeeën met alles wat daar leeft. U geeft aan alles het leven, voor u buigen de 
hemelse machten. 7U bent de HEER, de God die Abram heeft uitgekozen, die hem uit Ur, de 
stad van de Chaldeeën, heeft geleid, die zijn naam veranderd heeft in Abraham. 8U hebt 
gezien hoe zijn hart trouw bleef aan u, u hebt een verbond met hem gesloten en hem beloofd 
het land van de Kanaänieten, de Hethieten, de Amorieten, de Perizzieten, de Jebusieten en de 
Girgasieten aan zijn nageslacht te geven. U hebt uw woord gehouden, u bent rechtvaardig. 
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9U zag de ellende van onze voorouders in Egypte, bij de Rietzee hoorde u hen om hulp 
roepen. 10Daarop verrichtte u tekenen en wonderen bij de farao en al zijn dienaren, bij zijn hele 
volk, omdat u wist hoe slecht zij onze voorouders behandelden. Zo vestigde u uw naam, die 
tot op heden voortleeft. 11Voor de ogen van de Israëlieten spleet u de zee, midden in de zee 
liepen zij op het droge. U wierp hun achtervolgers in de diepte, als een steen in kolkend 
water. 12Overdag leidde u hen in een wolkkolom, ’s nachts in een vuurzuil, zodat er licht was op 
de weg die ze moesten gaan. 13U daalde neer op de Sinai, u sprak met hen vanuit de hemel, u 
gaf hun juiste rechtsregels, deugdelijke wetten en goede voorschriften en geboden. 

14U maakte uw heilige sabbat aan hen bekend, u gaf hun uw geboden, voorschriften en wetten 
bij monde van uw dienaar Mozes. 15Wanneer ze honger hadden gaf u hun brood uit de hemel, 
wanneer ze dorst hadden liet u water voor hen uit een rots stromen. U beval hun het land 
binnen te gaan en in bezit te nemen, het land dat u hun onder ede had beloofd. 

 
Tweede lezing: Johannes 10:1-10 (Nieuwe Bijbelvertaling) 

1‘Waarachtig, ik verzeker u: wie de schaapskooi niet binnengaat door de deur maar ergens 
anders naar binnen klimt, is een dief of een rover. 2Wie door de deur naar binnen gaat, is de 
herder van de schapen. 3Voor hem doet de bewaker open. De schapen luisteren naar zijn 
stem, hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. 4Wanneer hij al zijn 
schapen naar buiten gebracht heeft, loopt hij voor ze uit en de schapen volgen hem omdat ze 
zijn stem kennen. 5Iemand anders volgen ze niet, ze lopen juist van hem weg omdat ze de 
stem van een vreemde niet kennen.’ 6Jezus vertelde hun deze gelijkenis, maar ze begrepen 
niet wat hij bedoelde. 

7Hij ging verder: ‘Waarachtig, ik verzeker u: ik ben de deur voor de schapen. 8Wie vóór mij 
kwamen waren allemaal dieven en rovers, maar de schapen hebben niet naar hen 
geluisterd. 9Ik ben de deur: wanneer iemand door mij binnenkomt zal hij gered worden; hij zal 
in en uit lopen, en hij zal weidegrond vinden. 10Een dief komt alleen om te roven, te slachten 
en te vernietigen, maar ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid. 

 
Zingen: Psalm 23b: 1 t/m 3 – De Heer is mijn herder! 
 

De Heer is mijn herder! 
‘k Heb al wat mij lust; 
Hij zal mij geleiden 
naar grazige weiden. 
Hij voert mij al zachtkens 
aan wateren der rust.  
 
De Heer is mijn herder! 
Hij waakt voor mijn ziel. 
Hij brengt mij op wegen 
van goedheid en zegen, 
Hij schraagt me_als ik wankel 
Hij draagt me_als ik viel.  
 
De Heer is mijn herder! 
Al dreigt ook het graf, 
geen kwaad zal ik vrezen, 
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Gij zult bij mij wezen;  
o Heer, mij vertroosten 
uw stok en uw staf!  

 
Verkondiging: ‘Terugkijken om hoopvol vooruit te kijken’ 
 
Luisterlied – Een toekomst vol van hoop (Sela)  
 

In de nacht van strijd en zorgen 
kijken wij naar U omhoog, 
biddend om een nieuwe morgen, 
om een toekomst vol van hoop. 
 
Ook al zijn er duizend vragen, 
al begrijpen wij U niet, 
U blijft ons met liefde dragen, 
U die alles overziet.  
 
U geeft een toekomst vol van hoop; 
dat heeft U aan ons beloofd. 
Niemand anders, U alleen, 
leidt ons door dit leven heen. 
 
U heeft ons geluk voor ogen. 
Jezus heeft het ons gebracht. 
Mens, als wij, voor ons gebroken 
in de allerzwartste nacht.  
 
U bent God, de Allerhoogste, 
God van onbegrensde macht. 
Wij geloven en wij hopen 
op het einde van de nacht.  

 
Gebeden, voorbeden, stil gebed, gezamenlijk bidden van het Onze Vader. 
 
Collecte  
 

Het goede doel van deze week is een project van Kerk in Actie in Nigeria: Traumahulp voor 
slachtoffers Boko Haram. Op 5 mei vieren we uitbundig dat we 75 jaar geleden werden 
bevrijd. Het is waardevol om dat te kunnen doen, want vrijheid is niet vanzelfsprekend. Zo 
lijden mensen in Noord-Nigeria zwaar onder de terreur van Boko Haram. Onder hen kinderen, 
die soms de meest verschrikkelijke gruweldaden hebben gezien. Kerk in Actie heeft samen met 
een lokale organisatie een programma voor traumaverwerking opgezet. Zo’n honderd 
kinderen per jaar krijgen intensieve begeleiding. Ze leren te praten over hun ervaringen en 
krijgen hulp om hun leven voort te zetten ondanks hun trauma. Ook worden vrijwilligers 
getraind om in hun eigen gemeenschap te werken aan traumaverwerking. Laten we deze 
zondag stil staan bij onze vrijheid en tegelijk collecteren voor onze naasten in Nigeria. U kunt 
uw gift storten op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v  Kerk in Actie.  

 
 
Zingen: Slotlied: 416:1 t/m 4 – Ga met God en Hij zal met je zijn 
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Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn.  
 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn.  

 
 
Heenzending en zegen 
 
 
Orgelspel: variatie op lied 442 – Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen 
 

Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen. 
Verlos mij van mijn bange pijn! 
Zie, heel mijn hart staat voor U open 
en wil, o Heer, uw tempel zijn. 
O Gij, wien aarde en hemel zingen, 
verkwik mij met uw heilige gloed. 
Kom met uw zachte glans doordringen, 
o zon van liefde, mijn gemoed! 
 

 
 
 
 
 
We wensen u en jullie een gezegende zondag en een goede week! 
Volgende week zondag 10 mei is er opnieuw een uitzending om 10.00 uur, waarin ds. Martijn van 
Laar van de Elthetokerk uit de Javastraat zal voorgaan.  
 
 
  


