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24 februari 2019. Doopsgezinde Gemeente Gorredijk-Lippenhuizen 1706-2019. 

Dienst in het teken van het opgaan van de gemeente in de Verenigde 

Doopsgezinde Gemeente Heerenveen en Tjalleberd. Lezing uit het geschriftje 
Ruth 1:14-17 en 2:11-12. Thema: Loslaten en vasthouden. Inleidende woorden 

en toespraak: ds. Pieter Post uit Heerenveen 

 

 
 

Inleidende woorden 
 
Ooit begonnen doopsgezinden hier en in de wijde omgeving aan hun 
gemeenschapsleven. Wat hield hen bezig? Wat hebben zij gedaan? Wat hebben 
zij verkondigd? Wat moesten de mensen weten? Wat was hun missie? Wij 
sluiten een periode  van de Nederlandse doopsgezinde kerkgeschiedenis 
vandaag af. Eeuw in en eeuw uit kwamen zij bijeen in wisselende getale, maar 
dat werd steeds minder. Nu gaat u, zusters en broeders van Gorredijk-
Lippenhuizen, op in een andere gemeente.  
 
Alles wat wij in het leven moeten loslaten vraagt om iets nieuws waaraan we 
zullen blijven vasthouden. Wat nemen wij van hier mee, behalve een attribuut, 
een schilderijtje, een katheder, een boek, een kleed?  
 
Persoonlijk sta ik hier vanuit een besef dat mijn eerste voorgaan alhier tevens 
de allerlaatste is, en dat de rijen van eeuwen voorgangers via mij wordt 
gesloten. Ik realiseer me ook ter dege dat deze dienst een pijnlijke voor u moet 
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zijn. Dat niet alles lukte om het tot een goed einde te brengen. Moge dat wat 
ongezegd bleef, en wat onverzoend bleef van ons worden weggenomen. In 
verbonden met hen die ons zijn voorgegaan zingen wij ‘In Christus is noch west 
noch oost’.  
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Uit het boek Ruth 1:14-17 en 2:11-12 |Naardense vert. 2014, herz. 
 
14 Zij verheffen hun stem en wenen 
nogmaals;  
Orpa kust haar schoonmoeder,  
maar Ruth heeft zich aan haar vastgeklampt.  
 
15 Zij zegt:  
zie, je schoonzuster is teruggekeerd naar 
haar gemeente en haar god;  
keer terug, je schoonzuster achterna!  
 
16 Maar Ruth zegt:  
dring er niet bij mij op aan om jou te verlaten  
en terug te keren van achter jou;  
want waarheen jij gaat zal ik gaan  
en waar jij vernacht zal ik vernachten:  
jouw gemeente is mijn gemeente  
en jouw God is mijn God!-  
17 waar jij sterft zal ik sterven  
en dáár wil ik begraven worden;  
zó moge de ENE mij doen en zó toevoegen,  
want alleen de dood zal scheiding maken tussen mij en jou!  
 
* 

11 Boaz antwoordt en zegt tot haar:  
gemeld en nog eens gemeld is mij al  
wat jij je schoonmoeder hebt gedaan  
na de dood van je man;  
dat je hebt verlaten je vader en je moeder  
en het land van je geboorte en  
bent gegaan naar een gemeenschap  
die je gisteren en eergisteren niet kende!-  
 

12 moge de ENE jou je werk vergelden;  
moge je loon tot vrede zijn van bij de ENE,  
Israëls God  
onder wiens vleugels  
je bent komen schuilen!  
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Toespraak 

Die dramatische scene waar de twee 

moabitische jonge weduwes Orpa en Ruth, 

hun schoonmoeder (ook een weduwe) 

kussen, en waarin ze elkaar niet willen 

loslaten, maakt iets los over wat liefde 

eigenlijk vermag. Soms moeten er keuzes 

worden gemaakt tegen wil en dank. Je wilt 

niet loslaten, maar je voelt dat het moet 

omdat dat beter voor je is. Orpa keert terug 

naar haar geboorteland en haar god, maar 

Ruth kiest er voor om met haar 

schoonmoeder mee te gaan en een nieuwe 

toekomst in te gaan in een veelbelovend 

land. Door het verlies van hun mannen 

hebben zij zoveel meegemaakt, dat zij aan 

elkaar verknocht zijn geraakt, en willen elkaar niet loslaten.  De liefde kan ons 

soms voor ingrijpende beslissingen plaatsen. 

Uit dit verhaal drijven allerlei beelden boven die we in de context kunnen 

plaatsen van deze allerlaatste kerkdienst van de doopsgezinde gemeente 

Gorredijk-Lippenhuizen, en in deze Vermaning. Er komt in dit uur veel op ons af 

aan gedachten en gevoelens: is dit werkelijk de laatste keer? En op de drempel 

van een uiteengaan klampen wij ons misschien wel evenzeer aan elkaar vast als 

de drie vrouwen. Bewust kies ik voor ‘er komt veel op óns af’, want het opgaan 

van deze gemeente in andere gemeenten raakt niet Gorredijk-Lippenhuizen 

alleen, maar ons allen. Raken in de emotionele zin, het afstand moeten nemen 

van een kerkgebouw waar zoveel voetstappen liggen is niet niets. U heeft als 

gemeente ook zeer veel met elkaar beleefd: belangrijke momenten van 

geboortedankzeggingen, doopdiensten, avondmaalsvieringen, rouw en trouw, 

themabijeenkomsten, gesprekken, zakelijke vergaderingen, en natuurlijk de 

diensten van elke zondag. En in al die samenkomsten werd het leven met elkaar 

gedeeld in vreugde, verdriet, onenigheid, met irritatie, ook van dankbaarheid, 
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maar vast en zeker ook met gevoelens van goede wil om opnieuw te beginnen, 

en van pogingen om te verzoenen. Dat alles voerde je met vreugde naar dit huis 

(lied 280, Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk, 2013), maar om andere 

redenen bleef je waarschijnlijk ook wel eens liever thuis. Het is daarbij 

belangrijk om in dat geheel niemand te vergeten. Ook de zusters en de 

broeders die je misschien op een afstand hield, of die afkerig waren van jou, 

want ieder hart dat Hem behoort, met Hem gemeenschap vindt, vormt het 

gouden koord dat allen samenbindt, zoals we zongen. Wij horen in Christus’ 

naam bij elkaar. 

Tiden hawwe tiden relativeren we in het Fries: elke tijdperiode kent zijn eigen 

problematiek, maar er was Gods kracht die de doopsgezinden van hier door de 

eeuwen heen samenbond. Dat ging langs een periode van een niet erkend 

worden door een calvinistische overheid in de zeventiende eeuw, zodat de 

doopsgezinden van Lippenhuizen hun Vermaning moesten afbreken met dank 

aan een vijandig gezinde gereformeerde predikant uit Beetsterzwaag die de 

strijd met de mennisten aanbond; tot aan de bouw van deze kerk vlak voor de 

Duitse inval geopend als baken van hoop in bange dagen. Tot aan vandaag 

waarop deze kerkdeuren definitief worden gesloten als een gevolg van een 

algehele maatschappelijke tendens van ontkerkelijking. We moeten onder ogen 

zien dat de traditionele geloofsgemeenschappen niet langer het monopolie 

hebben op zingevingsvraagstukken, en op wat het betekent om het hele leven 

in het kader van Jezus missie te plaatsen.  

Er schuilt tegelijkertijd een verlegenheid achter die ontkerkelijking, tenminste 

dat ervaar ik bij mijzelf. Als doopsgezinden weten we niet goed raad met het 

aan de man/vrouw brengen van het evangelie: dat is de boodschap van Gods 

liefde waar Jezus zijn leven voor over had, en wat door generaties werd 

uitgewerkt in het doen van goede werken zoals onderwijs en ziekenzorg, in 

geschriften om uit leren, en in de cultuur in de vorm van rituelen en symbolen. 

Zijn we niet erg overdreven geweest in onze afkeer van bekeren, vraag ik me in 

alle gemoedelijkheid wel eens af? De nadruk in onze Nederlandse doopsgezinde 

cultuur heeft lang gelegen op het doen van goede werken waarbij de neiging 

aanwezig was om dat vooral te voeden door bijeenkomsten te organiseren voor 
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de persoonlijke spiritualiteit, méér dan op het leren de ander voor het geloof te 

enthousiasmeren. We waren en zijn nog steeds verlegen met de gemeente als 

een missionaire gemeenschap. Want dat zijn we in de kern: missionair, in naam 

zijn doopsgezinden zendelingen. Zij verstaan dat ze mensen met de 

liefdeskracht van God in aanraking brengen, in de hoop dat de ander ook als 

een Ruth een vast besluit neemt het vroegere leven achter zich te laten, en een 

nieuwe toekomst in te slaan die de sfeer van haar woorden oproept: waarheen 

jij gaat, ga ik, waar jij vernacht, vernacht ik, jouw gemeente is mijn gemeente, 

jouw God, mijn God. En waar jij sterft zal ik sterven en daar wil ik begraven 

worden. Hier ontmoeten we een geloof in de betekenis van een nieuwe 

onvoorwaardelijke verbintenis. Een nieuwe gemeenschap van mensen 

scheppen met wat voor achtergrond ook; een nieuwe wereld. Aan ons 

doopsgezind-zijn groeide echter een kant die de ontkerkelijking niet heeft 

weten tegen te houden. Het tegenstrijdige is tegelijkertijd dat velen wel 

gevoelig zijn voor waarden als een open gemeenschap waar we hart hebben 

voor de vrede en de acceptatie van wie anders denkt en zich anders voelt. In die 

zin zit er ook een andere kant aan dat geraakt worden. Je ervaart een klap in 

het gezicht, of een stoot waar je onmachtig tegenover staat als je moet 

bekennen dat het niet langer gaat. Dat je tegen het vele andere, misschien wel 

religieuze aanbod dat er is, en starre beelden die er leven over de kerk, eigenlijk 

zou moeten op concurreren, maar waar je de kracht praktisch niet meer voor 

voelt, laat staan dat we dat met zijn allen nog kunnen opbrengen. Waar 

doopsgezinden in de geschiedenis ooit zo krachtig waren, werden ze 

krachtelozer. 

Dit zijn zo enkele bespiegelingen die aan de orde zijn gekomen in de 

besprekingen van de afgelopen paar jaar over het opgaan van deze gemeente in 

andere gemeenten. Kees Timmerman liet daarover ook al iets doorschemeren 

in het plaatselijke blad Sa! alhier. En nu moeten we (‘moeten’ in de zin van er-

zit-niets-anders-op), moeten we leren loslaten, maar ook leren vasthouden. Die 

twee trekken op een natuurlijke wijze samen met elkaar op, want je wilt toch 

dat er wat in de plaats komt voor wat je loslaat. Natuurlijk, zeggen we, we laten 

alle menselijke onmacht als bemoeizucht, gedram en roekeloosheid los, en 

waar we ook naar toe gaan, we houden vast aan alle positieve deugden als 
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behulpzaamheid, daadkracht en moed. Het loopt immers tegen het voorjaar en 

we trekken ons op aan ‘een nieuwe lente en een nieuw geluid’ (H. Gorter 1889, 

gedicht Mei). 

Maar wat nemen wij van hier in geloof mee naar de gemeenten waar u straks 

een nieuw geestelijk onderkomen vindt? In het mooie jubileumnummer van 50 

jaar Vermaning uit 1990, is de initiatiefneemster van deze kerk aan het woord, 

de dan jonge veertiger en zeer ambitieuze ds. Wilhelmina Cornelia Jolles (1896-

1979). Zij werkte haar gedachten over het nieuwe gebouw in 1939 uit via vier 

symbolen die in haar ogen het doopsgezinde geloof vertegenwoordigen. Laat ik 

ze heel in het kort samenvatten.  

1. Zij bedacht er moet een toren op komen als het zinnebeeld van 

gerichtheid naar boven, van Godsverlangen. ‘Wil een gemeente haar 

Godsverlangen verborgen houden, dan moet zij geen kerk met een toren 

bouwen’. Maar de gemeente wenste een toren om te kunnen zeggen ‘hier 

zijn wij, en wij verlangen naar God’. Tja, dan krab je een beetje achter je 

oren, de Heerenveense vermaning heeft alleen twee schoorstenen. Heeft 

de Tjalleberter vermaning niet een piepklein torentje? Maar die zie je 

weer niet in de zomer achter de bomen. Hoe zit dat dan met onze 

zichtbare gerichtheid naar boven? 

2. Zij bedacht ook, er moet een duif als windwijzer op de toren komen. 

Zinnebeeld van de vrede van Gods heilige Geest die alle windstreken 

verbindt: ‘in Christus is noch west noch oost. In hem noch zuid noch 

noord, één wordt de mensheid door zijn troost, de wereld door zijn 

woord’. Een typisch dopers thema. Maar opnieuw denk je, de oorlog staat 

voor de deur, hoe standvastig was die vredesboodschap? De duif heeft 

het overleeft, en zo zal het geloof ook overleven. 

3. Jolles bedacht verder dat er een luidklok moest zijn als zinnebeeld van 

Gods roepstem. Het luiden wijst er op dat het evangelie bedoeld is voor 

ieder die het maar wil horen. En de luidklok van nu is de tweede, want de 

eerste werd omgesmolten in de Duitse oorlogsindustrie. 

4. Tenslotte liet zij een kruis aanbrengen op de voorwand van de preekstoel; 

u ziet het goed! We vergissen ons, zegt Jolles, wanneer we denken dat dat 
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een ‘Roomsch’ teken is, want dat symbool was er ver vóór de kerk van 

Rome, vlak na Jezus’ dood al. Als we dat kruisteken voor ons zien, gaat het 

volgens Jolles maar om één kernvraag: ‘Wat doe ik voor Gods 

liefdesboodschap?’ En die vraag mag je je zelf dan wekelijks voorleggen. 

Het antwoord dat we daarop geven zal telkens nieuw zijn, en voor ieder 

verschillend, maar het is een kernvraag waaraan we ons van hier mogen 

vasthouden, wat voor weg we ook volgen. Het is die vraag die Ruth meedraagt 

in haar hart, in dat onverbeterlijke liefdesverhaal waarin zij met vernieuwde 

levensmoed een vast besluit nam en alles achterliet voor een nieuwe toekomst. 

En die toekomst vond zij in haar nieuwe geliefde Boaz die erg onder de indruk is 

van haar moed. Wat zij moest loslaten vond een nieuwe bestemming in hem. 

En ze sloot zich aan bij een gemeenschap die ze eerder niet kende. En zij vond 

er nieuwe zegen. 

Opdracht 

(Mattheus 5:14-16) 

Jezus zegt: Ik ben het licht van de wereld.  

En jullie zijn het licht der wereld. 

Een stad die bovenop een berg ligt 

is niet bij machte verborgen te blijven; 

ook steken ze geen lamp aan 

en zetten die onder de korenmaat, 

nee, op de lampvoet, 

en dan straalt hij voor allen in het huis; 

zo moet uw licht stralen voor de mensen, 

opdat zij uw goede werken zien  

en uw Vader verheerlijken  
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die in de hemelen is! 

Vragen wij daarover zijn zegen: 

Zegen  

(Numeri 6:22-27) 

De Ene God droeg Aäron op: met deze woorden zal je je zusters en broeders 

zegenen: 

Hij zegene u en hij behoede u 

Hij doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig 

Hij verheffe uw aangezicht over ieder van u en geve u vrede. 

 

 

 

De Bijbel wordt gesloten. De klok werd geluid. 
Een opdracht meegegeven. De zegen ontvangen. 


