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Derde zondag van de 40-dagentijd 

15 maart 2020 
 

Liturgie voor een huisdienst, enkele tips1: 
 
 

 Welkom zuster, broeder, aan jou, u, jullie. Deze ‘dienst op papier’ is vanwege ‘corona’ een 
alternatief voor onze gewone gezamenlijke dienst op de zondagmorgen in de Vermaning.  

 
 Overweeg deze huisdienst op het gewone tijdstip te houden op de zondagmorgen om 10:00 uur. 

Dat verbindt de eenheid: als we dezelfde teksten beleven wordt de afstand minder groot. 
 

 Overweeg om van tevoren één (of twee) c.d.(‘s) met (religieuze) muziek te kiezen, één om mee 
te beginnen en één om aan het slot mee te eindigen.  

 
 Zo kunt u ook een kaars met lucifers klaarzetten.  

 
 

 Wanneer u met zijn tweeën bent, kunt u de liturgische, en de liedteksten (als een gedicht) om en 
om voorlezen. De liederen mag u uiteraard ook zingen. Of alles in stilte te overdenken. 

 
 Overweeg bij wat voor onderdeel u zou willen staan, of blijven zitten. 
 
 Na afloop is er de gebruikelijke collecte, deze keer voor Doopsgezind Wereldwerk, zie op de 

laatste bladzijde. De eerstvolgende gewone kerkdienst nemen we het collectegeld mee. Zo zorgen 
we voor continuïteit.  

 

 Op de laatste bladzijde is pastoraal nieuws te vinden. 
 
 En dan is er koffie. 
 

 
U een goede dienst, vrede en alle goeds toewensend,  

in verbondenheid  
ds. Pieter Post. 

 
 

                                                           
1
 Deze orde van dienst is geïnspireerd door het doopsgezinde dienstboek De gemeente komt samen (1998). 
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De gemeente komt in gedachte samen 
 

 Muziek 
 Ontsteken van een kaars 
 Zingen of lezen lied 601 Licht dat ons aanstoot in de morgen | tekst H. Oosterhuis/mel. A. 

Oomen 
 

 
 

 
Licht, van mijn stad de stedehouder, 
aanhoudend licht dat overwint. 
Vaderlijk licht, steevaste schouder, 
draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen 
of ergens al de wereld daagt 
waar mensen waardig leven mogen 
en elk zijn naam in vrede draagt 
 

 Een moment van stille inkeer om in gedachten bij de broeders en de zusters te zijn 
 Bemoediging, in verbondenheid met allen: 
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Ik zie naar de bergen: 
vanwaar komt onze hulp? 
Onze hulp komt van de Heer,  
die hemel en aarde gemaakt heeft 
De Heer zorgt ervoor dat jou niets overkomt 
Hij beschermt je, hij slaapt niet. 
Hij slaapt nooit, hij let goed op. 
Hij beschermt zijn volk Israël altijd. 
 
De Heer beschermt je. 
Hij gaat met je mee, 
bij hem ben je veilig. 
Er overkomt je geen kwaad. 
niet overdag en niet in de nacht. 
 
De Heer zal je steeds beschermen, 
het kwaad zal je niet raken. 
De Heer beschermt je, 
overal, waar je ook gaat, 
je leven lang. 
Psalm 121 – thema wijkbijeenkomsten 

 
 Laten we deze woorden in stilte in ons opnemen 
 Zingen of lezen lied 601:3 

 
Alles zal zwichten en verwaaien 
wat op het licht niet is geijkt. 
Taal zal alleen verwoesting zaaien 
en van ons doen geen daad beklijft. 
Veelstemmig licht, om aan te horen 
zolang ons hart nog slagen geeft. 
Liefste der mensen, eerstgeboren, 
licht, laatste woord van Hem die leeft. 

 
 Beeldmeditatie: Neem een minuut of twee de tijd om deze afbeelding in stilte op je in te laten 

werken. Wat zie je en wat valt je op? Lees hierna het verhaal uit de Bijbel 
 

 



4 
 

 
 Bijbellezing uit het evangelie naar Lucas, 17:11-19 (Bijbel in gewone taal, 2014) 

 
Op weg naar Jeruzalem reisde Jezus door Samaria en Galilea. Toen hij een dorp binnenging, kwamen 
er tien mensen met een huidziekte naar hem toe. Ze bleven op een afstand staan. Ze riepen naar 
Jezus: ‘Meester, heb medelijden met ons!’ 
 
Toen Jezus hen zag, zei hij: ‘Ga naar een priester. Dan kan hij vaststellen dat jullie gezond zijn’. Ze 
deden wat Jezus zei, en onderweg werden ze gezond. 
 
Eén van de tien ging terug naar Jezus. Hij zong en juichte voor God, omdat hij weer gezond was. Hij 
dankte God. Iedereen kon hem horen. En hij knielde voor Jezus om hem te bedanken. De man was 
geen Jood, maar kwam uit Samaria, was een Samaritaan. 
 
Jezus zei tegen hem: ‘Er zijn toch tien mensen beter gemaakt? Waar zijn de andere negen? Jij komt als 
enige terug om God te eren. En je bent niet eens een Jood!’ 
 
Toen zei hij tegen de man: ‘Sta op en ga naar huis. Je bent gered dankzij je geloof.’ 
 

 Overdenking 
 
‘Ze bleven op een afstand staan’. Op de afbeelding staan Jezus en zijn leerlingen en de groep ‘met een 
huidziekte’ (lepra) op veilige afstand van elkaar. Het roept dezelfde voorzorgsmaatregel op als in onze 
tijd waarin we ons hoeden voor het coronavirus. We zien dat de twee groepen minstens één meter 
afstand van elkaar nemen om niet besmet te raken. De afstand is echter niet ‘afstandelijk’ in de zin van 
de omgang. Integendeel: we zien dat er contact is. Er vindt een begroeting plaats, en dat is een teken 
van verbondenheid en van elkaar zien staan.  
 
Ook wij blijven elkaar begroeten, maar op een andere wijze dan handen schudden. De praktijk laat 
zien dat wij mensen onder de omstandigheden heel creatief worden in het groeten: een vriendelijk 
knikje, met of zonder hand op het hart, de handen tegen elkaar aan gedrukt, met of zonder een 
buiging, of zelfs voetcontact, of gewoon een wuivende hand. 
 
Wat iets minder beantwoordt aan onze realiteit is, dat Jezus hen in het verhaal aanbeveelt naar een 
priester te gaan. En dat zij onderweg weer gezond worden. Maar was gezond worden maar zo 
gemakkelijk. En dat niet een arts, maar een theoloog een fysieke genezing kan vaststellen. Zo werkt 
het natuurlijk niet. Maar wat is dan het verhaal achter de priester en de genezing? 
 
Het gaat in de Bijbel om meer dan deze lichamelijke aandoening. Het móet wel om meer dan deze 
huidziekte gaan, want, zeggen de rabbijnen: waarom worden we in de Thora (de Joodse bijbel) alleen 
hiertegen gewaarschuwd, en niet tegen giftige planten, gevaarlijke dieren en veel zwaardere ziekten? 
Het moet wel om een andere betekenis gaan. 
 
En dat klopt. We moeten weten dat het woord voor de huidziekte een dubbele betekenis heeft. Het 
betekent ook: ‘iemand die slechte dingen naar buiten brengt’ (tsara ‘at, voor wie dat wil weten, 
Hebreeuws). Daarom vinden we verhalen waarin de Ene God Mozes gebiedt zijn hand in zijn boezem 
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te steken, en weer tevoorschijn te halen om te ontdekken dat zijn hand wit van de melaatsheid was 
geworden. Eenmaal terug in de boezem en tevoorschijn gehaald, was de hand weer gewoon. 
 
Wat was er dan aan de hand? Mozes had geen vertrouwen in de Ene, en bracht laster voort. En laster is 
een vorm van slechte dingen naar buiten brengen. Wie een boze tong had, bloed vergoot, loze 
beloftes en eden aflegde, ontucht pleegde, arrogant was, roofde en zelfzuchtig was, bracht het slechte 
naar buiten. En voor het woord voor de huidziekte  stond nu ook nog deze ellende. Bij elkaar 
genomen ging het om rottigheid. Mensen kunnen rot doen en rottig zijn. Daar kunnen we last van 
hebben, of anderen mee ‘lastig vallen’, en ja, rottigheid kan ontaarden in een wereldwijde (pan-
epidemische) plaag. Daar is geen kruid tegen gewassen. 
 
Of toch wel, want de tien geboden zijn bedoeld om ‘rottigheid’ tegen te gaan of te voorkomen, als je 
ze tenminste naleeft. En de priester was de man die hiervan kennis had en ze overdroeg op het volk, 
opdat het niet zou terugvallen op wat slecht was. Dus, dat Jezus deze zieken nu naar de priester terug 
doet keren, is om door hem te laten vaststellen, of zij van hun rottigheid zijn genezen. 
 
Maar wat de priester heeft hebben vastgesteld weten we niet. Wat we wel weten is dat de Samaritaan 
uit de groep dankbaar terugkeert naar Jezus. Samaritanen werden door de Joden gemeden, omdat ze 
als een religieuze en etnische minderheid niets met Joden gemeenschappelijk hadden en daarom als 
‘onrein’ werden beschouwd. Maar het addertje onder het gras is, dat hier dankbaarheid verkregen 
wordt van een Samaritaan, van wie je dat niet had verwacht. En van die andere negen Joden die op 
hem neerkeken, hoort Jezus niets meer. Wat zal de priester bij hun aankomst hebben vastgesteld? 
Kwamen ze gezond bij hem aan? Of waren ze onderweg toch weer vervallen in zelfzuchtigheid en 
arrogantie? Er blijkt nog een ander addertje. Niet-joden als deze Samaritaan worden via Jezus in elk 
geval in ere hersteld. Of priesters zich daartoe lieten verleiden is maar de vraag, dat weten we niet. 
Maar Jezus garandeert hoe dan ook ruimte voor ongeacht wat voor etniciteit ook. 
 
Wat heeft dit verhaal nu met de coronacrisis te maken? Behalve dat wij zo snel mogelijk een oplossing 
willen hebben voor dit virus, rijzen er ook vele andere vragen naar boven. Bijvoorbeeld, wat heeft een 
mondiale ontwrichting van dit formaat voor ons te betekenen, zelfs voelbaar tot in onze gemeente? 
Wij mensen hebben de behoefte om iets dat onbegrijpelijk en ongrijpbaar is, te duiden. Wij willen 
weten waar dit voor staat. Een voorbeeld. 
 
Misschien herinnert u zich nog orkaan Katrina in 2005 die de Amerikaanse stad New Orleans totaal 
overspoelde? Ik zie nog de man voor me, die dit als een teken van God zag. De man had de behoefte 
om die ramp te duiden. ‘Ik kan er geen ander betekenis aan geven dan dat mijn eigen stad New 
Orleans verderfelijk is door de drugs en de criminaliteit. Dit kon niet zo langer door gaan, wij brengen 
slechte dingen naar buiten’. Of het waar, of zelfs ‘leuk’ is of niet, wij hebben de behoefte om dingen 
te duiden, om het onvoorstelbare een plaats te geven. 
 
Want als er iets onbegrijpelijks plaatsvindt, in een in een technologisch en medisch ver ontwikkelde 
wereld, als er iets plaatsgrijpt waar zelfs de knapste hoofden met hun handen in het haar zitten en geen 
antwoorden hebben, dan hebben wij mensen de behoefte te duiden wat dit alles te betekenen heeft. 
Dan zoeken we naar een antwoord dat ons minstens een zin kan geven aan de onbegrijpelijkheid. 
Daardoor kunnen we verder. 
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Dat gebeurde in een interview in Trouw de afgelopen week. En wat mij trof was een filosoof, die 
waarnam dat de huidige coronavirus ons bewust maakt van ons algemeen menselijke kwetsbaarheid, 
en dat onze zieke wereld een warme gemeenschap nodig heeft. Plotseling zitten ‘we met zijn allen’ 
overal in de wereld, zowel machthebbers, regeringsleiders, en (on-)gewone mensen in hetzelfde 
schuitje. Wij worden ons ervan bewust dat ons onafhankelijk willen zijn, dat ons ‘ik red mezelf wel’, 
dat ons ‘wat heb ik met jou te maken’, dat onze zelfzucht en arrogantie, onze autonomie, ons ideale 
(westerse) wereldbeeld, danig onder druk staat. Dat wij veel meer op elkaar aangewezen zijn dan we 
willen toegeven. 
 
In het bijbelse verhaal herkennen de coronacrisis. Dat er tijdelijk geen bijeenkomsten op grote en 
kleine schaal zijn, is niet alleen een fysiek ongemak, of een hygiënische maatregel, maar veel meer dan 
dat. Het bepaalt ons ook bij de maatstaven van ons samenleven, en bij wat wij geloven; bij onze 
geestelijke hygiëne, bij wat wij aan elkaar verschuldigd zijn aan goedheid, vrede en gerechtigheid, bij 
waartoe wij bestaan, en hoe wij verder (moeten) gaan. En dat had die Samaritaan goed begrepen. 
 

 Stilte/muziek 
 Gebeden en het Onze Vader 

 
Laten wij bidden 

Goede God, 
Wees met ons in deze gespannen tijden 
wees met ons nu onzekerheden toenemen 
wees met ons als kleine kinderen moeilijke vragen stellen. 
Herinner ons eraan, dat gemeente-zijn niet altijd hoeft te betekenen 
dat wij elkaar zien of ontmoeten 
dat gemeente-zijn ook is  
in de geest één zijn 
met wie alleen zijn 
en dat u de God bent die ons  
uit de chaos roept 
stil te zijn 
om ons te laten weten  
‘Ik-zal-er-zijn’. 
 
Onze Vader die in de hemelen zijt 
uw naam worde geheiligd, 
uw koninkrijk kome 
uw wil geschiede 
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde 
geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden 
gelijk ook vergeven onze schuldenaren. 
en leid ons niet in verzoeking 
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid - Amen 
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 Zingen of lezen, lied 969 In Christus is noch west noch oost | tekst J. Oxenham/mel. A.R. 

Reinagle – ST. PETER 
 

 
In Christus is noch west noch oost, 
in Hem nog zuid noch noord, 
één wordt de mensheid door zijn troost, 
de wereld door zijn woord. 
Tot ieder hart, dat Hem behoort, 
Met Hem gemeenschap vindt. 
De dienst aan Hem is ’t gouden koord 
dat allen samen bindt. 
 
Geliefde, sluit u dan aaneen, 
Vanwaar en wie ge ook zijt; 
Als kinderen om uw Vader heen 
En Christus toegewijd. 
 
Laat zuid en nood nu zijn verblijd, 
Hem prijzen west en oost. 
Aan Christus hoort de wereld wijd, 
in Hem is zij vertroost. 

 
 Eventueel doven van de kaars met de woorden 

 
Jezus laat ons weten dat hij het licht der wereld is, maar hij geeft ook ons de opdracht dat te 
zijn. Laten we ons licht dan laten schijnen voor de mensen om ons heen en vragen wij 
daarover om Gods zegen 
 

 Gebed om zegen (St. Patrick) 
 

De Ene zal voor ons zijn, om ons de juiste weg te wijzen. 
Hij zal achter ons zijn, om ons te beschermen tegen gevaar. 

Onder ons zijn, zodat we nooit ten onder kunnen gaan. 
In ons zijn, om ons te troosten als we verdriet hebben. 

Naast ons zijn als een beschermende muur, wanneer anderen over ons vallen. 
Boven ons zijn om ons te zegenen. 

Zo zegene ons God, vandaag, morgen en al de dagen van ons leven, in eeuwigheid – Amen 
 

 Muziek 
 Collecte voor Doopsgezind Wereldwerk, zie hieronder 
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Pastoraal 

 
 Zr. Nel van Schieveen is bedlegerig en wordt omringd met liefde, zorg en aandacht 

 Zr. Anneke Meijer is ontslagen uit het ziekenhuis, en is weer in Drachten. Anneke is redelijk 

helder. 

 Br. Evert Bilijam is onlangs verhuisd van Heremastate naar Anna Schotanus,  afdeling de Fjilden 

kamer 16, Marktweg 104, 8444 AC, Heerenveen. 

 Het Pastoraal Team overlegt hoe wij elkaar in deze tijd van minder ontmoeten, van dienst 

kunnen zijn. 

 

Mededelingen 

 

 Alle diensten en bijeenkomsten zijn opgeschort tot 1 april. Onze gemeente volgt de landelijke 
richtlijnen aangaande de volksgezondheid. 
 

 Collectebestemming: Doopsgezind Wereldwerk is actief in verschillende landen met diverse 
soorten projecten op gebied van vrede, cross-culturele uitwisseling, praktisch hulpwerk, sociale 
zorg, duurzaamheid, microkrediet, lesgeven, gezondheidszorg en meer. Deze projecten worden 
binnen de beperktheid van onze mogelijkheden, ondersteund met kennis, mensen en financiële 
middelen. Daarbij is capaciteitsopbouw, d.w.z. bouwen aan sterke, zelfstandig functionerende 
organisaties, een belangrijk speerpunt. Voor het uitvoeren van onze missie is de betrokkenheid 
van onze achterban onmisbaar. 

 
 Volgende week zondag ontvangt u weer een ‘dienst op papier’. 

 
 Dat we blijven bidden voor elkaar en voor anderen om ons heen, om genezing en gezondheid. 


