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Video-opname voor zondag 26 april 2020 

M.m.v. Paulien, opname; Johan orgelspel; Baukje, Yke-Mary, Paul en Pieter, zang; 
Pieter overweging en gebed 

 
1. Intro orgelspel  Preludium in C van Domenico Zipoli 
2. Welkom 
 
Een hartelijke groet uit de Vermaning van Heerenveen. Wij zoeken via deze video 
verbondenheid met u in deze tijd van afstand houden. En wij doen dat deze keer met 
een korte overweging, een gebed en een paar bekende liederen, gezongen door Yke-
Mary van der Ende, Baukje Ybema, Paul Steenbergen en mijzelf, onder begeleiding van 
Johan G. Koers die ook het orgel bespeelt. Paulien Visser is onze vaste producent en 
met dank aan haar audio-visuele inzichten, komt deze opname tot stand. 
 
3. Staande zingen ‘In de Heer schep ik mijn vertrouwen’  
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4. Overweging  
 
Van tijd tot tijd zien we weer uit naar nieuwe berichtgevingen van de overheid over de 
coronamaatregelen. Dat haalt een hoog kijkcijfer, omdat wij allemaal zitten te wachten 
op versoepelingen. Ook van de kerkdiensten. In de nieuwe band die deze week 
uitkwam, ziet u onder voorbehoud met ingang van 31 mei de eerste kerkdienst weer 
staan. De Pinksterdienst nog wel, wat in dit verscheurde tijdperk door de gave van Gods 
geest aan Jezus’ leerlingen, als een teken van herstel, nieuw begin en eenheid moet 
worden gezien. Maar dat alles onder een groot voorbehoud, zult u begrijpen. Want in 
de week daar vóór worden alle ontwikkelingen weer bijgewerkt.  
 
Het zijn rare tijden. Maar wat mij deze week trof in een telefoongesprek, was een zuster 
die de vraag stelde wat we nu met zijn allen kunnen leren van deze tijd. Is er iets mis 
met onze manier van leven? Hoe komen we hieruit? En wat zal er dan anders worden? 
 
Wat de joodse Wijsheid ons leert, is om altijd vanuit het perspectief van de 
Toekomende Wereld te leven. Eigenlijk is dat dus een wereld die nog moet komen, en 
waar we nog niet zoveel over kunnen zeggen. Maar door nu al te doen wat wenselijk 
en ideaal is, kunnen we in het hier en nu alvast een glimp opvangen van die 
Toekomende Wereld.  
 
Zo was er een koning in Adiabene, Monobazus genaamd, die zich tot het jodendom 
had bekeerd. En tijdens een grote hongersnood gaf hij al zijn rijkdom aan de armen. 
Maar zijn familieleden verweten hem dat hij zijn rijkdom verkwistte, waarop hij 
antwoordde:  
 
Mijn voorouders verzamelden hun schatten op aarde, maar ik verzamel ze voor de 
hemel. Zij verzamelden hun schatten op een plaats waar macht heerst, ik op een plaats 
waar macht machteloos is. Zij bewaarden schatten die niets opbrachten, maar ik bewaar 
schatten die wat opleveren. Zij spaarden schatten aan geld, ik spaar vele zielen. Zij 
verzamelden schatten voor zichzelf, ik om grotere rampen te voorkomen. Zij 
verzamelden schatten voor deze wereld, ik voor de Toekomende Wereld. 
 
Dit verhaal is een variant op het evangelie naar Mattheus waar Jezus leert; ‘waar je schat 
is, daar zal ook je hart zijn!’(6:21). 
 
De gedachte achter dit verhaal is, dat wij op de eeuwigheid bezien, hier vandaag nog 
zijn en morgen niet meer. En hoe maken we onze korte tijd dan zo nuttig mogelijk? 
De koning leefde vanuit het perspectief dat afgunst, hebzucht en drift ons niet verder 
brengen in crises waar velen lek en gebrek lijden. Leven vanuit de Toekomende Wereld 
gaat over: hoe wil ik later herinnerd worden, zodat anderen en nieuwe generaties er een 
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voorbeeld aan nemen? En er steeds een glimp van die Wereld opgevangen wordt waar 
hersteld is wat was verscheurd. Als we dat voor elkaar kregen, zal de wereld er 
glansrijker uit zien. Want het is precies zoals die zuster opmerkte: wat kunnen we van 
deze tijd leren? Altijd blijven leven met een perspectief voor ogen. Anders zouden we 
leven zonder hoop. Zouden we hopeloze mensen worden. In deze tijd worden we 
uitgedaagd om een antwoord te vinden op wat er werkelijk toedoet en belangrijk is. En 
bedenk daar dan bij: waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. 
 
5. Korte stilte 
6. Orgelbewerking over 'Ich bete an die macht der Liebe' van Wilhelm Rumpf 
7. Gebed  
 
Onze gedachten gaan uit naar vele mensen en situaties: gezinnen die thuis moeten 
werken en leren; naar bewoners van opvang- en zorgcentra en zorgboerderijen, in 
verpleeghuizen en patiënten in ziekenhuizen, met goede verpleging en verzorging, 
maar verstoken van bezoek. Wij willen zijn bij wie niet meer beter kunnen worden, dat 
zij verlichting mogen ervaren zonder angst en pijn, bij wie bang zijn voor het virus, en 
zich vereenzaamd voelen, bij wie moedig zijn en kracht vinden om lichamelijke 
klachten te dragen, bij wie het leven niet aan kan en verward zijn, bij wie leiding geven 
aan geloofsgemeenschappen, synagogen, kerken en moskeeën, aan de 
volksgezondheid, en aan het land. 
 
Na enkele telefoontjes op één dag passeerden enkele van deze zorgen. Er zijn broeders 
en zusters die angst hebben voor besmetting, dat quarantainetijd ook in families 
voorkomt, dat er lichamelijk en psychisch geleden wordt.  
Laten we een moment stil worden, en noemen de namen van hen die onze aandacht 
nodig hebben …  
 
Wij danken u onze Vader in de hemel, u staat zorgzaam om ons heen … 
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8. Zingen Onze Vader lied 1006 |t. G. van Midden/m. G. van Amstel  
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9. Zegen 
 
Laten wij van hier het goede meenemen, dat wij elkaar in de gedachte houden en in het 
gebed dragen:  
 
De Ene God zegene ons en hij behoede ons, 
Hij doe zijn aanschijn over ons lichten en zij ons genadig 
Hij verheffe zijn aangezicht over ieder van ons, en geve ons vrede – Amen. 
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10. Staande zingen lied 416 ‘Ga met God en hij zal met je zijn’ | t. J. Rankin/m. R.V. 
Williams – RANDOLPH 

 
Hear, wês mei ús op ús libbenspaad,  Ga met God en Hij zal met je zijn: 
wol ús mei jo wjukken hoedzje,  in zijn liefde je bewaren, 
stypje as de stoarmen woedzje.   in de dood je leven sparen. 
Hear, wês mei ús op ús libbenspaad.  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. 
 
 

11. Orgelspel Twee versetten in d van Domenico Zipoli 


