
Delen                                                                                                                             18 april 2021

Enkele tips voor een huisdienst1

• Welkom zuster, broeder! Deze ‘dienst op papier’ is vanwege ‘corona’ een alternatief voor
onze gezamenlijke dienst op de zondagmorgen in de Vermaning. 

• De huisdiensten blijken bij navraag wel in een behoefte te voorzien. De liturgie is  ingekort
en daarmee aangepast.

• 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. 

• Na afloop is er de gebruikelijke collecte. Deze wordt door uw gemeente ingevuld. Tip:
vermeld alvast het bankrekeningnummer, zodat u uw collecte gemakkelijk kunt overmaken.
Zie op de laatste bladzijde. Zo zorgen we ook in deze voor continuïteit. 

• Op de laatste bladzijde is er eventueel ook pastoraal nieuws te vinden.

• Koffie is er, vooraf, tijdens, of na deze huisdienst.

Een gezegende dienst toegewenst,
ds. Roelof Akse, voorganger in

Doopsgezinde Gemeente Drachten - Ureterp
 Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden

     1
 Deze orde van dienst is geïnspireerd door het doopsgezinde dienstboek De gemeente komt samen (1998).
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* Aansteken van een kaars 

* Bemoediging en groet:  
Het paaslicht is ons gegeven,
tot nieuwe mensen hebt Gij ons gemaakt.
Met nieuwe ogen mogen wij zien en leven, mensen, in het hart geraakt.
In dat geloof: Verwachten wij onze hulp in naam van de Ene, bron van ons
bestaan, die trouw is voor eeuwig en nooit loslaat het werk van zijn Handen.
Genade en vrede, vreugde en barmhartigheid, zij met u allen.

* Zingen Zomaar een dak boven wat hoofden NL 276: 1 / GotZ 15: 3 
(Tekst: Huub Oosterhuis en Jan van Opbergen)

Tekst:
Huub Oosterhuis

3. Jij die ons kent, Jij die ons aanvoelt
Jij die de hele wereld draagt.
Kom naar ons toe, leer ons te leven
help ons te zien wat ieder vraagt.
Tijd om te leven, kans om te zijn
een plek om nu en ooit
gezien, aanvaard te zijn.

* Bijbellezing Lucas
24: 13 en 14, NBV
* Als een gebed zingen Voor
mensen die naamloos NL
647: 1 en 2

2. Voor mensen die roepend,
tastend en zoekend
door het leven gaan,
verschijnt hier een teken,
brood om te breken:
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Laat niets je verontrusten,
Laat niets je beangstigen,
Wie God heeft ontbreekt
niets.
Laat niets je verontrusten
Laat niets je beangstigen

wij kunnen bestaan.

* Emmaüsgangers onderweg, van Jeruzalem naar Emmaűs.
Mijn zusters en mijn broeders,
Die ene dag, onderweg naar Emmaűs, herinner ik me nog goed.
Het was kort na het Pesach feest. Aan tafel, in een bovenkamer hebben we brood gedeeld. 
Het waren bizarre dagen. Het was onrustig in Jeruzalem, er waren veel soldaten op de been,
gewapend. In een onduidelijk, nachtelijk treffen werd Jezus gearresteerd.
Ik begrijp die Judas niet…; hoe kon hij onze Rabbi verraden? Verraden met een kus nog wel!
Die ene dag, samen onderweg naar Emmaűs, herinner ik me nog goed.
Jezus was gekruisigd, als een misdadiger. Midden op de dag werd het duister.
Voor mijn gevoel is het daarna donker gebleven. We hadden niets meer te zoeken in Jeruzalem.
Weg van hier! We liepen samen naar huis, naar Emmaűs. Het was een lange weg.

Ons onbegrijpelijke zwijgen werd afgewisseld door woorden, welke de recente gebeurtenissen
probeerden te duiden: Samen aan tafel, verraad, verhoor, veroordeling; ‘kruisig hem!’
Allerlei woorden die spijkeren beelden vast in ‘t geheugen.

Maar ik begrijp het niet; er klonk een boodschap van bevrijding: ‘Hosanna voor de koning’; maar
onze meester werd gevangen genomen.
Er gebeurde een boodschap van genezing, zoals die blinde man bij de poort..; maar onze meester
werd geslagen, wonden op zijn rug en hoofd, gebukt onder het kruisdragen. Gebroken!
Ik begrijp er niets van!  Die ene dag, onderweg naar Emmaűs, herinner ik me nog goed.
Een wonderbaarlijke vreemdeling liep met ons mee. Zijn uitleg maakte diepe indruk.

* Zingen (enkele malen) Nada te turbe NL 900
* Bijbellezing Lucas 24: 28 – 31 NBV

* Zingen (enkele malen) Ubi Caritas NL 568a

* Emmaüsgangers onderweg, van Emmaűs terug naar Jeruzalem

Toen het brood werd gebroken kwamen er tranen.
Al die emoties van de afgelopen dagen kwamen tevoorschijn:
verdriet en geluk, woede en waanzin, loutering en liefde. Een diversiteit aan tranen, in een
regenboog aan kleuren.
Op dat moment van delen: herkenning; mijn mond viel open: sprakeloos!
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Op ‘t moment dat ik zijn naam luidop wou zeggen, leek hij verdwenen.
Het brood, in stukken gebroken, lag er nog. Een zacht schijnsel, sterker dan kaarslicht, nog
aanwezig in de kamer.
Die vreemdeling van onderweg, was een bekende geworden. Werkelijk Jezus, een levende getuige
van de Goede Boodschap. Deze beeltenis sloten we in onze armen en gedachten, ’t hart ging sneller
kloppen. Er kwamen woorden van verwondering, warmte, uitzicht!

We keken elkaar aan en dachten hetzelfde: dit kunnen we niet voor onszelf houden. We moeten
het delen met de anderen.
Hoewel de Romeinse avondklok al gepasseerd was, gingen we terug naar Jeruzalem.
We liepen lichtvoetig, zongen onderweg de Psalmen: ‘Jeruzalem, dat ik bemin, wij treden uwe
poorten in’  (Psalm 122). Steeds, bij iedere bocht, dichterbij Sion!

Hij ging met ons naar Emmaüs, als een hartverwarmende vreemde.
In alle vezels en in alle toonaarden ging hij mee terug naar Sion; werkelijk, de Heer is opgewekt!

* Dank- en voorbeden

(Stilte)

Wij zeggen u dank, barmhartige God, want met liefde voedt gij ons bestaan.
Wij zeggen u dank, om het licht dat telkens weer doorbreekt, om de lente die nieuw leven
aankondigt, voor alle seizoenen in de tijd.
Wij danken voor de kinderen die ons leven versieren met hun spontane kijk op de dingen, hun
levenskunst, hun eenvoud. En we bidden voor kinderen in de knel, voor hen die leven in benarde
omstandigheden.
We bidden om een luisterend oor en een scherp oog, zodat we tekenen kunnen zien, verstaan en
onderscheiden.

(Na een stilte, het Onze Vader:)  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 wij 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 tot in eeuwigheid    
amen.

* Slotlied Een land om van te dromen GotZ 112: 1-3
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2. Zeg nooit dat de zeeën veel te hoog zijn,
Dat een mens niet zonder bedding kan.
Zeg nooit dat woestijnen veel te droog zijn,
Dat een volk daar eenmaal weer verzandt.
Refrein – Want een land …

3. Zeg nooit: God is zijn verbond vergeten,
Er is niemand hier die ons bevrijdt.
Zeg nooit: Van een droom kan ik niet eten.
Zeg nooit: Wie niet werkt, verknoeit zijn tijd.
Refrein 

* Zegenbede,  voor onderweg:  U brak het brood met uw volgelingen op de weg naar Emmaüs,
en bij de zegening herkennen ze U!
Wij verlangen ernaar uw zegen te ontvangen, uw gebroken leven te delen, U opnieuw te leren kennen.
Van waar wij zijn tot waar U ons nodig hebt; JEZUS GA ONS VOOR!

Van de veiligheid van het bekende 
tot het avontuur van wat U zult openbaren; HEILIGE GEEST GA ONS VOOR!

Om het bestel van deze wereld te veranderen totdat het lijkt op Uw Koninkrijk,
CHRISTUS GA ONS VOOR!  EN ZEGEN ONS MET UW HANDEN!

• Collecte, zie bij mededelingen
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Mededelingen

• Deze dienst werd samengesteld door br. Roelof Akse, voorganger van DG Drachten – Ureterp en van
DG Leeuwarden met hulp van ds. Wilma Tiemersma van DG Rottevalle – Witveen en DG
Surhuisterveen.

• Een aantal voorgangers uit het Noorden maken per toerbeurt huisdiensten die doorgestuurd worden
door FDS en GDS naar gemeenten in Friesland en Groningen. De secretariaten zorgen voor verdere
verspreiding. Gemeenten kunnen hiervan gebruik maken op een zondag waarop gewoonlijk een
gastvoorganger zou zijn voorgegaan. Zo proberen wij met elkaar voor continuïteit te zorgen. 

• Volgende week zondag, 25 april, ontvangt u een huisdienst van ds. Renze P. Yetsenga

• Uitvaarten mogen in beperkte kring worden gehouden. Wij zullen iedereen op de hoogte brengen
wanneer er een sterfgeval is. U wordt dan uitgenodigd om thuis op het tijdstip van de uitvaart een
kaars aan te steken en daarbij de naam van de overledene uit te spreken; stil te worden; lied 961 te
lezen of te zingen (zie hieronder), en het Onze Vader te bidden.

Niemand leeft voor zichzelf
niemand sterft voor zichzelf.
Wij leven en sterven voor God onze Heer,
aan Hem behoren wij toe.

• Collectebestemming: deze is vandaag voor 

Vergeet elkaar niet: bel en mail elkaar, stuur een kaartje, en bid om genezing en gezondheid voor broeders
en zusters, en voor vele anderen om ons heen en veraf, voor werkers in de zorg, de vele vrijwilligers, en voor de
overheid. Bied waar het kan, je diensten aan voor hen die extra aandacht nodig hebben, bijvoorbeeld
boodschappen halen.
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