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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. 

• De eerste dienst in coronatijd werd op de derde zondag van de 40-dagentijd in 2020 gehouden; en
vandaag zijn we een jaar verder: het is vandaag de vierde zondag van deze tijd.

• 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.

• 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, pbpost1958@gmail.com

De gemeente komt in gedachte samen

De vierde zondag van de 40-dagen woestijntijd wordt ook wel zondag Laetare genoemd naar een intochtslied dat

al sedert de negende eeuw wordt gezongen. Het betekent: Vreugde! En daarom ook wel Klein Pasen (een klein

beetje Pasen)

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



• Lied Psalm 122 ‘Hoe sprong mijn hart hoog op in mij’, 1 en 3 |tekst Muus Jacobse/melodie Genève 1551.
Dit kunt ook lezen als een gedicht.

Bid heil toe aan dit Vredesoord:
dat die u mint bevredigd zij,
dat vrede in uw wallen zij,
gezegend zij uw muur en poort!
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in
om u met vrede te ontmoeten!
Om al mijn broeders binnen u,
om ’s Heren tempel wil ik u,
o stad van God, met vrede groeten.

• Lezen uit het boek Jozua 4:19 tot 5:1 en de verzen 10-12 | De Bijbel in Gewone Taal, 2014

Jozua is de opvolger van Mozes, en hij is het die het volk Israël vanuit de woestijn tot in het Beloofde Land heeft
geleid. Om daar te komen moesten ze nog wel door de rivier de Jordaan (want er was niet een brug). En zij kregen
een vraag om twaalf stenen uit de rivier te zoeken en die mee te nemen.



[4:19 – 5:1]De Israëlieten bereikten de overkant van de Jordaan op de tiende dag van de eerste maand. Ze
maakten een kamp bij de stad Gilgal, ten oosten van Jericho. En de twaalf stenen die de mannen uit de Jordaan
gehaald hadden, werden daar rechtop gezet. Toen zei Jozua tegen de Israëlieten: ‘Als jullie kinderen later vragen
wat die stenen betekenen, zeg dan het volgende: “Wij zijn dwars door de Jordaan gelopen, over droge grond.
Want de Heer hield het water tegen. Op dezelfde manier heeft hij ons volk vroeger naar de overkant van de
Rietzee gebracht. Door die wonderen zullen alle volken op aarde weten hoe machtig de Heer, onze God, is. En
door die wonderen zullen jullie hem altijd dienen”’.

[5:1] In het gebied tussen de Jordaan en de Middellandse Zee woonden de Amorieten en de Kanaänieten. De
koningen van die volken hoorden dat de God van Israël het water van de Jordaan tegengehouden had. En dat de
Israëlieten de Jordaan overgestoken waren. Toen werden die koningen bang. Ze durfden geen oorlog meer te
voeren tegen de Israëlieten. 

[5:10-12] Toen de Israëlieten in het kamp bij Gilgal waren, vlak bij Jericho, vierden ze het Paasfeest. Dat was
op de avond van de veertiende dag van de eerste maand. Na het Paasfeest viel er geen manna meer uit de hemel.
Vanaf toen bakten de Israëlieten brood van het graan dat in het land groeide. Het hele jaar door aten ze voedsel
dat van de akker in Kanaän kwam.

• Uitleg en overdenking

Preken over de intocht van het volk Israël in het Beloofde Land is een gevoelig iets. Het raakt aan de huidige
spanning tussen Israëliërs en Palestijnen, van wie is dit land? In dit fragment voel je de spanning opkomen: is het
volk Israël hier niet een ongewenste binnendringer? En zal het op een oorlog uitlopen? Vragen als wie waren er
het eerst, en wie heeft er recht op, hebben zeker na het uitroepen van de staat Israël in 1948, tot vele oorlogen,
zelfmoordaanslagen en intifada’s geleid. Je moet je als prediker dan altijd maar weer een weg zien te
manoeuvreren door deze razend pijnlijke geschiedenis, waar je het liefst de angel uit wilt halen omdat geweld (je
zult niet doden) niet de bedoeling kan zijn. Maar ook hoe we hier dan wel betekenis aan kunnen geven voor ons
als christenen en doopsgezinden, op deze vierde zondag van de 40dagentijd met de mooie naam Laetare
(=letare), en wat ook nog eens Vreugde! betekent.

Toen ze daar aankwamen vierden ze het Paasfeest staat er. Ik kan me voorstellen met een soort van
vreugdegevoel wat je kan hebben wanneer je iets hebt bereikt waar je enorm voor hebt moeten zwoegen. De vlag
moet uit! Het volk Israël is aangekomen in het land dat al door de Ene aan Jozua’s voorganger Mozes in het
vooruitzicht was gesteld. Het volk moest daar eerst voor worden verlost uit het land van piramides, mummies en
dodengeschriften, zeg maar uit dodenland Egypte, om via een dorre woestijn vol met beproevingen uiteindelijk in
dat beloofde land terecht te komen. 

En daar zit het verloste volk nu. Zware tijden achter de rug. Nu is het tijd om te vieren dat wij er door heen
zijn gekomen! En om na te denken over de toekomst. Maar ook, over wat er gebeurd is. Dat is zo belangrijk dat
we dat nooit mogen vergeten. Zo nam elke stam (van de twaalf) dan ook een steen uit de rivier om er een
monument van te maken ter herinnering aan wat de Ene God voor het volk heeft gedaan en voor volgende
generaties zal blijven doen, namelijk de herinnering aan Zijn present zijn op de meest moeilijke momenten. En
zoals het met de bijbelse verhalen gaat, als het betekenis had voor de mensen van toen, dan ook voor ons nu.

Maar wat heeft Hij dan voor ons gedaan?, zal een doopsgezinde wat ongemakkelijk vragen.  Eigenlijk
bevestigen we met die vraag heimelijk dat we Gods betrokkenheid op ons leven op een afstand houden. Het is
een invloed van onze cijfercultuur waarin we tot de slotsom komen dat wat wij hébben en wie wij zíjn aan ons zelf
te danken hebben door hard werken en wat we bereiken. Maar dit verhaal laat ons erbij stil staan, of dat wel zo is.

Op hun doortocht neemt het volk de ark met de Tien Geboden mee, en deze wordt gedragen door een
voorhoede. Als een teken dat God altijd vóór ons uitgaat, zodat wij in vertrouwen kunnen gaan. Dat is dus het
eerste wat Hij voor ons doet, in vertrouwen kunnen gaan. Ten tweede kon het gebeuren dat het water van de
Jordaan als een muur omhoog stond, zodat er een weg voor het volk werd vrijgemaakt om over te steken. Dat is
het tweede wat Hij doet, Hij wijst ons een weg uit dilemma’s, onbegaanbare, en soms doodlopende paden. En ten
derde at het volk toen ze in de woestijn waren, altijd van het manna uit de hemel, iets waar geen mensenhand
aan te pas was gekomen. Dat is het derde wat Hij doet, Hij voorziet in jouw, mijn, in ons leven. 

Dat wil dit verhaal en eigenlijk de hele de bijbel ons vertellen, dat het leven ons een gave is. En dat we daar
om die reden zuinig en verantwoordelijk mee dienen om te gaan. Dat lijkt over te komen bij de koningen van de
Amorieten en de Kanaänieten. Zij durfden geen oorlog te voeren tegen de Israëlieten. Hun menselijke
hooghartigheid en oppermacht werden ten diepste beteugeld om het onvoorstelbare wat ze over de Ene hadden
gehoord. 



Er is ten slotte nog een ander punt. God trekt met zijn Tien Geboden vóór het volk uit en voorziet daarmee in
een goed en betrouwbaar leven voor wie na Hem komen. Hij gaat ons voor en leidt ons leven. In de jaren 1980
trokken demonstranten tegen de kernwapens door de straten van Amsterdam en Den Haag. Ik deed daar ook aan
mee. Wij liepen daar voor de komende jongere generaties, opdat zij in een veilige wereld zouden leven. Dat is wat
wij voor hen hebben gedaan. Zo trekt God voor ons uit, om ons te behoeden en te bewaren voor dilemma’s en
gevaren. Dat is wat Hij dus voor ons heeft gedaan en nog steeds doet. De gedachtenis daaraan vierde het volk met
het Paasfeest. En dat vieren wij op 4 april. 

• Gebed en zegen

Barmhartige God,
Wij zeggen u dank
voor uw alomtegenwoordigheid
en vragen u
trek voor ons uit
en wijs ons uw weg
over de kronkelige, doodlopende paden van ons leven
naar een leven van melk en honing.
Wees Gij dan onze redding
en duw de wateren op zij
opdat wij in vertrouwen en in vreugde door kunnen gaan
wanneer wij obstakels ervaren
achter blijven
vergeten worden
of niet meer kunnen
als opgestane mensen
hier en overal.

Dat er in vrede samen wordt geleefd in Israël en Palestina.
Moge U ons allen daarbij zegenen en behoeden
uw aangezicht over ons lichten en ons goedgezind zijn
uw aangezicht over ons verheffen en ons vrede geven – amen

*

Pastoraal

• BIJVOORBEELD Zuster/broeder NN is inmiddels uit het ziekenhuis ontslagen en herstelt thuis. 

• BIJVOORBEELD Wij zijn blij met de geboorte van NN …



• BIJVOORBEELD 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. Waar het
kan bied je diensten aan voor hen die meer aandacht nodig hebben,
bijvoorbeeld boodschappen halen.

Mededelingen

• Volgende week zondag 21 maart wordt de huisdienst door br. Roelof
Akse (Drachten-Ureterp/Leeuwarden) verzorgd.

• BIJVOORBEELD Alle diensten en bijeenkomsten zijn opgeschort voor onbepaalde tijd. Onze
gemeente volgt de landelijke richtlijnen aangaande de volksgezondheid.

• BIJVOORBEELD Er zijn ook leden en vrienden die geen email hebben. Gelieve deze huisdienst bij
hen te bezorgen, of af te spreken dat het wordt opgehaald.

• BIJVOORBEELD De collecte is vandaag bestemd voor (bankrekeningnummer)

• BIJVOORBEELD 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.


