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 Remonstrantse Gemeente Rotterdam  
 

Doopsgezinde Gemeente Rotterdam 

 

 

Zomerdienst zondag 18 augustus 2019 
Voorganger: Dr. Tjaard Barnard 

 
 

Zes Vertrekpunten: Verleden 

 

Orgelspel: Praeludium in d, Heinrich Scheidemann (1595 – 1663) 

 

Welkom 

 

Aansteken van de kaars 

 

Stilte 

 

Zingen lied 276 Zomaar een dak 

 

Bemoediging en groet 

Onze hulp is in de naam van de Heer 

die hemel en aarde gemaakt heeft 

die trouw houdt tot in eeuwigheid 

en die niet loslaat het werk van zijn handen. 
 

Genade zij u en vrede 

van God onze Vader 

en van Jezus Christus, de Heer. 

Amen. 

 

Zingen Psalm 84: 1, 2 en 6 Hoe lieflijk hoe goed is mij Heer 

 

Gebed 

Eeuwige God, 

Daar zijn we. Samengekomen in uw huis. Samengekomen op een plek waar sinds 

mensenheugenis mensen bij elkaar komen om u en elkaar te zoeken. Blijf ook ons inspireren, 

zoals u al die generaties voor ons gedragen hebt. 

Aanvaard ons, zoals wij zijn. Zoekende mensen, die het niet zeker weten. Zoekende mensen 

die zich soms komen te misgaan. Mensen die moeten leven van uw liefde en vergeving. 

Mensen die met liefde naar elkaar moeten kijken. 
 

Inspireer ons telkens opnieuw. Wees zo met ons. Dit uur, deze dag, ons hele leven. 

Amen. 

 

Zingen lied 833 (3x) Neem mij aan zoals ik ben 
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Inleiding 

 

Lezing Psalm 90 

901Een gebed van Mozes, de profeet. 

Heer, bij u zijn we veilig, 

elke generatie weer. 
2God, u bent er altijd geweest. 

U was er eerder dan de bergen, 

al voordat de aarde bestond. 

U was er al voordat alles begon, 

en u zult er altijd zijn. 
13Kom weer bij ons, Heer. 

Heb medelijden met ons, 

laat ons niet langer wachten. 
14Laat ons elke ochtend uw liefde zien! 

Dan zullen we voor u juichen en zingen, 

elke dag weer. 
15U hebt ons veel laten lijden. 

Geef ons nu veel vreugde, 

zodat we al die ellendige jaren vergeten. 
16Laat ons weer zien wat u voor ons doet, 

laat onze kinderen zien hoe machtig u bent. 
17Heer, onze God, laat ons zien hoe goed u bent. 

Help ons bij wat we doen, 

ja, help ons bij alles wat we doen! 

 

Lied 981 Zolang er mensen zijn op aarde. 

 

Bijbellezing Jesaja 43: 14-21 
14De Heer zegt tegen zijn volk Israël: ‘Ik ben de heilige God, ik ben jullie bevrijder. Om jullie 

te redden, stuur ik een leger naar de stad Babel. Alle inwoners zullen vluchten. Ze zullen 

huilend wegvluchten met hun schepen. 
15Ik ben de Heer, jullie heilige God. Ik heb jullie gemaakt, ik ben jullie koning. 16Ik ben de 

Heer, die voor jullie een pad door de zee maakte. 17Ik stuurde het leger van de Egyptenaren 

achter jullie aan, met hun paarden en wagens. Maar door mij vielen ze allemaal op de grond. 

Ze stonden niet meer op. Het hele leger verdween, als een kaars die opbrandt. 
18Maar denk niet alleen aan wat er gebeurd is. Kijk niet alleen terug naar het verleden. 19Want 

ik ga iets nieuws doen. Het is zelfs al begonnen, heb je het niet gemerkt? 

Ik maak een weg door de woestijn, en ik laat er rivieren stromen. 20De dieren in de woestijn 

zullen mij eren, omdat ik voor water zorg. En ook jullie zullen water kunnen drinken. Want 

jullie zijn het volk dat ik uitgekozen heb. 21Jullie zijn het volk dat ik gemaakt heb. En jullie 

zullen aan iedereen vertellen hoe machtig ik ben.’ 

 

Lied 903: 1, 4 en 6 Zou ik niet van harte zingen 

 

Overdenking 

Het zal niemand onder u ontgaan zijn, broeders en zusters, dat Remonstranten het afgelopen 

jaar hun jubileum hebben gevierd. We bestaan volgende maand 400 jaar en hebben dat overal 

waar mogelijk van de daken geschreeuwd. Ter gelegenheid daarvan hebben wij een pamflet 

gemaakt met nieuwe artikelen van de Remonstranten. In vijf ’v-’s’ hebben we probeerd onder 

woorden te brengen waar we voor staan: vrijheid, verdraagzaamheid, vriendschap, 

verantwoordelijkheid en vrede. Deze reeks hebben we aangevuld met nog een andere ‘v’ om 

als doopsgezinde en remonstrantse predikanten in deze zomerreeks te laten zien waar we 

voor staan. U begrijpt, dat ik graag wat had willen zeggen over de V van Vrede, want daar 
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ging mijn artikel in het pamflet over. Maar het was ook direct duidelijk dat zo’n typisch 

doopsgezind onderwerp door ds. Han Cuperus besproken moest worden. Daarvoor moet u 

volgende week naar de Remonstrantse Kerk komen. 
 

Mij rest ‘het verleden’. En zoals u weet ben ik nogal een kerkhistoricus, daar valt vanmorgen 

wel wat over te zeggen. 
 

Laat ik direct duidelijk zijn. En doopsgezinden én remonstranten hebben een prachtige 

geschiedenis om op te bogen. Sterker nog: als we oppassen, leven we in het verleden. Het is 

een beetje zoals mijn verre voorganger Hendrik Nicolaas van Teutem, hij was predikant in de 

Remonstrantse Gemeente van 1830-1860 het al zei bij een vorige feestje. We bestonden in 

1869 tweehonderdvijftig jaar. Hij karakteriseerde het feestje, als de verjaardag van een 

bejaarde moeder, ik heb het u al eens eerder verteld. Bij zo’n verjaardag vier je het 

eerbiedwaardig leven dat achter haar ligt en niet een rijke toekomst die voor ons ligt. Ben ik 

te somber, als ik soms denk, dat dat misschien ook wel voor onze beide 

geloofsgemeenschappen een risico is? 
 

Doopsgezinden hebben een prachtig verleden om trots op te zijn. Ik denk aan het principieel 

radicale van de boodschap van uw zestiende eeuwse voorgangers. Met gevaar voor eigen lijf 

en goed kozen zij voor de essentie van het Evangelie. Niet de overheid moest eerbiedigd 

worden, maar de Heer. Geen gemakkelijke compromissen sluiten. Streven naar een bijbels 

christendom in een heilige gemeente van gelijkgestemden die werkelijk voor het Evangelie 

gingen. In de martelarenspiegel valt te lezen waar dat toe leidde. 
 

Remonstranten hebben in de beginperiode ook zo’n principiële geschiedenis. Vervolgd en 

verbannen in de Republiek waren er predikanten die undercover hun werk deden. Wie gepakt 

werd, werd niet gedood zoals de vroege doopsgezinden, maar kon wel levenslang terecht 

komen op Loevestein. Principieel waren die vroege Remonstranten ook: zij zochten de 

vrijheid om het geloof naar hun eigen overtuiging te prediken. Zij lieten zich niet de wet 

voorschrijven door overheid of synode. In dezen is er enige overeenkomst, hoewel 

doopsgezinden altijd meer op het spel hebben gezet dan de remonstranten die zeker in deze 

stad al snel behoorden tot de gezeten burgerij en weinig meer te vrezen hadden. 
 

Op het eerste gezicht hebben de beide geloofsgemeenschappen dus een prachtige boodschap 

uit het verleden meegenomen, die nu nog aan de man te brengen zou zijn. Remonstranten die 

de nadruk leggen op individuele vrijheid in het geloof, die nadenken een belangrijke rol in het 

geloof geven en die al heel lang open staan voor allerlei maatschappelijke ontwikkelingen.  

Het remonstrantse verleden komt samen in de woorden die boven de ingang van onze kerk 

staan: 
 

Eenheid in het nodige 

Vrijheid in het mogelijke 

In alles de liefde. 

 

Doopsgezinden hebben een andere prachtige boodschap, die het ook in deze tijd goed zou 

moeten doen. Alleen valt dat niet direct te zien aan de ledentallen. Hoevelen van u hebben de 

klassieke doopsgezinde tekst thuis hangen, die in onze tijd van individualisering en eigen 

verantwoordelijkheid ook bij velen nu zou moeten aanslaan: 
 

Dopen wat mondig is. 

Spreken dat bondig is. 

Vrij in het christelijk geloven 

Daden gaan woorden te boven. 

 

De waarde van geschiedenis 

Prachtige kerkgenootschappen als de onze zijn trots op hun geschiedenis. Het verleden is 

voor het heden van belang. Wie vraagt waar we voor staan, zal vaak een verhaal te horen 

krijgen over vroeger. Is dat erg, is dat gek? 
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Geloven heeft vaak te maken met geschiedenis. Het hele Oude Testament is telkens een 

herinnering aan wat vroeger was. Hoe vaak kom je niet herinneringen aan het verleden tegen. 

In het verleden deed God bijzondere dingen voor zijn mensen. En omdat God het vroeger 

deed, valt te verwachten of in elk geval te hopen, dat het opnieuw zal gebeuren. Vele 

verhalen in de bijbel zijn een identificering van de hoorder met de mensen uit het verleden. 

Bij de joodse pesachmaaltijd hoort elk jaar weer het verhaal van hoe het volk Israël bevrijd 

werd uit Egypte. De vraag is altijd hoe wij weer bevrijd werden. Het gaat niet om het 

verleden van toen, als geschiedenisles hoe het toen was. Nee, het gaat om het vermoeden dat 

God niet alleen toen mensen bevrijdde, maar dat elke keer opnieuw weer zou doen.  Dat is de 

essentie van de Psalm 90 die ik u daarnet voorlas. Niet voor niets de psalm van de 

oudejaarsavond. 
 

Heer, bij u zijn we veilig, 

elke generatie weer. 
2God, u bent er altijd geweest. 

U was er eerder dan de bergen, 

al voordat de aarde bestond. 

U was er al voordat alles begon, 

en u zult er altijd zijn. 
 

Bij elk beleggingsproduct  wordt tegenwoordig waarschuwende bijsluiter geboden:  
 

Beleggingsresultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst! 
 

En waar het geloof in de bronnen dus een grote band met het verleden laat zien, is dat 

misschien ook voor individuele mensen wel zo. Als ik gemeenteleden spreek over hun positie 

in het geloof, hoor ik vaak verhalen over wat er vroeger gebeurde. Ze vertellen over het gezin 

waar ze uitkwamen, waar op een bepaalde manier naar het geloof werd gekeken. Ik hoor bij 

wie men catechisatie gevolgd heeft en bij wie men aangenomen is. Ik hoor welke predikant 

mensen getrouwd heeft. En ik hoor een levensverhaal. Geloven is misschien wel het beste te 

begrijpen als stil staan bij je levensgeschiedenis. In de geschiedenis van de mensheid, in je 

eigen geschiedenis, daarin wordt het geloof geloofwaardig. Israël gedenkt hoe het volk 

telkens opnieuw gedragen is door God. Mensen individueel spreken over hun eigen 

levensverhaal en trekken daar lijnen uit. 
 

Want laten we eerlijk zijn: geloven is lang niet altijd eenvoudig. Tegenover vrome momenten 

waarop we ons geïnspireerd weten en gelovig voelen, staan natuurlijk ook de wat somberder 

momenten waarop we het allemaal niet zo goed weten. Jezelf gelovig noemen is niets anders 

dan een lijn trekken tussen al die punten in je leven. 
 

Wie gelooft, leeft niet in het verleden, zoals de communis opinio in onze dagen schijnt te 

denken, maar voelt zich er wel mee verbonden. Nu we net aan het einde van de vakantietijd 

zitten, is dat makkelijk te vertellen aan de hand van de ervaring die velen van u ook zullen 

hebben. Is een van de markante ervaringen die je kunt hebben, als je bijvoorbeeld in 

Frankrijk die prachtige middeleeuwse kathedralen bezoekt, het gevoel van verbondenheid. 

Het samenkomen op een plek waar sinds mensenheugenis mensen hun geloof hebben beleefd 

en vormgegeven. Zelf heb ik dat al, wanneer ik op een oude kansel sta of eens mag voorgaan 

in een middagpauzedienst in de Laurenskerk. We zijn niet de eersten die geloven. En naar ik 

mag hopen, ook niet de laatsten. We staan in een rij van mensen door de geschiedenis heen, 

die allemaal hun eigen levensverhalen maakten. Die dezelfde zorgen hadden als wij. Zorgen 

van alledag, maar ook vragen naar de zin van het bestaan. 
 

Als ik nu een betoog houdt over de waarde van het verleden voor het geloof, wil ik niet 

zeggen, dat geloof een reden moet zijn om niets te veranderen of om stil te blijven staan. 

Nostalgie alleen is er geen reden voor. Ik moet denken aan die prachtige poster van de jonge 

partij het CDA die bij mij in het ouderlijk huis hing: nostalgie is nog geen reden om CDA te 

stemmen, met de toenmalige partijprominenten met wandelstok. Overigens hing thuis ook de 

bekende poster van de PSP met de blote dame en dito koe in de wei.  
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Geloof gaat te vaak om stil blijven staan en niet mee te gaan met wat er in de wereld gebeurt. 

Wie denkt aan christelijke politiek, ziet te vaak allerlei problematiserende gevoelens over 

seksualiteit, abortus, euthanasie en andere medisch ethische zaken. Het meest duidelijk zie je 

dat bij de Silent Majority in de Verenigde Staten. 

Wie zegt dat geloof vooral nostalgie is, miskent dat er in het geloof ook heel nadrukkelijk een 

streven naar voren zit. Zo leeft het christendom van het verlangen naar Gods Rijk, Gods 

nieuwe werkelijkheid die misschien eens zal aanbreken. Het verlangen naar een nieuwe 

hemel en een nieuwe aarde. Naar een wereld waarin vrede ooit zal aanbreken. De profeet 

Jesaja zegt het al:   
  

18Maar denk niet alleen aan wat er gebeurd is. Kijk niet alleen terug naar het verleden. 
19Want ik ga iets nieuws doen. Het is zelfs al begonnen, heb je het niet gemerkt? 
 

Geloof vraagt dus niet alleen om de blik op het verleden te richten, maar tegelijkertijd ook de 

toekomst in het oog te houden. Of nog een spa dieper: geloven vraagt om het duiden van de 

tijden. Om te zien hoe in verleden, heden en toekomst iets te zien is van een hoopvolle 

boodschap. Van een wereld die mooier kan worden, waarin meer mensen tot hun recht 

kunnen komen. En zo vraagt het ook om de kritische blik op ons eigen leven. Waar komen 

we vandaan, wanneer werden we gedragen. Wanneer ging een raampje open, terwijl een deur 

leek dicht te slaan. Wat is de toekomst waar we naar kijken.  
 

Voor wie goed kijkt, zal er soms een straal van licht doorbreken. Licht dat er altijd al was, dat 

er altijd zal zijn. Licht dat ons pad verlicht. Licht dat ons wenkt naar een toekomst van vrede. 

Aan ons om goed te kijken en in dat licht te leven, niet alleen in het verleden, niet in een 

verre toekomst, maar ons leven nu. 

Dan kan het psalmwoord voor ons gaan leven: 
 

Dan zullen we voor u juichen en zingen, 

elke dag weer. 
 

Amen. 

 

Orgelspel: Jesu wollst uns weisen deine Werk zu preisen, H. Scheidemann 

 

Voorbeden, stil gebed, Onze vader (gezamenlijk) 

Eeuwige God, 

We bidden u om uw ontferming voor uw mensen. Wil ook ons blijven dragen, zoals u steeds 

uw mensen gedragen hebt. We danken u voor het leven dat we hebben gekregen. Voor de 

schoonheid van uw schepping, voor de liefde van de mensen om ons heen, voor de 

verantwoordelijkheden die we toevertrouwd hebben gekregen. 

Blijf ons inspireren om van de wereld steeds meer uw wereld te maken. Om te leven naar uw 

roeping. Om liefde onze wegen steeds meer te bepalen. 

Geef ons de kracht om onze medemensen te dragen. Om als uw handen in deze wereld zich te 

ontfermen om de mensen om ons heen. 
 

Wil ook met uw mensen zijn, als wij soms tekort schieten. Als we niet leven, zoals u van ons 

vraagt. Als mensen slachtoffer worden van hun medemensen. Als mensen slachtoffer worden, 

van het geweld van deze wereld, van de natuur. Als mensen lijden onder ziekte of 

eenzaamheid. Als mensen in rouw gestort zijn door de dood van iemand die hun lief was. 
 

Blijf dichtbij ons, o God. Blijf ons dragen. Want zonder u kunnen we niet. 
 

In de stilte willen we u bidden. We spreken namen uit. Ontferm u over hen, ontferm u over 

ons, als we bidden in de stilte. 
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Met uw kerk van alle plaatsen en tijden bidden we met de woorden van Jezus: 
 

Onze Vader die in de hemel zijt, 

Uw naam worde geheiligd. 

Uw koninkrijk kome. 

Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons heden ons dagelijks brood. 

En vergeef ons onze schulden 

zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 

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. 

 

Mededelingen 

 

Collecte, orgelmuziek 

 

Zingen 90a: 1-5 O God, die droeg ons voorgeslacht 

 

Uitzending en zegenbede 

Bevestigen wij dan ons geloof in een leven van liefde. 

Aanvaarden wij onze verantwoordelijkheid voor onze geloofsgemeenschappen, 

haar taken in deze wereld met haar noden. 

En gaan wij dan van hier naar ons huis en onze levensopdracht, 

onder Gods zegen. 
 

De Heer zegene en Hij behoede u. 

De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. 

De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. 

Amen. 

 

Zingen 90a: 6 O God, die droeg ons voorgeslacht 

 

Orgelspel:Fuga in d, BWV 4538b, Joh. Seb. Bach 

 

 


