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Remonstrantse Gemeente Rotterdam 

      

Zondag  22 september 2019 

       Liturgie 1 

 

       Voorganger: Dr. Tjaard Barnard  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orgelspel 

 

Woord van welkom en aansteken van de kaars door kerkenraadslid 

 

Psalm 68: 1, 2 en 7 

 

Votum 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. 

 

Antwoordlied (op de melodie van psalm 134)  

Tot u, Heer, is ons hart gericht… 
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Inleidende Bijbellezing Psalm 133 

1331Een lied van David. Voor de reis naar Jeruzalem. 

De Heer zorgt voor een gelukkig leven 

Wat is het leven goed en mooi 

als mensen in liefde met elkaar leven! 
2Iedereen geniet, 

zoals je geniet van de geur van olie 

bij een feest in de tempel. 
3Iedereen geniet,  

zoals je geniet van de dauw 

’s ochtends op de berg Sion. 

Want daar geeft de Heer geluk en vrede, 

voor altijd. 

 

Gebed 

Eeuwige God, 

Daar zijn we weer, samengekomen in uw huis. Samengekomen om ons leven te 

bezien in uw licht. Om u te zoeken, u die ons leven draagt. 

We doen dat niet alleen. We hebben elkaar nodig. 

Help ons, om ons aan elkaar op te trekken. 

Help ons, om elkaar te inspireren. 

Help ons, om elkaar te dragen, als we het nodig hebben. 
 

Geef dat uw inspiratie ons samenzijn verbindt. Maak dat we elkaar herkennen, 

Als zoekende mensen, naar uw liefde. 

Waar mensen in liefde samenzijn, daar bent u zelf. 

Weest u zo in ons midden, hier vanmorgen in uw huis, maar ook in uw wereld. 

Maak dat wij u present stellen, door uw liefde en roeping te leven. 

Want zonder u kunnen we niet. 

Amen. 

 

Lied 568a (5x) (Ubi caritas) 

 

Bevestiging kerkenraadsleden 

 

Formulier 

In  onze Remonstrantse geloofsgemeenschap weten wij ons geworteld in het 

evangelie van Jezus Christus. Tijdens zijn leven op aarde, als mens tussen mensen, 

heeft hij ons voorgeleefd hoe wij door God bedoeld zijn. Aan ons wordt gevraagd 

beschikbaar te zijn voor anderen. Hiertoe moeten wij niet alleen geduld en 

verdraagzaamheid opbrengen, maar ook liefde en vertrouwen. Ook moeten wij 

zorgvuldig omgaan met hetgeen ons in vertrouwen is meegedeeld.  

 

Wij kunnen die opdracht alleen vervullen en volhouden als wij elkaar vanuit onze 

geloofsgemeenschap Inspireren. Zo zijn wij allen verantwoordelijk voor de 
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instandhouding en opbouw van onze geloofsgemeenschap en voor wat zij naar 

buiten kan betekenen.  

Van kerkenraadsleden wordt in het bijzonder toewijding en inzet gevraagd voor 

de opbouw en ondersteuning van onze gemeente. Zij stellen hun specifieke 

capaciteiten in dienst van de gemeente en dragen daarmee bij aan de 

verantwoordelijkheid voor:  
 

• Het werken aan de opbouw en de voortgang van de gemeente die 

geworteld in het evangelie van Jezus Christus en in vrijheid en 

verdraagzaamheid God wil eren en dienen 

• Het openstaan voor meningen en ideeën, die kunnen leiden tot het inslaan 

van nieuwe wegen voor het gemeentewerk en alles wat daarmee 

samenhangt.  

• Het zoeken naar en het ontwikkelen van mogelijkheden om ais gemeente 

in te spelen op maatschappelijke problemen  

• Het onderhouden van contacten met de landelijke Remonstrantse 

Broederschap waar deze gemeente deel van uitmaakt  

• De oecumenische samenwerking met andere kerken en groepen  
 

Voor het vervullen van deze taak als kerkenraadslid wensen wij hen moed en 

wijsheid toe, naast creativiteit.  

 

Wilt u opstaan en luisteren naar de vragen om daarop antwoord te geven:  
 

• Bent u bereid als kerkenraadslid verantwoordelijkheid op u te nemen voor 

de opbouw en voor het functioneren van onze gemeente. 

• Wilt u beloven dat wat u in vertrouwen te weten komt goed bewaard zal 

zijn bij u?  

• Wat is daarop uw antwoord  
 

Dan bevestig ik u als leden van de kerkenraad van deze gemeente.  

Daartoe zegene u God.  

 

Lied 362: 1 en 2 

 

Bijbellezingen:  

Matteus 11: 28-30 
28Jezus zei tegen de mensen: ‘Vind je het moeilijk om te doen wat God wil? Is het 

een te zware eis voor je? Kom dan bij mij. Ik zal je rust geven. 29Doe wat ik je 

zeg, en leer van mij. Je moet vriendelijk zijn, net als ik, en jezelf niet het 

belangrijkste vinden. Dan zul je werkelijk rust vinden. 30Wat ik van je vraag, is 

eenvoudig. Wat ik van je eis, is niet zwaar.’ 
 

1 Johannes 3: 19-22 
19Als we in liefde met elkaar leven, laten we zien dat we bij de waarheid horen. 

We kunnen dan vol vertrouwen voor God staan. 20En stel dat we ons toch nog 



 
4 

schuldig voelen. Dan mogen we weten dat God ons beter kent dan dat wij onszelf 

kennen. Hij weet dat we ons best doen om goed te leven. 
21Vrienden, als we ons niet langer schuldig voelen, kunnen we vol vertrouwen bij 

God komen. 22Dan krijgen we van hem alles wat we vragen, omdat we ons houden 

aan zijn regels en doen wat hij graag wil. 

 

Toelichting 

In een nieuwe campagne, waarvan u de plaatjes vindt in de jaarkalender, proberen 

we belangstelling te wekken voor wat de essentie van onze geloofsgemeenschap 

is. We zochten bij elkaar een mooie afbeelding van een element van ons 

kerkgebouw. Daarbij vonden we een Bijbeltekst en we probeerden die Bijbeltekst 

op een vlotte, toegankelijke en uitdagende manier voor een modern mens uit te 

leggen. Vandaag hoorde u, hoe de kern van de boodschap kan zijn, dat je hier 

komt voor enige rust. Voor een moment van verpozing. Voor de verstilling in deze 

prachtige ruimte. Veel meer hoef je niet te zoeken als je hier komt.  
 

We zingen zo direct een lied dat in de 19e eeuw vaak werd gezongen in 

Remonstrantse diensten. Het was een echte kaskraker. In allerlei jubileumdiensten 

werd dit gezongen, omdat het prachtig verwoord wat de essentie van ons kerkzijn 

is. In de woorden van de 19e eeuw: een rustplaats voor de lijder en een wijkplaats 

voor de strijder. In onze taal zeggen we: Effe Niks.  

 

Lied 108  
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Preek 

Vanmorgen, gemeente, zong u een psalm die u vast niet vaak hebt gezongen. Die 

68ste psalm getuigt van een godsbeeld dat wij misschien niet zullen hebben. God 

is een sterke strijder, die de vijand op de vlucht jaagt. Ik moet bij deze woorden 

denken aan mijn grootmoeder die ik nooit heb gekend. Ze overleed toen ik twee 

maanden oud was. Het gezin woonde in Rotterdam en maakte de oorlog mee. Ze 

woonden in de Bloemstraat, een zijstraat van de Kruiskade. Gespaard dus bij het 

bombardement. Maar wel alle meegemaakt van de strijd. Mijn vader, die twaalf 

was en mijn oom die vijf jaar ouder, maar niet verstandiger was, gingen op 10 mei 

richting de Maasbruggen, omdat ze gehoord hadden dat daar gevochten werd. 

Gelukkig werden ze door een oudere en wijzere politieagent op tijd 

tegengehouden. Ik neem aan dat de vervloekingen niet van de lucht waren bij dit 

onzalige idee. 
 

Mijn grootmoeder, goed gereformeerd, wist het zeker. God stond aan onze kant 

in de strijd. Bij het horen van de bommenwerpers die langs de rivier hun weg naar 

de Duitse steden zochten, citeerde zij regelmatig onze psalm in de oude berijming: 
 

‘Hij zal zijn haters wijd en zijd, verjaagd verstrooid doen zuchten’. 
 

U begrijpt: het is vandaag vredeszondag. Eens kijken wat we daar mee aan 

moeten. 

Ik wil er met u in drie delen over nadenken: 

 

1. Wat heeft God met de vrede te maken? 

2. Wat kunnen wij doen aan de wereldvrede? 

3. En wat nu als wij eens vrede in ons hart zochten? 

 

Wat heeft God met de vrede te maken 

Voor de Oudtestamentische schrijver was het leven eenvoudig. God was machtig 

en hoe. Als God het niet eens was met wat er op aarde gebeurde, dan moest je je 

bergen. God zou optreden en de zaak in het reine brengen. De Heer was niet direct 

de God van de liefde waar we daarstraks van zongen in het Taizé lied. Nee, God 

was de Heer van de hemelse legermachten en pas maar op als je die tegen je hebt. 

Eigenlijk staat het hele Oude Testament vol met dat beeld. En zelfs de verhalen 

die het op eerste gezicht wat minder scherp lijken te zeggen, hebben in tweede 

instantie iets minder gemakkelijks. Denk bijvoorbeeld eens aan de profetieën bij 

Jesaja, waarin verteld wordt, dat uiteindelijk alle volkeren samen zullen komen 

om de Heer te aanbidden. Alle knieën zullen buien voor de Heer. Maar je zou dit 

ook kunnen verstaan als: alle knieën zullen gebogen worden. Een beetje godheid 

in die tijd was niet afhankelijk van de bereidwilligheid van mensen om Hem te 

volgen. 

 

Dit klassieke godsbeeld - ook te begrijpen als Onze God is de beste van de 

positivo’s – is nooit ver weg. God zij met ons, staat nog steeds op onze twee 

euromunt. Is dat iets anders dan Gott mit uns, op de koppelriem. Ik zou het zo snel 
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niet weten, behalve als wij heel zeker weten, dat wij vaker het goede doen en dus 

meer recht hebben op God. 
 

U hoort al: ik vind het een ingewikkeld thema. Want bij elke strijd werden de 

wapens aan twee kanten gezegend. En natuurlijk: de ene strijd is heiliger dan de 

andere. Maar in elke strijd is het heilige met het onheilige vermengd. En de Heer 

moet wel werkelijk almachtig en alwetend zijn om daar geen vergissingen in te 

maken. 
 

Waarom zeg ik dat zo nadrukkelijk? Omdat ik denk dat het moeilijk te 

veronderstellen is dat God zich zo concreet met de wereldgeschiedenis bezighoudt 

dat hij op ons gebed om vrede, morgen de vrede zal laten aanbreken. Als dat zo 

zou zijn, moeten we toch constateren dat ons voorgeslacht niet genoeg gebeden 

heeft of dat de Heer veel kansen heeft laten liggen. 
 

Zou God meer met de vrede te maken hebben, dan dat hij de vredesstichters 

draagt? Dat wil zeggen: met zijn liefde en inspiratie omringt. Want echt steunen 

gebeurt ook niet, in de zin dat je niet kunt zeggen, dat de vredesstichters niets 

overkomt… 

 

Daarbij kom ik bij deel twee van mijn preek.  

 

Wat kunnen wij doen aan de wereldvrede?  

Dat vind ik een moeilijke vraag. Wie de geschiedenis overziet, ziet dat 

vredesstichters heel verschillende mensen zijn. Soms zijn het de mensen van wie 

je het zou verwachten: de geweldloze mensen, die bewondering afdwingen door 

hun kwetsbaarheid en juist daardoor iets bereiken. Maar vaak zijn het juist de 

haviken die de vrede weten te brengen. Daar zit de wereld vol van. Niet de 

wereldverbeteraars, maar juist de mensen die je op het eerste gezicht zou 

wantrouwen. In Israël was het de rechtse houwdegen en voormalige terrorist 

Menachem Begin die vrede wist te sluiten met Egypte. Nixon was eerder geen 

lieverdje, maar bereikte wel de vrede in Vietnam. Yitschak Rabin was premier 

toen de Oslo akkoorden werden gesloten. Ook al weer zo’n ijzervreter. 

In de jaren tachtig stonden de kerken vooraan om de kernwapens verwijderd te 

krijgen, om te beginnen uit Nederland, terwijl historici nu meer en meer erkennen, 

dat de felle anti-Russische bewapeningsstrategie – Starwars – uiteindelijk de 

Russen economisch op de knieën wist te krijgen. Dat leidde uiteindelijk tot 

wederzijdse ontwapening.  
 

Wat ik hiermee wil zeggen, is niet dat kerken zich nooit met politiek moeten 

bemoeien. Dat zou te ver gaan. Kerken hebben in deze wereld soms de taak om 

profetisch te spreken. Tegelijkertijd moet je je als kerk ook blijven beseffen, dat 

er veel zaken zijn, waar we weinig van weten. Waar zelfs de deskundigen verdeeld 

over zijn. De vragen van vrede zijn nu eenmaal ingewikkeld. 

 

Daarmee kom ik bij het derde deel van mijn preek.  
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En wat nu als wij eens vrede in ons hart zochten?  

Vrede in de wereld is iets waar we weinig invloed op hebben. De grootste invloed 

hebben we dichtbij onszelf. Zelf kunnen we iets doen in de manier waarop we 

omgaan met de mensen om ons heen. Binnen onze eigen kring maakt het uit, of 

we liefdevol of scherp zijn. Of we bereid zin de ander te begrijpen of tenminste 

daar moeite voor te doen. Of we ooit iets kunnen vergeven. Dat vind ik zelf al 

moeilijk genoeg. En vaak kom ik er niet aan toe. Maar daar begint het wel. Vrede 

met de mensen om je heen, daar kun je nog wat aan doen. Aan de rest eigenlijk 

niet. 
 

Nog een stapje dichterbij is de vraag of je vrede kunt hebben met jezelf. Wie niet 

goed is voor zichzelf, kan ook niet goed zijn voor anderen. Wie voor zichzelf hard 

of te hard is, is dat ook voor de mensen om zich heen. Een eerste stap naar vrede 

met jezelf is het zoeken naar rust. Rust in jezelf om jezelf niet te snel te 

veroordelen. God is groter dan ons hart, lazen we al bij Johannes. 
 

Zo zou je de andere Bijbeltekst van vanmorgen ook kunnen uitleggen. U kent de 

klassieke bewoording: komt tot mij allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u 

rust geven. Jezus spreekt zijn leerlingen toe. Hij spreekt zijn leerlingen toe, die 

het zwaar hebben: ze zijn vermoeid en belast. Ze moeten van alles. Ze kunnen 

nooit loslaten. Het leven met al zijn plichten en zorgen hangt bij hen als een 

molensteen om hun hals. 
 

Jezus zegt:  

vind je het moeilijk om te doen wat God wil? Is het een te zware eis voor je? Kom 

dan bij mij. Ik zal je rust geven. 
 

Vredeszondag is vaak vooral een moment van heilig moeten. Van zo heilig 

moeten – we moeten tenslotte allemaal aan de vrede werken – dat het werkelijk 

onmogelijk wordt. Die verplichting is als een loden kogel aan onze voeten 

vastgeklonken en we kunnen niets meer. 
 

Dan is hier de boodschap: kom en ik zal je rust geven. 

Jezus gaat verder. Wat hij van zijn leerlingen vraagt is eenvoudig. 
 

29Doe wat ik je zeg, en leer van mij. Je moet vriendelijk zijn, net als ik, en jezelf 

niet het belangrijkste vinden. Dan zul je werkelijk rust vinden. 30Wat ik van je 

vraag, is eenvoudig. Wat ik van je eis, is niet zwaar.’ 
 

Ook bij Jezus begint de wereld verbeteren dus bij jezelf. Niet meer het heilig 

moeten van overal verantwoordelijk voor zijn. Waar je voor verantwoordelijk 

bent, is alleen je eigen gedrag. Je moet vriendelijk zijn en jezelf niet het 

belangrijkste vinden. Dat geeft rust. 
 

Zie dus om naar jezelf en naar je medemens. Dan volgt de rest vanzelf. 
 

Dus voor wie het vandaag of op andere dagen niet precies meer weet, ligt hier een 

begin: komt tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. 

Of eigenlijk: effe niks! 
 

Amen. 
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Orgelspel 
 

Gebed, afgesloten met het ‘Onze Vader’ 

Goede God,  

Laat Uw Geest van Vrede waaien tot in de verste uithoeken van deze aarde  
  

Beziel uw mensen steeds opnieuw om grenzen over te steken grenzen te 

verleggen grenzen te laten vervagen  
  

Maak ruimte in ons hart en ruimte in deze wereld Dat vrede en recht liefde en 

trouw ons gedeeld verlangen mag zijn  
  

Daarom bidden wij: Laat ons niet los  Ga met ons mee op onze levensweg als 

Reisgenoot die grenzen doorbreekt  
 

We bidden u, o God, voor wie het moeilijk hebben. 

Voor wie strijdt voor de vrede, maar die door de wereld wordt gehaat. 

Voor wie gevangen zit omwille van zijn geweten. 

Voor wie mensen moeten missen, die gesneuveld zijn in de strijd. 
 

We bidden u voor wie het moeilijk heeft, veraf en dichtbij 

Wees toch aanwezig, als ziekte en dood ons bedreigen, 

Als we eenzaam zijn. 

Als we iemand aan de dood hebben moeten afstaan. 
 

Ontferm u over ons en geef ons uw rust. 
 

In stilte noemen wij u namen. In stilte bidden wij wat niemand voor ons kan 

zeggen. 
 

[…] 
 

Met heel uw kerk, van alle plaatsen en tijden, bidden wij: 

 

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 en Collecte 
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Slotlied 1010 
 

Uitzending en zegen 

Bevestigen wij dan ons geloof in een leven van liefde.  

Aanvaarden wij onze verantwoordelijkheid voor onze geloofsgemeenschap,  

haar taak 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. 
 

Antwoordlied na zegen: 978: 4 
 

Orgelspel 


