
 
 
 
 

                           
 

Openingszondag 
 

13 september 2020 
 

Thema: ‘Mijn held en ik’ 
 

  
 
 
Voorgangers : Dr. Tjaard Barnard  

Dr. Koen Holtzapffel 
Organist    : Jos van der Kooy 

 
 
Met medewerking van: 
Nicky Bouwers, alt 

 
 
 
Tijdens de dienst wordt een kerkenraadslid bevestigd  
 
Er worden drie nieuwe leden van de Gemeente bevestigd 
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Opmerking: Alle afgedrukte liedteksten zijn uitsluitend  
om mee te lezen! 

 
Welkom en aansteken van de kaars 
 
Orgel: Jesus bleibet meine Freude - BWV 147 

Johann Sebastian Bach  
 
Aanvangslied: Liedboek 84: 1 en 3 

 

1. Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer, 
het huis waar Gij uw naam en eer  
hebt laten wonen bij de mensen.  
Hoe brand ik van verlangen om  
te komen in uw heiligdom.  
Wat zou mijn hart nog liever wensen  
dan dat het juichend U ontmoet  
die leven zijt en leven doet.  
  

3. Welzalig die uit uw kracht leeft,  
die naar uw tempel zich begeeft,  
zijn hart wijst hem de rechte wegen.  
Zij trekken op van overal  
en, gaat het door het dorre dal,  
dan valt op hen een milde regen.  
Ja, in het hart van de woestijn  
ontspringt een heldere fontein.  

  

Votum en groet 
 
Antwoordlied  
Tot U, Heer, is ons hart gericht. 
Hier zijn wij open voor uw licht. 
Gij geeft ons kracht tot stilte en strijd.  
Kom tot ons, Eeuw’ge, in de tijd. Amen. 

(Gemeente gaat zitten) 
 
Bevestiging van de nieuwe leden 
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Muziek: Kommt, Seelen, dieser Tag - BWV 479 
Johann Sebastian Bach  

 

1. Kommt, Seelen, dieser Tag muss heilig sein besungen,  
Sprecht Gottes Taten aus mit neuerweckten Zungen,  
Heut hat der werte Geist viel Helden ausgerüst',  
So betet, dass er auch die Herzen hier begrüßt.  
 

2. Ach ja, du ewger Geist, du Tröster aller Frommen, 
Wir warten, dass du mögst zu uns mit Segen kommen,  
Dein sind wir durch die Tauf, durchs Wort und Predigtamt,  
Die Geistesfrüchte schenk uns reichlich allesamt. 
 

4. Wir sind an Christi Leib zu Gliedern auserkoren,  
Durch deine Gnadenkraft in Christo neu geboren,  
Ach! schaffe, wie du bist, an Gaben mancherlei,  
Dass jeder seines Orts ein lebend Gliedmaß sein. 

Bijbellezing: 1 Samuel 17: 41 – 47  
Goliath kwam steeds dichterbij. Voor hem liep een knecht 
met zijn schild. 42Toen zag Goliath dat David een knappe 
jongen was met rood haar. En omdat David nog heel jong 
was, begon Goliath hem belachelijk te maken. 43Hij zei: 
‘Ben ik soms een hond? Kom je daarom naar mij toe met 
een stok? Mijn goden zullen ervoor zorgen dat het slecht 
met je afloopt. 44Kom maar hier, als je durft. Dan voer ik 
je aan de vogels en de wilde dieren.’ 
45Maar David zei: ‘Jij vertrouwt op je wapens. Maar ik 
vertrouw op de machtige Heer, de God die het leger van 
Israël helpt. Jij denkt dat die God niets waard is. 46Maar 
vandaag zal de Heer ervoor zorgen dat ik jou versla. Ik 
zal je hoofd afhakken, en ik zal de andere Filistijnen 
voeren aan de vogels en de wilde dieren. Dan zal de hele 
wereld weten dat Israël een God heeft. 47Dan zal iedereen 
weten dat de Heer iemand zonder wapens kan laten 
winnen. Want de Heer beslist wie de strijd zal winnen, en 
hij zal mij helpen.’ 
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Muziek: David zag een reusje staan 
(op Heidenröslein van Franz Schubert) 

 

1. David zag een reusje staan 
Reusje op de heide 
Dacht hoe zal ik die verslaan 
Zou niet graag de mist in gaan 
Niet graag vroegtijdig overlijden 
Reusje, reusje, reusje groot 
Reusje op de heide 
 

2. Reusje keek omlaag en dacht 
Ik wind jou om mijn vinger 
Maar wat had hij niet verwacht 
Waaraan had hij niet gedacht 
David had zijn slinger 
Reusje, reusje, reusje groot 
Reusje was een heiden 
 

3. David wierp de eerste steen 
Het was een hele kleine 
Maar die steen was raak meteen 
En waar ging het reusje heen 
Naar de filistijnen 
Reusje, reusje, reusje dood 
Nou dat is het einde 

Preek 
 

In AdRem hebt u het kunnen lezen, ik houd wel van 
dubieuze helden. Daar vertelde ik dat ik wel iets had met 
die foute Boris Johnson. Ik had het amper op Facebook 
gedeeld of ik kreeg al reacties uit Engeland: leuk hoor, 
maar wij zitten er mee. En de afgelopen dagen wordt het 
niet beter. Dat is het risico van foute helden. 
 

Een ander voorbeeld van een foute held is misschien ook 
mijn held van vanmorgen, koning David. Ik las u een klein 
stukje uit het verhaal van Goliath. U kent het vast wel en 
anders moet u vanmiddag nog maar even een bijbeltje ter 
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hand nemen. Dat kan nooit kwaad. De ‘mister nobody’, 
kleine herdersjongen David uit Bethlehem – kan daar iets 
goeds vandaan komen? –, komt in het legerkamp om zijn 
oudere broers te ondersteunen. Daar wordt het leger van 
koning Saul al 40 dagen geïntimideerd door ‘big mouth’ 
Goliath, de grote held van drie meter hoog. Niemand durft 
het gevecht met hem aan. 
 
De kleine held David durft het wel. Hij ziet geen leeuwen 
en beren op de weg. Sterker nog: hij heeft al kleine 
lammetjes gered uit de bek van deze beesten. Kom maar 
op! Geen harnas, geen groot zwaard, maar een 
eenvoudige slinger en een steentje. En natuurlijk ook: 
Gods hulp. 
Een steentje en het is voorbij met de foute held van de 
Filistijnen. David wint. Hij wordt de held. Hij mag de 
prinses trouwen en hoeft geen belasting meer te betalen. 
Wat wil je nog meer? 
 

Het is het begin van een heel ambivalent verhaal. David 
moet eerst 200 voorhuiden van Filistijnen veroveren 
voordat hij mag trouwen. Joseph Heller laat David in zijn 
roman, een pseudo-autobiografie, verzuchten dat dat toch 
het gemakkelijkste ging, als je eerst die Filistijnen 
doodde. Hij krijgt ruzie met zijn schoonvader die zich 
terecht bedreigd voelt. Hij wordt koning, maar met enorm 
veel bloed aan zijn handen. Een koning met een 
bedenkelijke moraal: denk aan het verhaal van Bathseba 
en de dood van haar man Uria. Hij is heerser zoals 
heersers zijn: genadeloos en wreed. 
 

Tegelijkertijd wordt hij in de Bijbel ook als een vrome held 
geschetst. Hier dankt hij de overwinning aan God, voordat 
hij het hoofd van Goliath als oorlogsbuit meeneemt. Later 
zal aan hem toegeschreven worden dat hij vele psalmen 
geschreven heeft. Daarom hoort u vandaag ook een paar 
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psalmen! Een groot man, die veel verkeerd deed, maar 
dat ook erkende. Een vroom mens met vuile handen. Een 
mens in wie God toch nog welbehagen had. Vooral een 
gewoon mens. 
 

Velen zullen de afgelopen tijd het boek van Rutger 
Bregman hebben gelezen: De meeste mensen deugen. 
Een boeiend boek, voor wie teveel belast is door het 
mensbeeld van de Heidelberger Catechismus: de mens is 
onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Maar 
meestal wordt die catechismus verkeerd begrepen: de 
norm daar is niet of mensen over het algemeen deugen, 
maar of mensen genoeg deugen om op het niveau van 
God niet tekort te schieten. 
 

David is een prachtig voorbeeld van een mens die naar 
menselijke en goddelijke normen bepaald niet deugt, 
maar toch voor God mag leven als een geliefd mens.  
 

De Bijbel schetst ons hoe mensen er voor God mogen zijn, 
met al hun menselijke en soms al te menselijke 
eigenschappen. Een echte held in de Bijbel is dus meestal 
geen saaie heilige, maar een gewoon mens van vlees en 
bloed waar ook dingen misgaan. David is een mooi 
voorbeeld, maar bijvoorbeeld ook Mozes die een man 
doodslaat. God gebruikt Jona, al is het een slappeling die 
er geen zin in heeft. De profeet Samuël moet tot drie keer 
toe geroepen worden, voordat hij in beweging komt. 
Noach die de mensen en de dieren redt met zijn ark blijkt 
een dorstige zuiplap te zijn.  
 

Echte helden blijken in de Bijbel echte mensen te zijn. Ze 
maken het verschil door het steeds opnieuw weer te 
proberen. Door te weten dat ze het echt niet alleen uit 
zichzelf kunnen, maar dat ze inspiratie van boven nodig 
hebben. 
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We lezen die verhalen om ons aan hen op te trekken en 
zo verder te komen. Herkenbare helden, met heldendaden 
en schurkenstreken. Kortom: net zoals we zelf zijn. 
 

Dan nog een kleine ontnuchterende opmerking. Heeft 
David Goliath gedood? Waarschijnlijk niet. Twee 
hoofdstukken verder in de Bijbel lezen we dat het eigenlijk 
Elchanan was, die dit klusje geklaard heeft. 
 
Maar God: David blijft een held en hopelijk inspireert het 
ons! 
Amen. 
 
Stilte 
 
Muziek: Oh, my shepherd is the Lord  

Biblical Songs, Op. 99 (Antonín Dvořák,) 
 

Oh, my shepherd is the Lord, I shall not want,  
shall want for nothing 
In the soft pastures green and beside waters clear,  
He leadeth me.  
He restoreth my soul, leadeth me in the paths where I 
shall glorify His name. 
 

Even though I must walk through  
the valley of the shadow of death, 
I shall fear, shall fear of evil  
for Thou art with me now. 
And Thy rod and Thy staff,  
they shall comfort me.  
 
Bevestiging kerkenraadslid 
 
Liedboek 362: 1 en 2  
 

1. Hij die gesproken heeft een woord dat gáát,  
een tocht door de woestijn, een weg ten leven,  
een spoor van licht dat als een handschrift staat 
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tegen de zwartste hemel aangeschreven: 
Hij schept ons hier een nieuwe dageraad, 
Hij roept ons aan: ‘Ik zal jou niet begeven’. 

 
 

2. Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild, 
die het gewaagd heeft onze hand te vragen; 
die ons uit angst en doem heeft weggetild 
en ons tot hier op handen heeft gedragen; 
Hij die verlangen wekt, verlangen stilt – 
vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen.  

Voorbeden en stil gebed, afgesloten met het  
gezamenlijk gebeden ‘Onze Vader’  
 

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 (tijdens de dienst): Stichting Bootvluchteling 
 

Muziek tijdens de collecte: Flötenuhrstücke (Joseph Haydn) 
 
Slotlied (staande): Alléluia 47-03: 3 en 4  
 

3. Croyons en la parole du Dieu de vérité ; 
C’est lui qui nous console, nous rend la liberté. 
Il nous montre la route de justice et de paix, 
Et malgré tous nos doutes, nous fait siens à jamais. 
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4. Pleins de reconnaissance, louons notre Seigneur; 
Peuple de son alliance, ayons la joie au cœur! 
Il est toujours le même, hier, aujourd’hui, demain.  
Il combattra lui-même, nous sommes dans sa main. 

 

Uitzending en zegen 
 
Liedboek 978: 4 (staande) 
 

4. Laat dan mijn hart U toebehoren 
en laat ons door de wereld gaan  
met open ogen, open oren  
om al uw tekens te verstaan.  
Dan is het aardse leven goed,  
omdat de hemel ons begroet.  

Collecte (bij de uitgang): Gemeente 
 
Orgel: Präludium en Fuga in C - BWV 553  

Johann Sebastian Bach  
 
 
Na de dienst wordt iedereen verzocht te blijven zitten. 
 
De voorzitter van de Kerkenraad zal oud-voorzitter Bert 
Fibbe kort toespreken bij zijn afscheid van de Kerkenraad.  
 
 

Dan zal de presentatie plaatsvinden  
van het boekje ‘De mozaïeken van de 
Arminiuskerk in Rotterdam’.  
 

Tekst en samenstelling Titus van Hille.  
 
Titus van Hille zal kort iets vertellen over de publicatie, 
en daarna het eerste exemplaar overhandigen aan de 
voorzitter van het landelijk bestuur (CoZa), Teddy van 
der Burg.  
 

Hierna wordt koffie en thee geschonken in de kerkzaal. 
De beide predikanten bieden ter gelegenheid van hun 
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beider 25-jarige predikantsjubilea (Koen Holtzapffel 1 juli, 
Tjaard Barnard 1 november) een kleine traktatie aan. 
Wilt u wel denken aan de anderhalve meter! 
 

Het boekje ‘De mozaïeken van de 
Arminiuskerk in Rotterdam’ en het boekje 
‘Mijn held en ik’, dat hoort bij het nieuwe 
jaarthema, zijn beide te koop bij de 
boekentafel. 
 

(bij de boekentafel kan helaas alleen  
contant worden afgerekend) 


