
Zondagsbrief  

15 november  2020  
 
Heel hartelijk welkom in deze dienst.  
Voorganger: Ds Gert de Ruiter 
Organist: Joshua Prins 
Muziekgroep  olv René Spaargaren 

 
Lied uit de gemeente: Evangelische liedbundel 188 
 
Aansteken paaskaars ambtsdrager 
Mededelingen  
 
Luisteren naar: 
Opwekking 167: 1 en 3 
Samen in de naam van Jezus 
Heffen wij een loflied aan, 
Want de Geest spreekt alle talen 
En doet ons elkaar verstaan. 
Samen bidden, samen zoeken 
Naar het plan van onze Heer. 
Samen zingen en getuigen, 
Samen leven tot zijn eer. 
 

Prijst de Heer, de weg is open 
Naar de Vader, naar elkaar. 
Jezus Christus, Triomfator, 
Mijn Verlosser, Middelaar. 
Vader, met geheven handen 
Breng ik U mijn dank en eer. 
'T Is uw Geest die mij doet 
zeggen: 
Jezus Christus is de Heer! 

 
Stilte, Bemoediging en groet 
 
Psalm 139: 1, 2, 9 en 14 
1    
Heer, die mij ziet zoals ik ben, 
dieper dan ik mijzelf ooit ken, 
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 
Gij volgt mij waar ik zit of sta. 
Wat mij ten diepste houdt bewogen, 
't ligt alles open voor uw ogen. 
 
 

2    
Gij zijt zo diep vertrouwd met mij: 
wie weet mijn wegen zoals Gij? 
Gij kent mijn leven woord voor 
woord, 
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord. 
Ja overal, op al mijn wegen 
en altijd weer komt Gij mij tegen. 
 



9    
Gij zijt mij overal nabij, 
uw ogen waken over mij 
van toen ik vormloos ben ontstaan. 
Gij wist hoe het zou verder gaan. 
Ja, in uw boek stond reeds te lezen, 
wat eens mijn levensweg zou 
wezen. 
 

14    
Doorgrond, o God, mijn hart; het 
ligt 
toch open voor uw aangezicht. 
Toets mij of niet een weg in mij 
mij schaadt en leidt aan U voorbij. 
O God, houd mij geheel omgeven, 
en leid mij op den weg ten leven. 
Terug naar boven

 
Psalm 91 
De Heer is je schild en bevrijder, 
De redder die niet van je wijkt. 
Onder zijn vleugels ben je veilig. 
Zijn wieken beschermen. 
Zijn trouw is een veilig schild. 
 
In Gods nabijheid is geen angst 
meer 
Voor de plaag van de dag. 
Jou zal niets overkomen; 
Open je ogen 
En zie dat het kwaad vergaat. 
Wie in de schuilplaats van de 
Allerhoogste woont 
En overnacht in zijn schaduw, 
Zegt tegen de Heer: 
 
Mijn toevlucht, mijn vesting, 
mijn God!  
Ik vertrouw op U. 

Mijn toevlucht, mijn vesting, 
mijn God!  
IK vertrouw op U. 
 
Als je mag wonen bij de Hoogste 
Ben je veilig voor het kwaad. 
Engelen zullen je dragen. 
Je zult je niet stoten, 
Maar vertrapt de tegenstand. 
 
Ik bevrijd wie mij liefheeft 
En bescherm wie mij kent. 
Roep je mij aan, ik geef 
antwoord. 
In de nood ben ik bij je 
En bevrijd je van angst. 
Ik zal roem en overvloed geven. 
Ik zal je redding zijn. 
Ik zal je redding zijn. 

 
Samen Verbonden 
 
Gebed 
Lezing Genesis 2: 8 - 25 
 
  



Evangelische liedbundel 41 
1. 
Eenmaal, toen alle dieren kwamen 
en Adam namen voor hen vond, 
zag hij hen aan: zij gingen samen, 
maar geen die hem terzijde stond; 
de mens, de kroon op al Gods werken 
was eenzaam in het paradijs 
totdat een vrouw hem kwam versterken – 
ook mensen schiep God paarsgewijs! 
 
2.  
Als man en vrouw zijn wij geschapen, 
een koning en een koningin, 
elkaar tot schild, elkaar tot wapen, 
tezamen één, een nieuw gezin. 
Zoals de Heer zijn bruid beminde, 
zich voor haar gaf tot in de dood, 
zo wil Hij man en vrouw verbinden: 
voorgoed elkanders deelgenoot. 
 
Verkondiging: Wat zegt Adam over corona? 
 
luisteren naar:  Als het leven soms pijn doet 
Als het leven soms pijn doet 
En storm gaat tekeer 
In een tijd van moeite en verdriet 
Alsof de zon niet meer opkomt 
En het altijd donker blijft 
En de ochtend het daglicht nooit meer ziet 
 
Juist op die momenten, als het echt niet meer gaat 
Laat me merken laat me voelen, dat U werkelijk bestaat 
En dat Uw armen om mij heen zijn en Uw liefde mij omgeeft 
Dat ik zal zien als ik terug kijk, dat U mij gedragen heeft 
 
Als ik kom met al mijn vragen met mijn twijfels en mijn pijn 
Met mijn angst en onveiligheid 



Dan lijkt de hemel soms van koper 
Geen gebed komt er doorheen 
En ik verstik in onzekerheid (refrein) 
 
Heer wilt U mij helpen 
Als ik moe ben of verward 
Dat het geloof in mijn verstand 
Ook zal leven in mijn hart (refrein) 
 
Dat Uw armen om mij heen zijn en Uw liefde mij omgeeft 
Dat ik zal zien als ik terug kijk dat U mij gedragen heeft 
 
Onze schuilplaats is God 
Er is hoop die groter dan de dood is 
Er is leven sterker dan het sterven 
Er is licht dat niemand ooit kan doven 
Er is liefde die nooit teleur zal stellen 
 
Er is vrede ver voorbij de onrust 
Er is blijdschap dieper dan de tranen 
Er is sterkte zelfs in onze zwakte 
Er is trouw die ons niet zou verlaten 
 
Onze hulp en onze verwachting 
Is in U voor eeuwig 
 
Dus richten wij onze harten naar boven 
Vertrouwen wij op de God die wij loven 
Niemand die ons uit Uw handen kan roven 
Een machtige rots, onze schuilplaats is God 
 
Er is troost die sterker dan de pijn is 
Er is vreugde groter dan ons lijden 
Er is antwoord midden in de twijfel 
Overwinning dwars door al ons strijden 
 
Onze hulp en onze verwachting 
Is in U voor eeuwig 



 
Dus richten wij onze harten naar boven 
Vertrouwen wij op de God die wij loven 
Niemand die ons uit Uw handen kan roven 
Een machtige rots, onze schuilplaats is God 
 
Tot aan de dag dat U bij ons komt wonen 
En alle tranen voor altijd zal drogen 
Is het Uw Geest die ons helpt te geloven: 
Een machtige Rots, onze schuilplaats is God 
 
Gebedstijd 
Voorbede en dank 
Gezamenlijk Onze Vader  
 
Luisteren naar: 
Opwekking 670 
Op Hem rust mijn geloof en hierin vind ik hoop, 
Dat Jezus Christus opstond uit de dood! 
Geen vreugde overtreft het kennen van mijn Heer 
En aardse rijkdom heeft geen waarde meer. 
 
Bevrijd uit het duister mogen wij thuis zijn 
In Gods familie, wonen bij Hem. 
Als uw erfgenamen bindt U ons samen, 
Ons leven geven wij tot eer van U. 
 
Verbonden als uw volk, verenigd in uw Naam; 
één hoop, één Heer, één roeping om te gaan. 
Aanbiddend in uw huis, zien wij uw heerlijkheid 
En raakt uw Heil'ge Geest ons allen aan. 
 
Laten we opstaan vol van Gods liefde, 
Laat ons op weg gaan naar mensen in nood. 
Vertel Jezus' boodschap aan heel de wereld, 
Dat ieder wordt gered die Hem gelooft. 
 
  



En worden wij bedroefd, help ons om in ons land 
Te strijden voor gerechtigheid en eer. 
Geen angst weerhoudt ons meer, als wij de wedloop gaan; 
Ons leven is gekruisigd met de Heer! 
 
Uw rijk verbreidt zich in heel de wereld; 
Wie kan bestrijden dit machtige vuur? 
Wij blijven belijden in moeilijke tijden: 
'Geen helse macht voorkomt; God bouwt zijn Kerk!' 
 
En op die grote dag daalt neer bij God vandaan, 
De heil'ge stad, het nieuw' Jeruzalem. 
Een menigte knielt neer, aanbiddend voor Gods troon, 
één volk gevormd uit elke stam en taal. 
 
Wat een bevrijding, machtige tijding: 
De Leeuw van Juda haalt zijn stralende bruid! 
Wat een vervulling voor heel de schepping 
Van al wat is beloofd door Jezus' komst! 
Zegen 
 
Orgelspel 
 
Collecte bij de uitgang 
 
 
 
Persoonlijke aandacht, bemoediging en gebed 
Pastoraat – naar een ander omzien – vinden we belangrijk in de Dorpskerk. 
Team Pastoraat coördineert de pastorale zorg voor jong en oud. Neem 
gerust contact op bij geloofsvragen, levensvragen, ziekte, overlijden, 
maar ook als u gewoon een gesprek wilt. Coördinator Pastoraat: Ds. Gert 
de Ruiter, 06-37455599/ ds.deruiter@hotmail.com. Overige leden Team 
Pastoraat: 
Eppo Kramer 0620980759  Henriette Faas 023-5630465 
Cees van der Ven 0297-328228 Joop Stroes 023-5658584 
Pastoraat Zorgcentrum Aelsmeer: Dik Vollmuller 0297-323465 
  



Drie avonden in de Dorpskerk 
Bijna alle kringwerk ligt in deze bijzondere tijd eigenlijk stil. We kunnen 
immers niet in huiskamers bij elkaar komen. Maar er is wel de 
mogelijkheid om samen te komen in de kerk. Met een maximum aantal 
van dertig deelnemers. Daarom doe ik hierbij – in goed overleg met onze 
predikant en de kerkenraad – een uitnodiging om in drie avonden de brief 
van Jacobus met elkaar te lezen en te bespreken. 
 
Brief van Jacobus 
Jacobus – de (half)broer van Jezus – had een centrale plaats in de 
gemeenschap van Jezus’ Joodse volgelingen in Jeruzalem. Handelingen 15 
en 21 laten dat zien. Hij is daar de geestelijke leider. In zijn brief gaat 
Jacobus in op centrale gedeelten uit de Tora. Door het lezen van zijn brief 
ontmoeten we de eerste Joodse volgelingen van onze Heer en leren we 
met hen de Schrift verstaan. En we leren op een heel praktische manier in 
de voetstappen van Jezus te gaan. 
 
Het is eigenlijk heel wonderlijk dat Maarten Luther de brief van Jacobus 
een ‘strooien brief’ noemde, een brief dus die geestelijk weinig om het lijf 
had. Hoe Luther daartoe kwam? 
En waarom Jacobus juist zeer geëerd werd binnen het Jodendom van die 
tijd? En wat wij kunnen leren van ‘rabbi’ Jacobus? En hoe uiterst praktisch 
het is om de weg van God te gaan achter Jezus’ aan. 
En hoe Jacobus ons leert om te gaan met bijvoorbeeld Leviticus 19. 
Dat zijn allemaal zaken die aan de orde zullen komen tijdens deze drie 
avonden. 
ds. Edjan Westerman hoopt de avonden te leiden en met u deze brief te 
gaan ontdekken. 
 
Data & Tijden 
De avonden staan gepland op de donderdagen 26 november, 17 
december en 7 januari. We komen bij elkaar in de kerk. 
 
We beginnen om 20.00 uur en sluiten af om 21.30 uur. Er is geen pauze, en 
ook geen koffie of thee. 
 
Welkom! En meld u aan via de website.  



Verklaring 
 ijdens de  ederlandse herdenking van de  ristallnacht op   november 
j.l. heeft de scriba van de s node van de    , ds.  en  de  euver, namens 
de PKN een verklaring uitgesproken van medeverantwoordelijkheid t.a.v. 
wat het Joodse volk ook in ons land heeft ondervonden. Namens de PKN 
heeft hij uitgesproken dat het handelen van de kerk in de jaren voor, 
tijdens en na de Tweede Wereldoorlog heeft bijgedragen aan een klimaat 
van antisemitisme. Wat er in die jaren plaats vond, stond echter niet op 
zichzelf. Sprekend over de christelijke kerk der eeuwen als geheel, zegt de 
verklaring daarom ook: ‘De  rotestantse  erk in  ederland wil zonder 
terughoudendheid erkennen dat de kerk mede de voedingsbodem heeft 
bereid waarin het zaad van antisemitisme kon groeien’. Ook al zijn er 
vanuit de kerken door velen moedige en kostbare offers gebracht in de 
zorg voor Joodse landgenoten, toch spreekt de     uit ‘wij schoten 
tekort in spreken en in zwijgen, in doen en in laten, in houding en in 
gedachten’. In een brochure die door de kerk is uitgegeven ter begeleiding 
van deze verklaring, laat een onderzoek van dr. Bart Wallet dit tekort zien.  
 
Dat deze verklaring nu is uitgesproken door ds. de Reuver heeft te maken 
met het feit dat het dit jaar 75 jaar geleden is dat er een einde kwam an de 
Tweede Wereldoorlog afgelegd. Echter ook vanwege het toenemende 
antisemitisme in ons land en elders. 
Binnen andere protestantse kerken in ons land is een soortgelijke 
verklaring opgesteld, die dezelfde lijn volgt. Vandaag, op zondag 15 
november zal in allerlei kerken aan deze verklaringen aandacht besteed 
worden.  
 
Meer informatie rondom dit onderwerp en de genoemde online brochure 
kunt u vinden via de website van de PKN. 
https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/verklaring-van-de-protestantse-
kerk-tijdens-kristallnachtherdenking-2020/ 


