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Inleidend Orgelspel - Noel Rawsthorne: ‘Occasional Fanfare’ 
 
Welkom   
Hartelijk welkom bij deze viering ! 
Een viering die we thuis met elkaar in verbondenheid vieren. Weest welkom, op 
afstand weliswaar, maar toch, wees welkom om mee te vieren door de stream te 
bekijken, of door deze toegezonden liturgie te lezen. In het laatste geval is er 
geen muziek. U bent van harte uitgenodigd om zelf iets uit te zoeken wat u op het 
moment zou willen horen. 
 
Ontsteken van het licht 
U bent de vlam van ons bestaan, u bent licht op ons pad, zomerlicht om ons heen, 
bron van licht in ons, vriendelijk licht dat ons aan elkaar verbindt! 
 
We luisteren met elkaar naar de woorden van Psalm 100, zoals die gedicht zijn 
door Huub Oosterhuis (uit 150 Psalmen vrij). 
 
Ik zal is de God - 
die stem. 
 

Hij heeft ons gemaakt –  
wij niet hem.  
 

Hij voert ons  
door ruige oorden 
 

naar de bron  
van zijn woord.  
 

Dank daarvoor 
en gezegend 
 

Gij die uw gemeente 
bijeenhoudt. 
 
Orgelspel - Wim van Beek: ‘Partita over Psalm 100´ een Koraal met 4 variaties 
 
Votum en groet 
Ons samenzijn is in de naam van Hem uit wie, door wie en tot wie alle dingen zijn. 
Die eer toekomt en ook in dit uur worde toegebracht 
Genade zij ons en vrede van God de Vader en Jezus Christus onze Heer, in de 
Heilige Geest,  
Amen. 
 
Openingsgebed 
Laat ons bidden. Eeuwige, ongeziene grote God, wees bij ons, hier in dit uur van 
aandacht en betrokkenheid. Wees ons nabij als we ons geloof voeden, nadenken 
over wie we zijn en wat we voor elkaar en met elkaar kunnen zijn. Wees ons nabij 
als een God die leeft, om ons heen, in ons, bij ons, naast ons. Een God die leeft in 
onze daden, in onze woorden, in ons zijn. Ook in deze tijden van afstand, die het 



moeilijk maken om dat geloof zinvol gestalte te geven naar elkaar toe. Maar toch, 
maak ons tot een gemeente over afstand, maak ons tot Uw mensen. Dat bidden 
we U in de naam van onze Heer, Jezus Christus,  
Amen. 
 
Lezen Jesaja, hoofdstuk 12, vers 1 tot en met 6 
Op die dag zul je zeggen: ‘Ik zal u loven, HEER. 
U bent woedend op mij geweest, maar uw toorn is geweken, u troost mij. 
God, hij is mijn redder. Ik heb een vast vertrouwen, ik wankel niet, 
want de HEER is mijn sterkte, hij is mijn beschermer, hij heeft mij redding 
gebracht. ’Vol vreugde zullen jullie water putten uit de bron van de redding. 
Op die dag zullen jullie zeggen: ‘Loof de HEER, roep zijn naam uit. 
Maak alle volken zijn daden bekend, verkondig zijn verheven naam. 
Zing een lied voor de HEER: wonderbaarlijk zijn Zijn daden. 
Laat heel de aarde dit weten. Jubel en juich, inwoners van Sion,  
want groot is de Heilige van Israël, die in jullie midden woont. 
 

Lied 706 - Dans mee met Vader, Zoon en Geest 

 
2 Zie het gezicht van deze Drie:  3 Zing mee, wij zijn door deze Drie 
een kind in Bethlehem,  in vuur en vlam gezet, 
een mens tot bloedens toe gekroond  nu Pinksteren de vrijheid geeft 
buiten Jeruzalem.  te zeggen wie ons redt! 
De dans van de Drievuldigheid  Ook wij hebben het juk gekend 
wordt door geen dood gestuit.  van Adams erfenis. 
Want stokt ons dansen in het graf,  Laat horen hoe die zware last 
ook daar leidt God ons uit.  ons afgenomen is 



 
4 Wij dansen mee met deze Drie 
Op weg van feest tot feest 
Een jubelzang gaat in het rond 
Om Vader, Zoon en Geest. 
De liefde, het geloof, de hoop, 
Zij leiden tot dit lied: 
Verweven met ons leven is 
De dans van deze Drie. 

 
Lezen Evangelie naar Mattheüs, hoofdstuk 9, vers 35 tot hoofdstuk 10, vers 5 
‘De Uitzending van de twaalf’ 
Jezus trok rond langs alle steden en dorpen, hij gaf er onderricht in de synagogen, 
verkondigde het goede nieuws over het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke 
kwaal.  
Toen hij de mensenmenigte zag, voelde hij medelijden met hen, omdat ze er 
uitgeput en hulpeloos uitzagen, als schapen zonder herder.  
Hij zei tegen zijn leerlingen: ‘De oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders. 
Vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst 
binnen te halen.’ 
Daarop riep hij zijn twaalf leerlingen bij zich en gaf hun de macht om onreine 
geesten uit te drijven en iedere ziekte en elke kwaal te genezen. 
Dit zijn de namen van de twaalf apostelen: als eerste Simon, die Petrus genoemd 
wordt, en zijn broer Andreas, Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en zijn broer 
Johannes, Filippus en Bartolomeüs, Thomas en de tollenaar Mattheüs, Jakobus, 
de zoon van Alfeüs, en Thaddeüs, en ten slotte Simon Kananeüs en Judas 
Iskariot, die hem zou uitleveren. 
 
Verkondiging 
Het is de tweede Zondag van Trinitatis, zondag van de Drie-eenheid, zoals vorige 
week. En ook Tjalling heeft vorige week al over die drie-eenheid gesproken. En ik 
ga daar op verder. Vóórop, op de orde van dienst, heb ik een plaatje gezet van de 
Drie-eenheid zoals die in het Keltisch christendom verbeeld wordt. Drie punten.... 
maar een doorlopende lijn.  
Het heet een Keltische knoop. En het idee is dus dat die doorlopende lijn op de 
een of andere manier ook de oneindigheid laat zien en je zou misschien ook wel 
kunnen zeggen: met die drie punten, het heen en weer golven tussen die punten. 
Drie-eenheid. Voor de drie-enige gestalte van God. Gek genoeg hebben wij het 
dan over drie-eenheid, maar in het katholicisme heeft men het ook heel vaak over 
de drie-vuldigheid. Dat is eigenlijk best bijzonder.  
Die drie namen van God zijn eigenlijk: God, Zoon en Heilige Geest. God, Kind en 
Geest. Dat zijn drie beelden van het goddelijke die tot ons komen. En als je dan 
spreekt over drie-eenheid, dan gaat erom dat er een samenhang is tussen die drie 
verschillende verschijningsvormen. Maar ze zijn  tegelijkertijd niet hetzelfde. Dus 
in 'drie-eenheid verwoordt je eigenlijk dat het samen-, dat het bij elkaar hoort. En 
als je het hebt over drie-vuldigheid, dan zeg je dat eigenlijk de volheid van dat 
Godsbegrip juist ook zichtbaar wordt in die verschillende gestalten. Tijdens de 



studie theologie hebben we het er eindeloos over gehad, want het is iets wat in de 
kerkgeschiedenis ongelooflijk veel aandacht heeft gekregen. Is het alleen God? Is 
de mens Jezus ook goddelijk? En hoe zit het dan met die Heilige Geest? 
Kerkscheuringen zijn erover ontstaan. De een zei dit en de ander zei dat. En dat 
was genoeg om elkaar te verketteren. Ketters zeiden dat Jezus, bijvoorbeeld, niet 
menselijk was, slechts alleen God. Anderen zeiden dat Jezus alleen mens was. 
Maar ik vind het wel bijzonder - en dat vind ik eigenlijk ook tot uitdrukking komen 
in die Keltische knoop - dat juist dat gestalte-van-God zijn, in zoveel verschillende 
facetten naar voren komt. 
En eigenlijk staat dat ook in de teksten die we lazen. Het gaat over God, zoals dat 
staat in Psalm 100. God die beschermt, die boven ons is, om ons heen, soms niet 
zichtbaar, soms niet bespeurbaar, soms niet grijpbaar voor ons. Maar het is wel 
een God die we nabij mogen voelen, dus blijkbaar is die hoge, verre God ook een 
nabije God.  
En zo heb ik het zelf eigenlijk ook wel ervaren. Dat juist op momenten van moeite 
en pijn, ik toch iets ervoer van iets dichtbij: een soort warmte, een deken om me 
heen, in de duisternis van de avond, toen ik het niet zag zitten. Nabijheid van 
God, maar dan een nabijheid van iets dat heel hoog en ver kan zijn. Iets wat je 
echt kan omgeven. Waar je eigenlijk niet alles van kunt bevatten en begrijpen. Ik 
las ooit een boek over die manier van goddelijkheid en daar stond boven: 
'Donkere Majesteit'. Om te zeggen dat er ook een stuk van God is, dat wij niet 
kunnen zien en begrijpen. Immers, als God voor ons volkomen begrijpbaar zou 
zijn, hoe zouden we dan kunnen omgaan met deze wereld die in Gods hand is en 
tegelijkertijd zoveel pijn en verdriet laat zien. 
Dat krijg ik dan niet bij elkaar. Dan is het belangrijk om te weten dat in het 
christendom gezegd wordt dat het menselijk gezicht van God zichtbaar is 
geworden in Christus: de mens tegenover ons, de mensen naast ons, de mens 
die leeft naar Gods beeld. De mens die ons vóórgaat. Immers, ook in 
doopsgezinde traditie zijn wij ook navolgers van Christus. wij proberen dat in ons 
handelen en doen zo te doen als Christus het ons geleerd heeft, het ons 
voorgedaan heeft. De mens naast ons.  
Zo heeft hij zich ook vaak aan ons laten zien. Als hij bijvoorbeeld zegt: "waar jullie 
mij gezien hebben?" - als die vraag hem gesteld wordt - "toen jullie aan de minste 
onder mijn broeders iets gedaan hebt, heeft u dat aan Mij gedaan”. Dus blijkbaar 
is die Christus, dat beeld van dat goddelijke naast ons ook zichtbaar in andere 
mensen, zichtbaar in de mens die naast ons is. En in dat Keltische christendom is 
er dan ook een hele natuurlijke manier van zeggen van die goddelijke eenheid of 
veelvuldigheid. Je kunt gewoon heel simpel zeggen: "God boven ons, God naast 
ons, God in ons".  
God naast ons, dat is die mens die naast ons is en die iets van God laat zien. Die 
mens zoals wij die ook kennen, zoals we zelf die mens ook kunnen zijn. Als we 
aan elkaar dingen doen, die van God uit gewild worden. Dingen om dit leven, 
deze wereld te maken tot een wereld die leefbaar is. 
En dan God in ons. Daar gaat het eigenlijk om dáár waar wij dat goddelijke ook in 
onszelf ervaren en laten spreken. En dat staat eigenlijk ook heel mooi in dat stuk 
van Mattheüs, waar Jezus mensen geneest en mensen leert, medelijden heeft om 
mensen, waarin hij zijn zorgzaamheid aan mensen laat zien. Hoe moeilijk dat voor 



ons misschien soms ook te begrijpen is: waar gaat het dan om in genezing en zo. 
Maar het gaat om de hele mens, niet alleen om wat je kunt begrijpen, maar ook 
om wat je kunt voelen, wat je bent. Hij laat het zien. Hij maakt God zichtbaar door 
mensen niet over het hoofd te zien. Door ons te zien. Door de gemeente en de 
mensen daarbuiten te zien.  
En wat zegt Jezus dan tegen zijn leerlingen? “De oogst is groot”. Met andere 
woorden: het werk van God is heel groot, er is heel veel te doen. en er mag heel 
veel en er kan heel veel. In allerlei situaties kan dat goddelijke zichtbaar worden. 
Maar er zijn  weinig arbeiders. Wij zijn die arbeiders. Wij zijn het die die Geest die 
we in ons gekregen hebben, dat goddelijke in ons, wat we mogen laten zien aan 
anderen, waarin wij eigenlijk - in dit schriftgedeelte - dezelfde rol krijgen die Jezus 
ook al heeft. De discipelen krijgen de macht om geesten uit te drijven, ziekten te 
genezen, mensen van elk kwaad te genezen. En ook, vervolgens, de macht om te 
spreken, van God uit.  
En ze worden met name genoemd, die twaalf. En dat zegt mij zoveel als: wij, niet 
een hele grote menigte, niet mensen zonder naam, die ooit misschien iets gedaan 
hebben. Nee, mensen die met name genoemd kunnen worden, mensen die zijn 
zoals wij: hele gewone mensen, die tollenaar kunnen zijn, of visser, of dominee, of 
koster, of wat dan ook.  
Wij zijn die mensen die dat goddelijke kunnen laten zien. en dan kom ik terug bij 
dat begin: die Drie-eenheid, die Drie-vuldigheid.  
Hoe bijzonder is het om te zien dat in deze wereld dat goddelijke zich zo op al die 
manieren kan manifesteren.  
Ook hier. Ook nu. Ook in onze gemeente.  
Ook als we niet bij elkaar kunnen komen, maar wel om elkaar kunnen denken.  
Als we elkaar kunnen bellen. Als we elkaar kunnen schrijven. Als we misschien 
zelfs ook voor elkaar kunnen bidden.  
God in ons, God naast ons, God boven ons. 
Amen. 
 
Orgelspel - Noel Rawsthorne: ‘Celtic Lament’ 
 
Slotgebeden  
Laat ons bidden. Eeuwige, ongeziene, grote God. Wees ons nabij. Nabij in ons 
handelen als we er voor elkaar proberen te zijn. Als we die goddelijke 
veelvuldigheid laten zien in wie we zijn, in hoe we willen zijn, in onze daden: er 
voor elkaar zijn naar elkaar luisteren. Horen van de nood in deze wereld. Zien wat 
er gebeurt, zoals met een donkere man die onevenredig zwaar gepakt wordt en 
aangepakt door de politie en daarmee laat zien hoeveel ongelijkheid er in deze 
wereld is. Hoeveel pijn er in deze wereld is. En wat wij kunnen doen en mogen 
doen om die pijn te verzachten. Om iets van het goddelijke in die man te ervaren, 
in het slachtoffer van geweld, iets van die mens te ervaren die het moeilijk heeft 
ook in deze tijd, in een verpleegtehuis, apart, stil, niet bezocht, nóg niet bezocht, 
met alle restricties die er zijn. Dat we daarin het goddelijke ervaren, maar ook in 
degene die hen verzorgen. Goddelijk in aandacht voor elkaar, in de ruimte die er 
mag zijn voor kinderen om te groeien, om zich veilig te voelen. God, we bidden U 
ook voor dat goddelijke dat zo ver van ons af is en tegelijk om ons heen is, waar 



we op hopen, wat ons kan troosten, wat ons kan voeden. Omgeef ons, zo, als we 
alleen zijn of als we angstig zijn, als we vragen hebben. En het goddelijke in de 
mens naast ons, die mensen van wie kunnen leren, vrienden, dierbaren die ons 
nabij zijn en ons laten zien wie U bent. In de stilte van ons eigen gebed noemen 
we U nu, dat wat ons te binnen komt, wat we U zouden willen zeggen, vragen. 
 
Stil gebed 
En ons gebed vervolgt met die slotwoorden van het ‘Onze Vader’, die Janny zal 
spelen op het orgel, zodat we een gezongen, klinkend ‘Onze Vader’ aan ons 
gebed toevoegen. 
 
Onze Vader (op het orgel wordt gespeeld Lied 369 b) 
Onze Vader in de hemel, 
uw naam worde geheiligd, 
uw koninkrijk kome. 
Uw wil geschiede zoals in de hemel ook op aarde, 
geef ons heden ons dagelijks brood. 
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. 
 
Uitzending en zegen 
Wees dan standvastig, onwankelbaar en ten allen tijde overvloedig in het werk van 
de Heer. De genade van onze heer Jezus Christus, de liefde van God en de 
gemeenschap met de Heilige Geest is met ons allen. 
 
Orgelspel tot slot - Noel Rawsthorne: ‘Jubilate´ 
 
Collecte 
Deze week wordt gecollecteerd voor het Mennonite Central Committee, de 
doopsgezinde hulporganisatie die dit jaar 100 jaar bestaat. 
U kunt geld storten op: ABN AMRO NL03ABNA0570142547 
t.n.v. Diaconaal Fonds v.d. Doopsgezinde Gemeente Groningen. 


