
Orde van dienst op zondag 1 september 2019 
De Regenboog, aanvang 10:00 uur 
 
Voorganger : pastor Marga Schipper-Boven, Zoetermeer 
Organist : Dries Piening 
Lector : Hanneke de Frel 
 
Collectes - Diaconie 
 - Jeugdwerk JOP 
 - Wijkbegroting 
 
M E N S E N   O N T M O E T E N   G O D 
 
Orgelmuziek 
 
Stilte (als de voorganger en de ambtsdragers gaan zitten) 
 
Welkom en mededelingen (door de dienstdoende ouderling) 
 
Deze week heeft de gemeente van Rivierenland Oost een beroep uitgebracht aan twee 
predikanten, waaronder Dick Sonneveld, nu predikant van de POR. 
Dick zal binnen afzienbare tijd laten weten of hij dit beroep aanneemt. 
Jeannette Vriend kan niet spelen vandaag, in verband met het plotselinge overlijden van 
haar moeder.  
 
U mag gaan staan 
 
Aanvangslied: 'Prijs, halleluja, prijs de Heer' 
 Psalm 113: 1 en 2 

 
Groet en bemoediging 
 
(v.) Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus. 
(a.) Amen. 
(v.) Onze hulp is de Naam de Heer 
(a.) die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 
Drempelgebed 
 
God, 
Wees voor ons als een rots die onze voeten draagt; 
wees voor ons als een huis waarin wij veilig zijn; 
wees voor ons als een bron die onze dorst lest; 
wees voor ons als een herder 
die ons zoekt en thuisbrengt. 
Hier, in dit uur, en alle dagen van ons leven. 
Amen. 
 
U mag gaan zitten 
 
We zingen: 'Maak heel mijn leven tot een lied' 
 Sytze de Vries 

 
 



Kyriegebed  
 
Na elke gebedsintentie, zingen we een couplet van Lied 967 
 
Laten wij God aanroepen voor de nood van de wereld. 
Wij bidden voor hen die in het donker leven 
en die gebukt gaan onder onrecht en verdrukking. 
 
We zingen: 'Zonne der gerechtigheid' 
 Lied 967: 1 

 
Voor hen die zelfverzekerd door de wereld gaan en van wie het hart leeg is, 
verbitterd en kil. 
 
We zingen: 'Wek de dode christenheid' 
 Lied 967: 2 

 
Voor hen die door tweedracht zijn verdeeld en die zich verloren voelen, 
niet gekend. 
 
We zingen: 'Zie, Heer, de verdeeldheid aan' 
 Lied 967: 3 

 
Voor hen die verstoken zijn van vrede en gevangen zijn in de waan van de dag. 
 
We zingen: 'Open overal de poort' 
 Lied 967: 4 

 
Voor hen die geloof, hoop en liefde zijn kwijtgeraakt en van wie de ogen met tranen 
zijn vervuld. 
 
We zingen: 'Geef geloof aan wie Gij zendt' 
 Lied 967: 5 

 
Voor hen die geen blijdschap kennen en het zicht op U en uw aanwezigheid zijn verloren. 
 
We zingen: 'Laat ons zo uw heerlijkheid' 
 Lied 967: 6 

 
Voor hen die hun macht misbruiken en geen taal van dankbaarheid kennen. 
 
We zingen: 'Alle eer en macht en kracht' 
 Lied 967: 7 

 
O God, hoor ons gebed. 
Ontfermt U zich over al uw mensenkinderen en over de totale schepping. 
Door Jezus Christus, onze Heer. 
Amen. 
 
Glorialied: 'Jezus zal heersen waar de zon' 
 Lied 871: 1, 2, 3 en 4 

 
G O D   O N T M O E T   D E   M E N S E N 
 
 



Gebed van de zondag 
 
Goede God, 
Wilt u vanmorgen aanwezig zijn met uw Geest. 
Opdat we mogen zien en horen wat U met ons voorheeft. 
Wilt u ons aanraken met Uw Geest van liefde, 
opdat wij kracht ontvangen om op te staan 
en er te zijn voor elkaar. 
Amen. 
 
1ste Schriftlezing: Jesaja 43: 18, 19 en 20 
 
We zingen: 'Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht' 
 Lied 834: 1, 2 en 3 

 
2de Schriftlezing: Lucas 13: 10 - 17 
 
We zingen: 'Wil je opstaan en mij volgen' 
 Iona 40: 1, 2, 3 en 5 

 
1 Wil je opstaan en Mij volgen als ik noem je naam? 
 Wil je dienen in 't verborgen, zonder roem of faam? 
 Wil je leven op de wind, broos en kwetsbaar als een kind? 
 Zul je geven wat Ik vind in jou en jij in Mij? 
 
2 Wil je gaan op nieuwe wegen, steil en ongewis? 
 Wil je zijn tot hoed' en zegen voor wie vreemd'ling is? 
 Val je niet een mens te hard die in leugens is verward? 
 Hoor je 't kloppen van mijn hart in jou en jij in Mij? 
 
3 Wil je gids zijn voor de blinde die je smeekt: 'Help mij!' 
 Wil je vechten voor een kind, gevangen en onvrij? 
 Zie je in ontferming aan, ieder die alleen moet gaan, 
 opdat groeie mijn bestaan in jou en jij in Mij? 
 
5 Heer van liefde en van licht, vervul mij met uw Geest. 
 Laat mij zijn op U gericht, en maak mij onbevreesd. 
 Dat ik in uw voetspoor ga, uw ontferming achterna, 
 en met lijf en ziel besta in U en Gij in mij. 
 
Overdenking: Gezien en aangeraakt 
 
Gemeente van Jezus Christus, 
 
Regelmatig krijg ik mail van Vluchtelingenwerk Nederland. Met schrijnende en ook met 
hoopvolle verhalen. Zo las ik pas geleden, misschien hebt u het ook gelezen, het verhaal 
van het Koerdische meisje uit Irak, Mevan. Ze is nu 29 jaar en woont in Londen. Toen ze 5 
jaar was woonde ze met haar moeder en broertjes en zusjes in het asielzoekerscentrum in 
Zwolle. Daar kreeg zij van een vrijwilliger een rode fiets. Een klein gebaar van deze man 
met voor haar een grote impact: 'Ik voelde me gezien, gewaardeerd. Dat is zo belangrijk 
als je je als vluchtelingkind jarenlang niet veilig hebt gevoeld.'  
Pas geleden ging zij op zoek naar die man en toen zij hem weer ontmoette voelde het 
meteen vertrouwd door zijn uitstraling, zijn open en vriendelijke gezicht.   
 
 



Ze vertelt verder:  
'Mijn zoektocht draait eigenlijk helemaal niet om het rode fietsje. Het gaat om het gebaar, 
vriendelijk zijn tegen iemand. Als ik even niet lekker in mijn vel zat, dacht ik altijd terug aan 
Egbert en zijn cadeau.' Na hun vlucht voor het bewind van Saddam Hoessein waren ze 
vier jaar lang onderweg. 'Het was voor mij normaal dat we nooit lang ergens bleven. Toen 
we eindelijk in het asielzoekerscentrum aankwamen, hadden we zo veel ellende achter de 
rug. In Nederland, dankzij mensen als Egbert, kwam ik erachter dat er nog goedheid in de 
wereld was.'  
Dankzij hem was zij even niet "die vluchteling", dat meisje met een trauma. 
Zijn vriendelijkheid legde de basis voor een leven na het vluchteling-zijn, het vinden van 
haar eigen identiteit. 
 
Een verhaal uit deze tijd en zo zijn er gelukkig vele mooie verhalen over mensen die 
opnieuw kunnen beginnen na vele traumatische ervaringen.  
Een dergelijk verhaal hebben we ook gelezen in de bijbel. Over Jezus, de man met zijn 
liefdevolle uitstraling, met zijn open en vriendelijke gezicht, die de kromgebogen vrouw 
ontmoet  in de synagoge.  
 
Hij spreekt in de synagoge, en legt de bijbel uit. Mensen ontvangen er kracht voor morgen 
door de woorden van licht en van Hoop.   
En dan is daar die vrouw, al 18 jaar bezeten door een geest die haar ziek maakt.  
Die daardoor helemaal krom was en niet meer rechtop kon staan. Zo beschrijft Lucas haar 
levensgeschiedenis.  
 
Geestelijk en lichamelijk is zij een wrak. Haar geest is ziek, haar lijf is zwak en gebogen. 
Mogelijk is haar geest afgemat geraakt door haar verminkte lichaam.  
Of misschien heeft ze innerlijk zoveel te lijden gehad dat haar lijf krom is getrokken. Wat of 
wie heeft haar zo gemaakt?  
We weten niet hoe deze vrouw heet, maar zo vertegenwoordigt zij alle mensen die 
gebogen door het leven gaan. Wat of wie zet vandaag mensenkinderen buitenspel? 
Daar staan ze, van God en mensen verlaten.  
Daar staat deze vrouw, al 18 jaar. 
  
In de bijbel staat 18 voor een periode van onderdrukking. Als Israël 18 jaar wordt 
onderdrukt door Moab, stuurt God een bevrijder. In het 18e regeringsjaar van koning Josia 
wordt het paasfeest, het feest van bevrijding en verlossing in ere hersteld.  
Het 18e jaar is het moment waarop bevrijding kan doorbreken, waarop licht duisternis 
verjaagt.  
Hoe zou dat na zoveel ellende kunnen gebeuren in het leven van die vrouw?  
Waar komt ze zo opeens vandaan? Wie is zij en waarom verstoort ze die mooie dienst? 
Eén ding is zeker: zij staat daar nu op dit moment. Vanaf nu kan niemand meer zeggen: ik 
heb haar niet gezien. 
 
En dan gebeurt er iets met Jezus, en er volgen vier belangrijke momenten. 
- Hij ziet haar! Zo begint elke ontmoeting, met zien. De vrouw komt als het ware  tussen de 
regels van de tekst die Jezus aan het uitleggen is binnenlopen. De Bijbel gaat open en 
dan verschijnt ineens die vastgelopen mens, de gebroken wereld. 
- Vervolgens roept Jezus haar erbij, hij haalt haar binnen in de kring. Alle aandacht gaat 
naar haar. Zij zelf moet ook een stap doen. Het is haar eigen keuze om dichterbij te 
komen. Jezus geeft haar ruimte om nee te zeggen.  
- En dan spreekt Jezus tot haar. Hij benoemt haar ziek zijn door de woorden: U bent 
verlost van uw ziekte!  Het is zo wezenlijk om de last te benoemen die iemand draagt. Dan 
is er een weg geopend naar verlossing, naar heelheid en bevrijding.  
Dat gebeurt er als iemand wordt gezien en gehoord.  



- Het laatste moment is dat Jezus haar de handen op legt. Hij raakt haar aan. Hij 
identificeert zich met deze vrouw en zegt ahw: ik ben jij en jij bent ik. Mijn leven is jouw 
leven, jouw bestaan is mijn bestaan. 
 
Na die vier momenten  gebeurt er wat met de vrouw.  
Zij richt zich omhoog. Let wel, zij staat zélf op. Door die intense ontmoeting komen 
krachten in haar boven, waarvan ze niet wist dat ze die had. 
Ze staat op, en ze recht haar rug. Nu is zij iemand!  
Gebogen was zij binnengekomen, met opgeheven hoofd vertrekt zij.  
 
Die ommekeer voltrekt zich in dit verhaal in enkele minuten.  
Maar in onze werkelijkheid die weerbarstig is, verlopen bevrijdingsprocessen langzamer. 
Soms tergend langzaam. Er is lange adem en geduld en volharding nodig om krachten bij 
elkaar te laten ontwaken. 
Maar lang of kort, de vrouw weet zich vrij. Vrij in haar geest, vrij in haar lijf.  
Lovend en prijzend gaat zij haar weg. 
 
Jesaja zong er al over: 'Blijf niet staren op wat vroeger was. Sta niet stil bij het verleden. Ik, 
zegt hij, ga iets nieuws beginnen, het is al begonnen, merk je het niet?' 
Een prachtig slot van dit verhaal. 
   
Maar… Het verhaal is niet afgelopen? Helaas, Lucas vertelt verder, er komt nog iets 
achteraan. 
Want er is protest. Op sabbat genezen, dat hoort niet, past niet!  
Een vrouw die de orde van de liturgie verstoort? Dat is onaanvaardbaar! 
 
En hierin hoor je al die andere protesten terug tegen mensen en groepen die erop uit zijn 
om mensen te bevrijden en een nieuw leven te gunnen. Protest als iets niet spoort met 
onze gewoonten of leer of opvattingen.  
 
Al die mensen aan de rand van de samenleving, laten ze zich eerst maar eens aanpassen 
aan wat wij vinden hoe je moet leven. 
En dan al die vluchtelingen die onze orde in de samenleving zouden bedreigen. Kinderen 
zoals het Koerdische meisje Mevan, die kunnen we toch niet toelaten en laten opgroeien 
met onze eigen kinderen. 
Protest ook in de kerk: is wat er gebeurt in de dienst wel bijbels, gaat het niet ten koste 
van de boodschap, welke die ook moge zijn. Is de zondag geen heilige dag? 
  
Zoals hij vaker doet, draait Jezus het om. Als er een dag geschikt is om bevrijding te 
scheppen, dan wel de sabbatdag, zegt Hij. Is dat niet de dag waarop we de bevrijding van 
de aarde na zes scheppingsdagen vieren? Bezingen we op deze dag niet de uittocht uit 
Egypte?  
En is de 1e dag van de week niet de dag van de opstanding, van het begin van iets 
nieuws. Nou dan! 
Deze vrouw is meer dan zomaar een individu.  
Jezus verbindt zich met de vrouw, de vrouw verbindt zich even later met God.  
Zij staat voor mensen die hunkeren naar een ander bestaan.  
Zij staat voor allen die verlangen naar heelheid. 
 
Wie weet zien we haar lopen ergens in het Stadshart in Zoetermeer,  
of we herkennen haar gedaante in de televisiebeelden van vluchtelingen in de kampen op 
Samos, of we zien haar in de inrichtingen en verpleeghuizen.  
Misschien komen we haar straks tegen op straat of de komende week op ons werk. 
En wat gebeurt er dan? Wat doen we?  Het hoeft niet altijd zo groot en meeslepend. 



Ach, 't is alleen een kwestie van zien, erbij roepen, pijn een naam geven, aanraken, en blij 
kunnen zijn over die ene die zich opricht. Zo simpel is het. En tegelijk zo moeilijk. 
 
Voor de 5-jarige Mevan was de man in het asielzoekerscentrum iemand die haar leven 
veranderde: Hij zag haar, en riep haar erbij door haar het rode fietsje te geven en dat 
raakte haar zo dat ze zich gezien en gewaardeerd voelde. De eerste stap op weg naar 
een nieuw leven, een leven van genezing en bevrijding.  
Amen. 
 
Meditatieve muziek 
 
We zingen: 'Wie gebogen zijn als bomen' 
 tekst: A.C. Bronswijk; melodie: Lied 726 

 
- Wie gebogen zijn als bomen, 
 die zich krommen op de wind, 
 wie vergeefse dromen dromen 
 en beangst zijn als een kind, 
 worden overspoeld met kleuren 
 zeven keren aangeraakt 
 door de boog van God de Vader, 
 die de mensen mensen maakt.  
 
- Wie gebogen is op aarde 
 en het zout van tranen kent, 
 wie in nacht geen dag ontwaarde 
 en het licht haast was ontwend, 
 krijgt een handdruk van de hemel, 
 ereboog van hoop en moed, 
 waarmee God de mens laat weten: 
 'Mensenlief, wat ben je goed!' 
 
 
G O D   E N   D E   M E N S E N   O N T M O E T  E N   E L K A A R  
 
Inzameling van de gaven 
 
Tijdens de inzameling van de gaven zingen we: 'Stap voor stap ga ik de wereld door' 
 Het liefste lied van overzee - deel 2, nr. 48 
 Sydney Bertram Carter 
 Nederlandse tekst: Sytze de Vries 

 
Gebeden  
 
Mededeling  
 
Dinsdagavond 27 augustus is Riet Arkeraats op 82 jarige leeftijd overleden. 
Velen van ons kennen Riet en we zullen haar missen. Ongeveer 6 weken geleden was ze 
weer ziek geworden en ze kon niet meer behandeld worden. Van velen van ons heeft ze 
persoonlijk afscheid kunnen nemen. Morgen, 2 september, is de begrafenis. 
Om 12.45 uur begint de Dankdienst voor haar leven in de Regenboog. 
Omstreeks 14.30 uur zal de begrafenis zijn aan de Buytenparklaan. 
Op 22 september zal ze herdacht worden in de dienst en zal er een steentje voor haar 
worden neergelegd. 
  



Goede God, 
 
We danken U dat we altijd weer een kans krijgen om op te staan, op welke manier dan 
ook. Dat wie kromgebogen door het leven gaan, een weg mogen vinden om te gaan. Wit 
U ons ertoe aanzetten die kansen te geven. Geef ons ogen om te zien, de vrijmoedigheid 
om de pijn van de ander te benoemen, opdat die ander geraakt wordt en zich kan 
oprichten. Ervaren dat je gezien en gehoord wordt maakt dat je een identiteit krijgt, dat je 
mens wordt zoals God heeft bedoeld.  
We willen u bidden voor al die mensen en kinderen gebogen door het leven gaan. Wilt u 
ons hun helper doen zijn, binnen de mogelijkheden die we hebben.  
We bidden U voor gemeenteleden die te maken hebben met ziekte, met onzekerheid en 
met verlies. Dat zij weer de kracht krijgen om verder te gaan. 
We danken U voor gemeenteleden die  ervaren hebben dat U er bent en weer verder 
kunnen. 
Zo noemen we U de familie Arkeraats, nu hun moeder en oma is overleden. Wilt u hen 
nabij zijn als we haar morgen begraven gaan en hen troosten in hun verdriet.  
We bidden voor Lina Paas om rust voor de operatie die haar wacht. 
We danken U dat het weer wat beter gaat met Henk Droppert.  
En voor Dick van den Bosch die in rustigere periode is gekomen en weer  
middagpauzediensten in het Inloophuis kan begeleiden.  
We bidden U voor Dick en Margot Sonneveld die voor een belangrijke keuze staan. 
Wil u hen nabij zijn en hen wijsheid geven in deze periode.  
In de stilte willen we U onze persoonlijke gedachten en gebeden voorleggen… 
 
Samen bidden wij: Onze Vader … 
Amen. 
 
U mag gaan staan 
 
Slotlied: 'Laat ons de Heer lofzingen' 
 Lied 864: 1, 4 en 5 

 
Zegen 
 
De Eeuwige is voor je om je de weg te wijzen. 
De Eeuwige is achter je om je in de armen te sluiten  
en te beschermen tegen gevaar. 
De Eeuwige is onder je om je op te vangen als je valt. 
De Eeuwige is in je om je te troosten als je verdriet hebt. 
De Eeuwige omgeeft als een beschermende muur 
wanneer anderen over je heen vallen. 
De Eeuwige is boven je om je te zegenen. 
Zo zegent je God vandaag, morgen, in eeuwigheid. 
 
afgesloten met het zingen van het 'Amen' 


