
  

 

                                                                                           

       Thematiek : God wijst de weg: De wolk als beeld voor de goddelijke aanwezigheid en verborgenheid. 
       Welkom, mededelingen, aansteken van de liturgiekaarsen.  
 
       Intochtslied: Psalm 62: 1 en 5 ( mijn ziel is stil tot God mijn Heer) 

       Stil gebed. 

       Bemoediging en groet.  

       Drempelgebed.  

 

       Zingen: Morgenlied 217: 1,2,3,4 ( de dag gaat open voor het woord des Heren) 

 

       Kyriëgebed.  

       Glorialied: Als de hemel vol gezang is ( wijs: Angelvoices ever singing), 4 coupletten     

 
      Gebed voor het openen van de Bijbel 
 
      Introductie : “Wolken lezen of wat zie je in de wolken?”    
      Inleiding op de 1e lezing  
      Lezing: Numeri 9: 1 t/m 5  en 15 t/m 20  
  
      Zingen: Lied 655: 1, 2, 3 en 4  (Zingt voor de Heer een nieuw gezang)     
 
      Gedicht:  De Wolken van Martinus Nijhoff  
                                             
      Zingen: Lied 904: 1 en 4 ( Beveel gerust uw wegen) 
 
      Overdenking   
 
      Muziek (bv orgelspel).  
 
      Zingen: Lied 906: 8, 5, 6  (Heer kom in mij wonen) inderdaad eerst vers 8 en daarna vers 5 en 6) 

      Gebeden: Dankgebed, Voorbeden, Stil gebed en 'Onze Vader' samen met de gemeente 
 
      Slotlied:   978: 1 en 4 (Aan U behoort o Heer der heren) 

      Zegen        + 3 x gezongen amen 
  
     Collecte bij de uitgang 
  
 

       

Liturgie kerkdienst op zondag 22 mei  2022. Voorganger da. D. Kits, Bovensmilde 

  

 



  

  
  

 

 

Wie moet al het werk doen in de kerk ?  

 
Ik weet niet of we van VISJE houden. 
 
VISJE confronteert ons met die puntige zinnetjes die 
je even stilzetten en tot nadenken aanzetten. 
VISJE is het Christelijke zusje van LOESJE. 
 
In deze week heb ik alvast de kerkdienst voor 
Hemelvaartsdag voorbereid. Ik weet niet of we van 
plan zijn te komen. 
Als u weg blijft, piept niemand. 
Als de dominee weg blijft, piept iedereen. 
Waarom moet de dominee er wel altijd zijn en mag u 
zo maar wegblijven? 
 
Laat ik u en jou een compliment maken  
Met stroop smeren kom je tenslotte verder dan met 
azijn. Maar … af en toe ga ik vreemd en mag ik in 
andere kerken voorgaan. Natuurlijk is dan een eerste 
vraag: “en hoe druk is het bij jullie al weer?” 
 
In sommigen kerken is nog lang niet ieder weer terug 
gekeerd op zijn post. Misschien waren we in de 
Coronatijd wel aan de buis overgeleverd. Nu lijkt het 
er op als of we aan de buis vast geplakt zijn. 
Tegelijk plukken we ook de zegen van de Kerk TV. 
We hebben veel meer mensen die toch even mee 
kijken dan er zondags op de stoel of de bank zaten. 
 
Negatief doen, helpt niet. 
Door de jaren heen heb ik dat wel geleerd. Dat is ook 
één van de leermomenten van Leo Fijen. “Mensen 
stop met zeuren en mekkeren! We zijn geen geiten. 
Niemand wil lid zijn van een club waar alleen maar 
gezeurd wordt”. 
Ik schrijf dat stellig. Zo bedoel ik het ook. 
 
Steeds vaker een dreigend ambtsdragers tekort 
Door de jaren heen is er een cultuur ontstaan dat we 
een mannetje voor alles hebben. Een poetsmeneer of 
mevrouw, een tuinman of vrouw, een oppasmeneer of 
mevrouw voor de kinderen, …  
 
 
 

 In dat zelfde rijtje staat ook de ouderling en diaken. 
 
We bezinnen ons opnieuw op het ambt 
en dat is hoog nodig 
 
Het ambt was in het begin bemenst om de gemeente 
aan het werk te zetten. Zodat ze juist die dingen deed 
waar God haar toe had geroepen. 
U weet wel: “Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht 
… jij in jouw klein hoekje en ik in ’t mijne”. 
 
Nu lijkt het wel alsof de gemeente een paar 
ambtsdragers aan het werk heeft en de rest leunt 
achterover. 
 
Dat het op deze manier vast loopt, is niks nieuws.  
 
Maar het geeft wel een groot probleem …  
 
Onze classisdominee Wim Beekman heeft er ook wel 
iets over geschreven. Ook hele waardevolle dingen.  
 
Al heel lang weet ik dat de gemeente van Christus 
twee gezichten heeft. Ze is een organisatie en ze is 
een organisme. 
Soms houden we heel lang vast aan de organisatie. 
We hebben zo onze gewoonten ontwikkeld. Zo horen 
dingen te gaan. Toch lijkt het er op dat het leven er 
uit gelopen is. We doen wat we doen maar weten 
niet meer “waarom we het nog steeds doen?”  
Alles raakt verstard. 
Van de soepele koeienhuid maken we leer. En dat 
leer blijft vaak door gebruik soepel. Maar .. als je het 
niet regelmatig gebruikt en invet dan wordt het hard 
en uiteindelijk breekt het. 
Zo voel ik het ook aan voor de organisatie van de 
kerk. Ze verstart; er breken stukken af. 
 
De kerk is ook een organisme 
De Bijbel benoemt dat ook: 
de kerk is HET LICHAAM VAN CHRISTUS! 
 
En eigenlijk moet ik neerschrijven: het LEVENDE 
Lichaam van Christus.  
Dat ik dat woord LEVENDE toevoeg is essentieel. 
 
Want we weten dat alles wat leeft aan verandering 
onderhevig is. Er is niks nieuws onder de zon. 
 
Ik heb het al eens eerder beschreven. Maar … 
Kijk in de wereld om u heen   
We zien oude bomen. Sommigen zijn 50 jaar oud. 
Soms 400 jaar oud. Maar eens bezwijken ook heel 
oude bomen. Hoe triest ook. 
 
Zo lijkt het organisme kerk ook op een boom. 
Wezenlijke vraag:  
heeft het organisme kerk voldoende lenigheid in 
zich?       
  
  

 

Bericht van dominee Baas bij zondag 22 mei  en Hemelvaartsdag 26 mei 2022 

  

 



  

  Heeft het organisme kerk voldoende lenigheid in 
zich? 
 
Ik vind deze vraag heel spannend. 
 
Het zou een hele mooie vraag kunnen zijn om op 
tafel te leggen: wat is de kerk eigenlijk? 
- is ze kerk op zondag van half 10 tot half 11? 
- is ze nog schuilplaats in de wildernis? 
- is ze voldoende hospitaal om gewonde mensen 
te verzorgen? 
- is ze huis van vrede dat alle oorlogsslachtoffers 
(zonder aanzien des persoons) onderdak biedt? 
- is zij een huis waar de sterkste schouders de 
zwakke dragen en ondersteunen? 
- is ze nog wel zo overtuigd dat ze leeft van de 
Adem Gods? 
- is ze zich nog wel bewust dat zij vrucht van de 
Geest is? 
- is ze zich nog wel bewust dat ze leeft van de 
Levende Stem die haar steeds weer roept?  
- is ze … nog wel een LEVEND ORGANISME? 
 
Deze week komen we op de ochtend van 
Hemelvaartsdag misschien wel samen. Onder de 
blote lucht, naast de leerlingen. Ook wij staren naar 
Boven. Zegende Handen is het laatste wat we van 
Hem gezien hebben. 
 
Dit zou het laatste zijn dat we van Hem gezien en 
gehoord hebben. Tenminste: dat dachten we. Onze 
Reformatoren fluisterden ons dat in. 
 
En toen ik jaren geleden een gemeentelid bezocht, 
vertelde ze me dat ze tijdens een moeilijke fase van 
haar leven Jezus aan bed had gehad. De witte 
lichtende gedaante stond daar aan het voeteneind van 
haar bed. Ik spreek mensen met een Bijna Dood 
Ervaring. En zo voort …  
 
Ik ben bijna geneigd om te zeggen: naast de Bijbel, 
naast de traditie, naast de schepping, spreekt God 
niet alleen door die heel Bijzondere Mens Jezus maar 
ook spreekt God nog steeds tot hele gewone mensen. 
Mensen zoals u, jij en ik. 
 
Voor de grote kerken was dat vaak toch te dol. 
Openbaringen door de Geest werden buiten de kerk 
gehouden. Alles stond in de Bijbel. En de Bijbel is 
Gods Woord. En daar komt niks meer bij. Basta. 
 
De Levende Stem van God werd eigenlijk ingepakt en 
kreeg uiteindelijk een bepaalde verpakking: zo is het!  
Luther kon nog zeggen dat de Schrift de jas is waar 
mee Christus tot ons komt.  
 
En gaandeweg de tijd lijkt het er op dat de Levende 
Stem van de Levende God steeds meer vereenzelvigt 
is met de kerk. En de kerk lijkt steeds meer een 
bolwerk van tekort schietend mensenwerk te zijn. 
 
En nu is het straks opnieuw of voor het eerst in je 
leven Pinksteren …   

  

 En nu is het straks voor het eerst of opnieuw 
 Pinksteren …   
 
En nu gooi ik er een beetje Frysk tegen aan:  
 
Hy (Jezus) hat de allerheechste titel, net allinne yn 
dizze, mar ek yn ’e kommende wrâld. 22God hat Him 
alles ûnder ’e fuotten lein en Him oan ’e tsjerke jûn as 
haad oer alles. 23Dy tsjerke is it lichem fan Kristus, dat 
fol wurdt fan Him dy’t yn alle opsichten it hielal 
hielendal ynnimt. 
  
Als ik deze woorden van Paulus tot me door laat 
dringen, ontvang ik deze boodschap: 
Christus is het Hoofd van de Kerk. En de kerk is het 
hedendaagse Lichaam van Christus. En dat 
hedendaagse Lichaam van de Heer is (onder 
aansturing van haar Heer) een uitdijende olievlek die 
heel deze wereld steeds meer mag vol mag laten 
lopen met Gods Heerlijkheid en Liefde. 
Nu de zoektocht naar ambtsdragers steeds meer 
stagneert, is het tijd om na te denken. Immers! 
Deze taak heeft ieder!! 
 
Vanuit mij zelf zou ik nog harder gaan zoeken of er 
toch niet mensen bereid zijn. Ik zou allerlei 
onderzoeken doen naar de motieven waarom 
mensen zich anno 2022 niet beschikbaar stellen? 
 
Ik kan het ook op het conto van de mens schrijven. 
Mensen zijn druk en het geloof verliest terrein. De 
kerk wordt nu eenmaal kleiner. Wen er maar aan! 
 
Ik zie ook een ander scenario. 
De Geest is 2000 terug (opnieuw) uitgestort op alle 
levende vlees, alle mensen. Die zelfde Geest leeft 
en ademt ook in ieder van ons. Naast traditionele 
vormen zien we ook nieuwe bewegingen opkomen. 
We zien een kerk ontstaan die weer gaat wonen bij 
de mensen. Een kerk die creatieve vormen aanneemt 
om weer de bondgenoot van die mens te worden.. 
Ik weet niet of het veel zegt. Maar … is de prachtige 
warme golf van naastenliefde in de opvang van onze 
Oekraïense gasten voorteken? 
Het rumoer in de politiek groeit. Steeds meer mensen 
duiken in de rode cijfers. De onrust groeit. 
Het bed waar we in alle rust op sliepen, lijkt steeds 
heftiger te gaan bewegen. Sommigen zien hier de 
voortekenen in van het einde van deze wereld.  
Mensen worden bang. 
 
Misschien is het Bijbelboek “De Openbaring van 
Johannes” wel ontstaan juist toen de wereld ook op 
z’n fundamenten stond te schudden. 
En Johannes ziet het geslachte Lam in het midden 
van de geschiedenis. En dit Lam heeft de zegels in 
handen. En juist die rust droeg mensen door de tijd.  
 
Ook ontstonden er nieuwe vormen van geloof. 
Opwekkingen vanuit de Geest. Het organisme kerk 
ontwikkelde zich verder en evolueerde verder. 
Waar Liefde binnen komt, verliest de macht de 
macht.  
 

  



 
Liturgie op Hemelvaartsdag 26 mei 2022 

09.30 uur De Schutse 
Ouderling van dienst: Henk de Boer 
Diaken van dienst: Erwin van Beem 
Lector: Hijlke Wierenga 
Organist: B. Bos 
Kerk TV: Mirjam Douma 
Voorganger: ds. W. Baas  
Collecten: 1. Diaconie; Vorming & Toerusting 
 
 

 
 
orgelspel 
 
kerkenraad en dominee komen binnen 
 
welkom en mededelingen 
 aansteken van de liturgiekaars 
 
Lied NLB Lied 68: 2 
68:2 
Draag op een lied, aan Hem gewijd 
die spoorslags op de wolken rijdt; 
hoog is de Naam verheven! 
Hij, vader van ’t verweesde kind, 
bij wie een vrouw bescherming vindt 
in haar vereenzaamd leven. 
Hij, Here in zijn heiligdom, 
doet wie verlaten was, weerom 
het samenzijn ervaren. 
Wie was gevangen wordt bevrijd, 
maar Hij verbant in eenzaamheid 
al wie weerspannig waren. 
 
stilte 
 
woorden aan het begin 
 
Vandaag Hemelvaartsdag (inleidend praatje)  
  
Lucas vertelt in H. 24: 45 Daarop maakte Hij hun 
verstand ontvankelijk voor het begrijpen van de 
Schriften. 46 Hij zei tegen hen: ‘Er staat geschreven 
dat de messias zal lijden en sterven, maar dat Hij op 
de derde dag zal opstaan uit de dood, 47-48 en dat in 
zijn naam alle volken opgeroepen zullen worden om 
tot inkeer te komen, opdat hun zonden worden 
vergeven. Jullie zullen hiervan getuigenis afleggen, te 
beginnen in Jeruzalem. 49 Ik zend jullie wat mijn 
Vader heeft beloofd. Blijf in de stad tot jullie met 
kracht uit de hemel zijn bekleed.’ 
 

50Hij nam hen mee de stad uit, tot bij Betanië. Daar 
hief Hij zijn handen op en zegende hen. 51 En terwijl 
Hij hen zegende, ging Hij van hen heen en werd 
opgenomen in de hemel. 52  
Ze aanbaden Hem en keerden in grote vreugde terug 
naar Jeruzalem. 53Ze waren voortdurend in de 
tempel, waar ze God loofden. 
Maar met het sluiten van deze fase gaat er in de 
Handelingen van de Apostelen ook weer een boek 
open. Namelijk het boek van de Heilige Geest. Het 
Boek dat beschrijft hoe de Geest te werk gaat en 
levens van mensen verandert en vernieuwt. Hoe alles 
dat Jezus is begonnen doorgaat. 
Jezus loopt nu niet meer naast je. De aansturing is nu 
niet meer buitenaf. Maar van binnenuit. Jezus zit in je 
en Hij opent ons op een nieuwe manier voor het 
leven.    
 
lied NLB Lied 663: 1, 2 
663:1 
Al heeft Hij ons verlaten, 
Hij laat ons nooit alleen. 
Wat wij in Hem bezaten 
is altijd om ons heen 
als zonlicht om de bloemen 
een moeder om haar kind. 
Teveel om op te noemen 
zijn wij door Hem bemind. 
663:2 
Al is Hij opgenomen, 
houd in herinnering, 
dat Hij terug zal komen, 
zoals Hij van ons ging. 
Wij leven van vertrouwen, 
dat wij zijn majesteit 
van oog tot oog aanschouwen 
in alle eeuwigheid. 
 
gebed 
 
we lezen in de Bijbel (NBV21): 
Schriftlezing Het Evangelie van Johannes13: 
33 Kinderen, Ik blijf nog maar een korte tijd bij jullie. 
Jullie zullen Me zoeken, maar wat Ik tegen de Joden 
gezegd heb, zeg Ik nu ook tegen jullie: “Waar Ik heen 
ga, daar kunnen jullie niet komen.” 34 Ik geef jullie een 
nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals Ik jullie heb 
liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. 35Aan 
jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn 
leerlingen zijn.’ 36 Simon Petrus vroeg: ‘Waar gaat U 
naartoe, Heer?’ Jezus antwoordde: ‘Waar Ik heen ga, 
kun jij nog niet komen, later zul je Mij 
volgen.’ 37‘Waarom kan ik U nu niet volgen, Heer? Ik 
wil mijn leven voor U geven!’ zei Petrus. 38 Maar 
Jezus zei: ‘Jij je leven voor Mij geven? Werkelijk, Ik 
verzeker je, nog voor de haan kraait zul jij Mij 
driemaal verloochenen. 
 



  

 

  

141 Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op 
Mij. 2In het huis van mijn Vader zijn veel kamers; zou 
Ik anders gezegd hebben dat Ik een plaats voor jullie 
gereed zal maken? 
 
We zingen NLB Lied 666: 1 en 2  
666:1 
De Heer is opgetogen. 
Hij steeg boven ons uit. 
Wij staan met onze ogen 
voor een beslagen ruit. 
Daarop heeft Hij geschreven: 
Ik laat je niet alleen. 
Een glimlach van zijn vrede 
valt door die woorden heen. 
666:2 
De Heer is in de wolken, 
onttrokken aan ons oog. 
Maar Hij heeft alle volken 
zijn Koninkrijk beloofd. 
Al blijft Hij nu verborgen 
in teken en in taal, 
straks, op de nieuwe morgen, 
zien wij Hem allemaal. 
 
De brief die Paulus aan de gemeente in Eféze 
schrijft: H. 1:  
15 Daarom, en ook omdat ik gehoord heb over uw 
geloof in de Heer Jezus en over uw liefde voor alle 
heiligen, 16 dank ik God onophoudelijk voor u en 
noem ik u in mijn gebeden. 17 Moge de God van onze 
Heer Jezus Christus, de Vader in al zijn luister, u de 
Geest schenken die inzicht geeft in wat geopenbaard 
is, opdat u Hem zult kennen. 18 Moge uw hart verlicht 
worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag nu Hij 
u geroepen heeft, hoe rijk de luister is van de erfenis 
die de heiligen van Hem ontvangen, 19 en hoe 
overweldigend groot de krachtige werking van Gods 
macht is voor ons die geloven. 20 Die macht was ook 
werkzaam in Christus toen God Hem opwekte uit de 
dood en Hem in de hemelsferen een plaats gaf aan 
zijn rechterhand, 21 hoog boven alle hemelse vorsten 
en heersers, alle machten en krachten en elke naam 
die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld maar 
ook in de toekomstige. 22 Hij heeft alles aan zijn 
voeten gelegd en Hem als hoofd over alles 
aangesteld, ten behoeve van de kerk, 23 die zijn 
lichaam is, de volheid van Hem die alles in allen 
vervult. 
 
We zingen NLB Lied 612: 1, 2, 3 
612:1 
Wij komen als geroepen 
en aan het licht gebracht. 
Het leven te begroeten 
heeft God ons toegedacht. 
Wij komen als geroepen, 
getekend met een naam, 
van ongeweten toekomst 
de mede-erfgenaam. 
 
 
 
 
 
 
 
 

612:2 
Geroepen om te leven, 
gehouden aan zijn woord 
van uitgesproken vrede, 
van liefde ongehoord. 
Herboren, uitgetogen 
uit de toevalligheid, 
bestemd voor de genade, 
het donker al voorbij. 
612:3 
Getekend voor ons leven 
als kind'ren van het licht, 
gezaaid op hoop van zegen, 
de dag als vergezicht. 
God, breng ons zelf op adem 
en treed in ons bestaan. 
Bezegel onze vreugde 
hier met uw eigen naam! 
 
Overdenking 
 
Hy hat de allerheechste titel, net allinne yn dizze, mar 
ek yn ’e kommende wrâld. 22God hat Him alles ûnder 
’e fuotten lein en Him oan ’e tsjerke jûn as haad oer 
alles. 23Dy tsjerke is it lichem fan Kristus, dat fol wurdt 
fan Him dy’t yn alle opsichten it hielal hielendal 
ynnimt. 

 
 

Samenzang Johannes de Heer, lied 57 
1. 
Er komen stromen van zegen, 
dat heeft Gods woord ons beloofd, 
stromen, verkwikkend als regen, 
vloeien tot elk die gelooft. 
 
Refrein: Stromen, stromen van zegen, 
  komen als plasregens neer. 
  Nu vallen drupp’len reeds neder, 
  zend ons die stromen, o Heer. 
 
2. 
Er komen stromen van zegen, 
heerlijk verkwikkend zal ‘t zijn, 
op de valleien en bergen, 
zal er nieuw leven dan zijn. Refrein: 
 
3. 
Er komen stromen van zegen, 
zend ons die Heilstroom nu neer! 
Geef ons die grote verkwikking; 
geef z’ ons voortdurend, o Heer! Refrein:  

 
Gebeden 
 
 



 

 

 

 

 

 
Aandacht voor de collecten 
 
 
Slotlied “Lichtstad met uw paarlen poorten” 
        Evang. Liedb. 413 
1. 
Lichtstad met uw paarlen poorten, 
wond're stad zo hoog gebouwd, 
nimmer heeft men op deze aarde, 
ooit uw heerlijkheid aanschouwd. 
 
Refrein: Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, 
  luist'ren naar zijn liefdesstem, 
  daar geen rouw meer en geen tranen 
  in het nieuw Jeruzalem. 
 
2. 
Heilig oord vol licht en glorie, 
waar de boom des levens bloeit 
en de stroom van levend water 
door de gouden Godsstad vloeit.      Refrein: 
 
3. 
Schoon tehuis voor moede pelgrims, 
komend uit de zandwoestijn, 
waar zij rusten van hun werken 
bij de springende fontein.   Refrein: 
 
4. 
Wat een vreugde zal dat wezen 
straks vereend te zijn met Hem 
in de stad met paarlen poorten 
in het nieuw Jeruzalem.  Refrein: 
. 
Wegzending en zegening 
 
Amen, amen, amen!  
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus, onze Heer. 
Amen, God, Uw Naam ter eer! 
 
 

 
 


