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Uitzicht!                                                                                                                                8e dag van opwekking 

19 april 2020 

 
Enkele tips voor een liturgie voor een huisdienst1 

 
 

 Welkom! Deze dienst op papier is vanwege het ‘corona-virus’ een alternatief voor onze 
samenkomsten op de zondagmorgen in de Vermaning.  

 

 Overweeg om dit op het gewone tijdstip te houden op de zondagmorgen om 10:00 uur of een ander 
moment om toch de eenheid rond een gezamenlijke Bijbeltekst te ervaren. 

 

 Overweeg om van tevoren één (of twee) cd (‘s) met (religieuze) muziek te kiezen, één om mee te 
beginnen en één om aan het slot mee te eindigen.  

 

 U kunt een kaars met lucifers klaarzetten.  
 

 Na afloop is er de gebruikelijke collecte, voor de bestemming zie de laatste bladzijde. U kunt een 
bedrag overmaken naar het genoemde rekeningnummer.  

 

 Na de huisdienst vindt u enkele pagina’s om met kinderen bezig te zijn met het thema van uitzicht 
en hoop. U kunt het ook doorsturen naar eventuele kinderen en kleinkinderen, zodat zij, op een 
eigen wijze bezig kunnen gaan. Dit heeft Petra Prins (jeugdwerker DG Leeuwarden) toegevoegd. 

 

 Op de laatste bladzijde zijn mededelingen te vinden. 
 

 Koffie is er, vooraf, of na afloop van deze huisdienst. 
 

 
ds. Roelof Akse, voorganger van  

Doopsgezinde Gemeente Drachten – Ureterp en 
 Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden. 

Reacties op deze liturgie s.v.p. via: renl.akse@upcmail.nl 
  

                                                             
1 Deze orde van dienst is geïnspireerd door het doopsgezinde dienstboek De gemeente komt samen (1998). 
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De gemeente komt in gedachte samen 
 

‘Uitzicht!’ 
 

 Muziek 

 Ontsteken van een kaars 

 Zingen NL 216: 1 en 2  ‘Dit is een morgen als ooit de eerste’ 
 

 
 

2 
Dauw op de aarde, zonlicht van boven, 
vochtige gaarde, geurig als toen. 
Dank voor gewassen, grassen en bomen, 
al wie hier wandelt, ziet: het is goed. 

 
 

Het licht begint te wandelen door het huis 

en raakt de dingen aan. Wij eten 

ons vroege brood gedoopt in zon. 

Je hebt het witte kleed gespreid. 

en grassen in een glas gezet. 

Dit is de dag waarop de arbeid rust. 

De handpalm is geopend naar het licht. 

(Ida Gerhardt) 
 

 Een moment van inkeer  

 Bemoediging, in verbondenheid met allen: 
 
Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar; ze hadden de deuren 

afgesloten, omdat ze bang waren voor de Joden. Jezus kwam in hun midden staan en zei: ‘Ik wens jullie 

vrede!’  (Johannes 20: 19, NBV) 
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 Gebed, we zingen of lezen de tekst van het lied NL 356: 1, 2, 6 en 7 
 ‘O God die uit het water’ 

 
6   O God die in het water 
van de Jordaan 
uw Zoon hebt aangewezen 
om allen voor te gaan: 
refrein: 
 
7   O God die in het water 
van onze doop 
wie Jezus willen volgen 
doet opstaan tot de hoop: 
refrein: 

 
 

 Bijbellezing uit Genesis 8: 5 t.m. 10 (NBV) 
 

5 Het water zakte voortdurend verder, en op de eerste dag van de tiende maand werden de toppen van 
de bergen zichtbaar. 6 Na verloop van veertig dagen deed Noach het venster dat hij in de ark had 
aangebracht open 7 en liet een raaf los. Deze bleef heen en weer vliegen totdat de aarde droog was. 
 8 Vervolgens liet hij een duif los om te zien of het water verder gedaald was.9 Maar de duif kon nergens 
een plekje vinden waar ze kon neerstrijken om te rusten en kwam bij hem terug in de ark, want overal 
op de aarde was nog water. Hij stak zijn hand uit, pakte haar en nam haar weer bij zich in de ark.10 Hij 
wachtte nog zeven dagen en liet de duif toen opnieuw los.  
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 Zingen of lezen NL 635: 1 t.m. 5  ‘De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja’ 
 

 
 

2   Met Hem komt heel de schepping mee, halleluja, 
de dieren lopen twee aan twee, halleluja! 
Halleluja, halleluja, halleluja! 
 
3    Nu is er Goddank land in zicht, halleluja, 
de aarde is getooid in licht, halleluja! 
Halleluja, halleluja, halleluja! 
 
4   De merel zingt het hoogste lied, halleluja, 
alleen de havik hoor je niet, halleluja! 
Halleluja, halleluja, halleluja! 
 
5   De mussen tsjilpen allemaal, halleluja, 
de mees zingt als de nachtegaal, halleluja! 
Halleluja, halleluja, halleluja! 

 
 

 Bijbellezing uit Genesis 8: 11 t.m. 17 (NBV) 
 
11 Tegen de avond kwam ze bij hem terug - met een jong olijfblad in haar snavel. Toen wist Noach dat 
het water op de aarde verder gedaald was.12 Weer wachtte hij zeven dagen en daarna liet hij de duif 
nogmaals los. Ze kwam niet meer bij hem terug.I3 In het zeshonderdeerste jaar van Noachs leven, op de 
eerste dag van de eerste maand, was het water van de aarde verdwenen. Noach maakte het dak van de 
ark open en keek rond -de aarde was drooggevallen.14 Op de zevenentwintigste dag van de tweede 
maand was de aarde droog. 
15 Toen zei God tegen Noach: 16 'Ga de ark uit, samen met je vrouw, je zonen en de vrouwen van je 
zonen. 17 Laat ook alle dieren die bij je zijn naar buiten gaan: vogels, vee en alles wat op de aarde 
rondkruipt. Ze moeten weer vruchtbaar zijn en talrijk worden en de aarde bevolken.' 
 

 Zingen of lezen NL 635: 6, 7 en 8  ‘De duif zit in de hoogste boom, halleluja’ 
     

6   De duif zit in de hoogste boom, halleluja, 
en heeft de snavel vol sjaloom, halleluja! 
Halleluja, halleluja, halleluja! 
 
7   Kom, zing dan met de vogels mee, halleluja, 
een beter land rijst op uit zee, halleluja! 
Halleluja, halleluja, halleluja! 
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8   Het water van de grote vloed, halleluja, 
stijgt nooit zo hoog meer, – God is goed, halleluja! 
Halleluja, halleluja, halleluja! 
 

 
 
Illustratie uit 1931 van Marc Chagall: drie dieren, drie mensen, shalom in de ark. Gezichten gericht op 
het venster, behalve de zuigeling. Uitzicht op het venster, uitzicht op het nieuwe leven! Een geit, een 
haan, een duif, een vrouw, een kind, een man: een samenleving in het binnenste van de ark. 

 

 Overdenking  
 

Mijn zusters en mijn broeders, 

Wij horen het verhaal van Noach; 

                                                            we horen het verhaal van Noach niet! 

Wij kennen het verhaal…; 

                                               we kennen het verhaal van Noach niet! 
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Op de eerste dag van de tiende maand werden de toppen van de bergen zichtbaar. Kijk! 

De hoge toppen van de Himalaya zijn zichtbaar geworden. Wat jarenlang niet mogelijk was, is nu 

gebeurd: vanuit het Noorden van India zijn die hoge bergtoppen zichtbaar. 

‘ik sla mijn ogen op en zie  de hoge bergen aan, waar komt mijn hulp vandaan?’ 

 

Oudere generaties in India weten het nog: daar in die Noordelijke verte zie je de besneeuwde toppen 

van een andere dimensie. Maar de jongere generatie kent dat niet. Zij is opgegroeid met een vage grijs-

gele lucht, het trieste resultaat van luchtvervuiling.  Uitzicht beperkt! Dan weet je niet anders;   

… en nu is daar dit wonderschone uitzicht. 

Omdat van de industrie en het verkeer uitstoot wordt beperkt; minder productie, minder vervuilend, 

waardoor een schonere lucht ontstaat en beter zicht. Adem in- , adem uit! 

En die verandering in zo’n relatief korte tijd. Dat biedt perspectief, dat schept verwachtingen.  

Naar welke signalen luister je?  Welke beelden zijn inspirerend? 

 

Voor deze eerste zondag na Pasen, 8 dagen na opwekking, staat het Noach- verhaal centraal. Niet het 

hele verhaal, het gaat om het gedeelte van de watervloed die opdroogt.  

De ark dobbert op de watervloed, weken en maanden van tijd verstrijken. 

In de ark is er een verplichte quarantaine; Noach en zijn familie komen er niet uit, de dieren komen er 

niet uit! Wat ze enkel horen is die striemende regen op ‘t dak en ’t klotsen van golven tegen de 

scheepswanden. De hoge golven die boven de lippen van de aarde uitstijgen. 

In de ark is er vast geen anderhalve meter samenleving; daar is geen ruimte voor. Mensen en dieren zijn 

dicht bij elkaar. Ze verwarmen elkaar en vertellen verhalen. 

Wij kennen het verhaal…; 

                                             we kennen het verhaal van Noach niet! 

Dan worden de sluizen van de hemel en de bronnen van de oervloed gesloten. Een wind steekt op en de 

wateren wijken.  Kijk!  Toppen van bergen worden zichtbaar! De ark komt tot rust, na veertig dagen 

opent Noach het venster. Een raaf wordt losgelaten, die aaseter blijft weg. 

Vervolgens drie maal een duif!  De Russisch-Joodse schilder Marc Chagall heeft juist dat moment 

geschilderd: het loslaten van de duif (zie afbeelding).  Drie dieren, drie mensen!  

En als je goed kijkt zie je hoe de duif en de hand van Noach versmelten. De duif zoekt leven in vrijheid en 

Noach met zijn hand schenkt rust. Het is een speling met het beeld en met het woord. Noach zijn naam 

betekent ‘rust’ of ‘troost’, de duif is het beeld van Gods geest. 
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Wat opvalt is het helder verlichte venster;  opening naar een nieuwe wereld. 

Herschepping van Genesis 1: een nieuwe aarde zal verschijnen!  

Het licht, wat valt op de duif, schijnt verder en kent een weerkaatsing in de baard van Noach!  

Chagall kent zijn psalmen, vast!  En misschien heeft hij bij dit schildermoment, als een kunstenaar, 

gedacht aan psalm 133: hoe goed is het, hoe heerlijk als dieren en mensen samen wonen! Goed als licht 

op de duif, die neerschijnt op de baard…, de baard van Noach! 

 

Wanneer de duif voor de derde maal is weggezonden keert ze in de avond terug met een olijfblad in 

haar snavel. Toen wist Noach dat het water verder gedaald was. 

Toen wisten de instanties dat de cijfers van opnames, IC patiënten en doden verder gedaald was. 

 

In de toekomst zal het venster van onze quarantaine geopend worden. Er zal weer uitzicht zijn. 

Maar wat gebeurt er ondertussen met ons inzicht? 

 

Drie dieren, drie mensen, olijfbomen, waterstromen, wolken en gletsjers; 

De ark stroomt leeg…., aarde bewoonbaar, vruchtbaar en overvloedig! 

Mensen komen tot bezinning.   

Mens kom tot zin! 

Ik draai nog rond en tel mijn dagen 

met duizend eeuwen op mijn rug, 

maar ik zou één ding willen vragen:  

mag ik de schepping weer terug? 

 

(Uit het lied/gedicht ‘De schepping’ van Eppie Dam)  

 

 Stilte of muziek 
 

 

 Gebed, een stille bede en het Onze Vader (met een regel aangevuld): 
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Barmhartige, wij danken u voor deze nieuwe dag, voor het voorjaarsleven dat in allerlei vormen en 
kleuren uitbot. Wij danken u voor kleine en grote dieren, dank voor kleine en grote planten, dank voor 
kleine en grote mensen, die ons omringen.  
Doe ons eerbiedig omgaan met uw schepping, maak ons bewust van herstelkracht. Schenk uw geest, uw 
duif in ons leven voor bezinning. Leer ons bescheidenheid als het gaat om consumptie en milieu. Open 
het venster van onze kortzichtigheid langdurig! En schenk ons, in uw Naam, uitzicht op een nieuwe 
aarde! 
We bidden om hoop voor alle mensen die in isolement verkeren, 
we bidden om hoop voor alle dieren die bedreigd worden. 
  
In stilte of luidop bidden we onze eigen intenties. 
 

Onze vader, die in de hemelen zijt; uw naam worde geheiligd, uw koninkrijk kome.  

Uw wil geschiede, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde, 

op de aarde: Weest vruchtbaar, wordt talrijk! 

Geef ons heden ons dagelijks brood. 

En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. 

En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. 

Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid    amen. 

 

 Zingen of lezen NL 632: 1 en 3 
‘Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven’ 
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3   Nu zend uw Geest, als een vuur, 
als een stem in ons midden. 
Dat wij van harte 
elkander verstaan en beminnen 
en zo voortaan 
eren uw heilige naam 
en U in waarheid aanbidden. 
 
 

 Wegzending met tekst van Johannes 20: 19 
 
Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar; ze hadden de deuren 

afgesloten, omdat ze bang waren voor de Joden. Jezus kwam in hun midden staan en zei: ‘Ik wens jullie 

vrede!’   

 

 Zegenbede, we zingen elkaar een aantal malen toe: 
 

 

 
 

 Collecte, zie bij mededelingen 
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Samen staan we sterk 

Het verhaal van Noach gaat over hoop en doorzetten. Hoop kan groeien 

en verspreid worden. Laten we hoop verspreiden naar zij die op dit 

moment weinig hoop hebben!  

Opdracht:  

Maak zoveel mogelijk tekeningen, kaartjes of andere creaties zo groot 

of klein als je zelf wil en stuur deze per post of breng ze naar de kerk. 

Dan zorgen wij dat deze tekeningen rond gebracht worden naar hen die 

nieuwe moed nodig hebben.  
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Mededelingen 

 

 Deze dienst werd samengesteld door ds. Roelof Akse, DG Drachten – Ureterp en DG Leeuwarden. 

 

 Alle diensten en bijeenkomsten zijn opgeschort voor onbepaalde tijd. Onze gemeente volgt de 

landelijke richtlijnen aangaande de volksgezondheid. 

 

 De voorgangers van het Groot Gemeentelijk Overleg (GGO) maken per toerbeurt huisdiensten die 

toegezonden worden naar alle secretariaten van gemeenten in Friesland en Groningen, en 

daarbuiten. De secretariaten zorgen voor verdere verspreiding. Gemeenten kunnen hiervan gebruik 

maken op een zondag waarop gewoonlijk een gastvoorganger zou zijn voorgegaan. Zo proberen wij 

met elkaar voor continuïteit te zorgen.  

 

 Er zijn ook leden en vrienden die geen email hebben. Via de wijkhoofden wordt deze huisdienst en 

de pastorale brief van ds. Roelof Akse bij hen bezorgd.  

 

 Volgende week zondag 26 april kunt u een huisdienst van ds. Tjalling Kindt (a.i.) van  

DG Groningen verwachten. 

 

 Uitvaarten mogen in beperkte kring worden gehouden. Wij zullen iedereen op de hoogte brengen 

wanneer er een sterfgeval is. U wordt dan uitgenodigd om thuis op het tijdstip van de uitvaart een 

kaars aan te steken en daarbij de naam van de overledene uit te spreken; stil te worden; lied 961 te 

lezen of te zingen (zie hieronder), en het Onze Vader te bidden. 

 

Niemand leeft voor zichzelf 

niemand sterft voor zichzelf. 

Wij leven en sterven voor God onze Heer, 

aan Hem behoren wij toe. 

 

 Collectebestemming:  

 

 Vergeet elkaar niet: bel en mail elkaar, stuur een kaartje, en bid om genezing en gezondheid voor 

broeders en zusters, en voor vele anderen om ons heen en veraf, voor werkers in de zorg, de vele 

vrijwilligers, en voor de overheid. Bied waar het kan, je diensten aan voor hen die extra aandacht 

nodig hebben, bijvoorbeeld boodschappen halen. 

 


