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Zondag Cantate

Lit,urgie
voo r de oecumenische kerkd iens t

op zondag 27 april I986
in de Valkenboskerk
te 's-Gnavenhage

Jan Eerbeek, Joop
Verburg,
pas tones werkzaam

Cees Brouwe n

Dlni de Haan

Spoor, Dolf Veerkarnp, Stephanie

j-n gevangenispast,oraat, en nazorg.

Voorgangers:

0rganj.st:

FLuitiste:

De l iederen in deze d lens L zijn gekozen uiL de
Rands Ladbundel en het Liedboek voon de Kerken.

Deze dienst sLaat 1n heE Leken van het werk van de
stlchting Exodus. Exodus wi1 in samenwerklng met:de
de kerken ondersteunj.ng geven aan heL kerkewerk 1n
de gevangenis en de daarmee verbonden proJekten van.
nazo"B. Eén van deze projekLen, een huis voor begetelde
karnerbewoning, is donderdag j.1. in gebrulk genomen.

Welkom en Lhemastell ing

VOORBEREIDING
Zi.ngt een nieuw Lied voon Cod den Here

1. ZinEL een nieuw lied voor God den Here
want Hj.j brachL wonderen tot stand
t'lij zien Hem heerlijk triomleren
meL opgeheven recht,erhand.
Zlngt voor den Heer, HU openbaarde
bevrudend heil en bindend nech!
voor aIIe volkeren op aarde
Hlj doeL zoals Hij heeft gezegd.

3. LaaL beel de aardr een loflj.ed wezen'
de psalmen Saan van mond to! mond.
De naam des Heren zii Seprezen,
Iofzangen gaan de werel,d rond.
Hosanna voor de SroLe Konin8t
verhef, bazuln, uw stem van 8oud,
de Heer heeft, onder ons zijn woning,
de Heer die bij ons lnLocht houdt.

Ja, Hij is ons getrouw Bebleven,
Hij heeft in goeder t ierenheid,
naar de belofte eens gegeven,
heL huis van Israè1 bevrljd.
Zijn volk j.s veilig in zljn banden.
Hij heefl zijn heerlUkheld ongvouwd.
Zo werd toL in de verste landen
bet heil van onze God aanschorrwd.

4. l.a,al alle zeeèn, alLe landen
Hem prijzen met een bIU gelutd-
Rivieren klappen ln de handen,
de bergen jubelen heL ult.
Hij komt, Hij komt de aarde rlchben,
HiJ komt, o volken weest verbM.&fi - - 

'

Hij komt zijn koninkrlJk hier'stlthten;r,
zijn heiL en zj.jn gerechtlgheld.
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CroeL: voorganSer;\z De Heen zij met u,
gemeente:

Voorbere id ingsgebed ;

voorganger:
gemeenLe:
voorganSer:

KYRIE

Semeente:

voorSanger:

OOK MET U ZIJ DE HEER.

Onze hulp is ln de naan des Heren,
DIE HEMEL EN AARDE GE}IAAKT HEEFT.
Almachtige God,
voor U li8gen alle harten open,
aLle begeerLen zijn bij U bekend
en geen geheim is voor u verbongen:
scbep in ons een rej-n harL,
en neem uw Heilige Geest niel van ons,
zodaL wij U van harte liefhebbe!
en grootmaken uw heilige naam
door Christus, onze Hee n.
AMEN .

LaLen wlj de Heer om ontfermi.ng aanroepen
voor de nood den grereld
en ziJn naam pr j. j zen
want zijn barmhartiSheid

De gebedsintenLies wor.den
Na de woorden 'ren daarom

Here God, onLferm U!
ChrisEus, onLferm U!
Here.God, ontferm U:

Hierna zing! de gemeente zonder nadere aankondlglng:

Eert God die onze Vader is,
wees! allen welgemoed.
LoofL Hem, gij zulL in vrede zijn,
aanbidt aI HaL Hij doet.
Glj die voor ons Len besle spreekL,
jesus, Gij zj.jL de Heer,
o, ééngeboren zoon van God,
kom haastig tot ons weer.

heeft geen einde.

uitgesproken door
bidden wij u sanenrl

v
de voorganger. 

,

zingL de gemeenbe:

GLORIA

DIENST VAN HET HOORD

Gebed om venlichting met de Helllge ceest,:

Kom, Heilge Geest,, Gij vogeÌ Gods,
daal neder waar Gij word! ver$racht,
VerschiJn, Llchtenge], ln de nacht
van onze geest, verward en trots.

Er is geen llcht dan waar cij zijt,
uw vleugels breidL, uw vleugels streki,
geen leven, dan waar Gij het wekt
ln een gemis, dat naar U schreit.

2.Waal. Gi.j niet zijt 1s het bestaan,
1s alle denken, alle doen,
zo leeg en woes!, zo dood, als toen
Gij, Geest, nog nlet waarL ultgegaan.

1.

3. 4. Hoor, HeiLge GeesÈ, wU roepen U!
Kom, wees aanwezj.g in het woord;
wek onze geest, opdat hi.j hoort,
wek ons tot leven, hier en nu.

5. O, Hellge Geest wlj zijn verbtijd:
Cij immers, eeuwig ondoorgrond,
leg! zelf dj.t l-ied ons j.n de mond,
Len teken daL Cij blj ons ziit.

vv
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Cedlch!

uiL hel evangelie volgens Johannes 13: 34 - 35.

2.geloof om veel Le geven,
te geven honderd-j.n,
wij zuÌ1en leren leven
van de verwondening:
dit leven, deze aarde,
de adem in en uit.,
het is van Gods genade
en zijn lankmoedigheid.

4. Maar wie zich door de hemel
laat heLpen uit de droom,
dle vlndt de boom des Levens'
de messlaanse boom
en als hij zich laat enten
hier in dit aardse dal
dan rijpL hij in de lenLe
LoL hij vruchldragen zal.

Schrlftlezing:

Wat.ziJn de goede vruchten, die groeien aan de Geest?

1 . l'Iat zijn de goede vruchLen'
die groeien aan de GeesL?
De liefde en de vreugde,
de vnede allenmeest.
geduld om te verdnagen
en goedertierenheid,
Beloof om vee] Le vragen'
Le vragen honderduit;

3. En wie zijn ziel nieL prijsgeeft
maar vasthoudL toL heL eind,
wie zijn bestaan niet kruisiSt'
hoezeen hij Levend schij n I,
hij gaat voorgoed verloren 

''het leven dat hij koos
is tevergeefs geboren
en elndlgt vruchLeloos.

Schrif!lezing: uiL de eerste brief van Johannes: 1 Johannes 2:Z_11

Zj-ngL voor de Heer van llefde en
die onder ons verblijven wou
Zingt als he! gras da! dankt voor
alLeluia, aLIel.u1a.

tnouw

dauw:

Zin8t voor het, helLig hernels brood,
dat ons versterk! in alle nood,
dat ons doet leven na de dood;
alÌelula, allelu1a.

Zingt voor de ltefde die ons bindt,
die in ons hoofd haar lroning vlndt,
die in ons har! haar rijk beglnLi
a1leluia, al-lelula,

Zingt voor het heil dat komen gaat,;
zingt voor de deur die open slaat
zingL voor de God die zingen laat;
alleluia, alleluia.

Predlking

adagio en allegno uit de sonate in e-mol van C.ph. E. Bach.Flult en orgel:

Zlngtvoor de Heer van liefde en trouw



VOORBEDEN EN ONZE ìtrDER
Telkens na de woonden van de voorganger rrDaarom bidden wij
u samenrr zingt de gemeente:

HEER ONZE HEER, uJIJ BIDDEN U: VERHOOR ONS.

De gebeden worden afgesÌoten meL het gezanenlijk bidden van
het Onze Vader f
Onze Vader die in de hemel zijt,
uw naàm worde gehei I igd
uw koninkrijk kome
uw wi1 geschj.ede, op aarde zoaLs in de hemel.
Geef ons heden ons dagel-ijks brood,
en vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven,
en leid ons niet in verzoeking
maar verlos ons van den boze,
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid.
Amen .

Inzaneling der gaven

taat ons de Heer Lofzingen

1. LaaL ons de Heer lofzingen, 2. God heeft u uiLverkoren
Julcht aI wie b1j Hem hoort en uw geloof gebouwd
HiJ zal met trouw omringen Hi.j heeft een eed Sezworden
wle steunen op zijn woord. aan eLk die Hem vertrouwt:
A1 moet ge hier ook dragen daÈ Fj.j hen zal omgévèn
veel duisternls en dood, meL sLerkte als een wal
gU hoeft nie! te versagen, daL Hlj wj.e meE Hem leven
HU redl uit alle nood. de zege schenken zal.

4. Daarom dan niet versagen, 5. Daarofl lof zij de Here,
maar moedig verder gaan! in w1e ons heil bestaa!,
De Heer doeL redding dagen, Hem die ons toe wou keren
HIJ trok uw loi zich aan. zijn liefelijk gelaat.
Wle lijdt, -Gcd zal heL merken Hlj moge ons behoedenIt is al-l-es Hem bekend; elkander toe8ewljd,
HIJ zal zljn kindren sLerken en schenke ons al rt Soede
met woord en sakranen!. nu en in eeuwigheid.

ZEGEN

Flul! en orgel: adagio uit de sonale in e-mol van G.F. Hàndel.

Na afloop van de diensL is er gelegenheid tot koffiedrinken.
U kung dan ook j.nfomratie krijgen over het werk van Exodus.
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. Ooze dienst staat in het teken van onze verbondenheid met,

mensen ln de gevangenLs.

A1s het om gevangenen gaat dan merk ja in onze maatschappij

eerder een afstande li j kheid dan ee n -betrok kenheld.

En zo uordt dat ook door gevangenen erv3ren: je bent

opgesleten en daatmee tegelijk aigeschrsven, uoor nu en

straks.
Voor de kerk haeft hBt gestsÌte geven van gemeenschap

mBt gsvangenen alles te maken met dB kern van heÈ geloof.

d"t 
"rÀngàli, doorbreekt onze af standelij kheld Bn opent

onze ogsn voor een van God uitgaande geneenschap.
Uan de kr,raliteit van die gameenschap krijgen ua vandaag iets
te zien.

Het isHet Is - zondag C-l!glE. De viJfde zondag na pasen.

Zlngt een nl.euu Lisd voor God de Here.
lrlj mogen laven vanuit da vreugde
De earete dag van de rrreek stelt de

van de opstanding.
Ilaar tagellJk kan de piJn van het
nlets van opetanding te zlen.
0e tijd na Pagen llJkt, een illusle.
Soms llJkt hat lsvBn alLeen maar op een doolhof met
doodlopende uegen.

0nze tekst voor vandaag brengt ons terug in de tijd vòòr pasen
lEen nleuui gebod geef ik u, dat, 9J- j eì.kaar Lie f hebt i

om de verrijzenis.
and8ra dagen in het ]icht

leven Je ertoe bDengen om

I
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gelijk Ik u J.iefgehad hab, dat 9iJ ook slkander liefhebt.
Hieraan zuÌIen allen ueten, dat glj discipeJ-en van Mij zijt,
lndien giJ llefde hebt, onde, elkaarr,l

Het is hat laatste gedeelte ln het svangelle van 3ohannes.

Jezus tteet dat ziJn Ure gakomen ls. Hlj zal de r,ieg van het
LlJden tot het uiterste qaan. Jezus Lrekt zlch terug in de

krlng van zijn discipelen.
En dan 'gÈBft. Hij rlchtlng aan de kualiteit van hun

omgaan me elkaar voor de tijd dat Hij niet mser bij hen is.
Een gereenechap van mensen die elkaar llefhebben.

Je zou bijna zaggen : hebben rrre daar Jezus uoor nodig om

ons dat te leren ?

f,e r,reet toch zelf ook urel dat Je goed voor andere [Ensen

moet zlJn. En je kunt toch op grond van redalijke argumenten

en talloze huoane overuegingBn gasÉ inzien dat er geen laverr
mogeliJk is zonder elkaar a1s nedemenssn te zlen.

In onze takst gaat het om mBer dan medemenselij kheid.
En dat meer ls he . hart van lret avangelie van

Johannes. Elkaar llefhebben, geliJk Ik t heb llefgehad.
Het gaat om ds lg$g! van Bos llefde ln Ur." ,"r.f O 

j ll
En ZlJn llefda beglnt n"", od" het, heil uLt handen valt.
laar ona de troosteloosheid lverva.l,t. Da leegta om zich
heengriJpt. ltlaar ulj kapot gaan aan onzB strlJd om te
Leven sn te overleven. ìn Varr uiJ mgt ar onze

E€daoenseJ.iJkheld aan het leven ondsrdoorgaan.

Johannea uaet uat e! in.d8 uereld te koop le.
HIJ onthult het gebled van de dulsternis. oat ls daar uaar

mensen door haat gedrevsn Elkaars leven ontlulsteren.
IH.dden Ln de duLstsrnls , v€rkondigt lltJ het aanbreken van de

I^YJv1L e, i,t t- t\, UCLJ '
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De uereld van het licht griJpt om zich heen uaa! de liefda
van God tòelbaar ùrordt.

Johannes leqt qetuiqenis af van de ueergaloze mensenliefde

van God. "ulant alzo lief heeft 6od de lrereLd gehadr dat

Hij ztjn enlggsboren Zoon gegeven he6ft...(Joh 3:I6)

0e lÈEe van God voor da mrflsen uordt zichtbaar in de

ureg dis Jezus Lot heL e5-nde qoa,t.
{

HiJ ls de gosde herder. Hij zoekt ons op in onze verforenr

hatd en onze verlatan hBLd. Hij ls ons nabij in de pijn
van het Ìeven.

In hat llJden en starven van Jezus zien u,e de uiterste
sotldariteit van God.lÈt$t0a f.n 

ole ol"pst" gebrokenheLd

,apt-.\..-'-t r^.0. Lf he'^1."1ÒJ'IA** W'l*
itjaat onze Laatste schreauul, aen schreauu van uranhoop is, is
God als de Ander aan onze ziJde, om ons heen te dragan

door ùrat ue zelf en met elkaar nlet kun, en dragen.

God heclf de uereld en de mensan lief.
En ala licfde zal zich ultstrekken ciùer de gehele aarde.

Oat is de kern van het evangelie.
lYìaar om de uiereld met Gods }lefde te vervullen, zijn
mensen nodig die rult zi.Jn liefde tiillen leven.

ffp laarom legt Johannes zovveel" nadruk op de navolqing van

Jszus. In daden van mensen uordt de rrrereld yan het llcht
openb,ar.

D l,r,t^rrJl,e^t voLr^. ar^n. V.\^,:d,,,r. L\t- dL wtct'ol
r^J.-r\pìR WL tù dt- \Pil.L 
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God heeft de mgnsen

dat moet doorklinken
gestalte gsven. llaar

Ln r,rie daarblj onze

Iief.....
in de maniar uaarop ureìòns kerk-zlJn
dat moet bovenal tol uitdrukklng koman

aandacht kriJgt.

ù

AIs ue kijken naar Jezug, dan ziBn u,e dat de liefde van God

heel ln het bijzonder ultgaat naaD han dis door hBt

Ieven gatekend ziJn. ltlensen dle uitgerangeerd en afgeschreven

zlJn. Levan ln de narvolglng van f,ezus Ls op zoek gaan naar

hen dlo zl.ch vsn het leven met anderen v€rvte€md voelen.
I'lensen voor uLa ds toekomst geblokkeerd is. ZiJ dig zich
ln een geestaltJk en maatschappelljk isolemsnt bavlndan.
En dan gaat het nlet om goedkope troost, maaa om daaduarke-

IiJke solldaritalt.

tf(f, gevangenislsven uordt gekÀeurd door esn onnavoalbare

Een vei 'token ziJn van alleg urst kleur en vlaigda gBoft
aan hst leven. Het ls yoortduE€nd in de schaduu ataan,
Ietterujk €n flguurlljk+ nlst ln het minst van Jezelf.
bn6aan'mst, .: mensen ih de gevangenis is Eicht, kr1Jgeff'bp

hoè het V{gn aan kanaen Bn mogeliikheden ontbroken heeft
om naa! eG hoopvol leven toe te groeien.

V&4^ 'lh;)Jq^. u"^* l-* Un,,- i-*- ,".r.,- a-,*,
d^ fr,t'v. t"r-,r l,t-a.' e,t..,"-tt r^
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