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Liturgie Viering Johanneskerk, 4 oktober 2020  
 

 

'Het uur van de trouw' 

  Themadienst Dietrich Bonhoeffer 

 

 

 
Voorganger: ds. Evelyn Noltus 

m.m.v. Jan Spoel (orgel) 
Enkele leden van de cantorij, zang 

Ouderling: Truus Bretveld                   Diaken: Tom van Kooten 
Lector: Hilje Logtenberg                    Beeld: Truus Visser 

Kindernevendienst: Marleen Overweel 
Oppas: Johanna Hartemink 

 
Binnenkomst ambtsdragers 
 
Orgelspel 'Liebster Jesu, wir sind hier', J.S. Bach 
 
Woord van welkom  
 
Gebed bij de Paaskaars: 
In de vroegte roepen wij tot U o God 
Help ons bidden 
In ons is er donker, maar bij u is licht. 
U kent de weg die wij moeten gaan. 
Heilige Geest, schenk ons geloof 
dat ons van wanhoop verlost. 
Schenk ons liefde tot God en de naaste. 
Schenk ons hoop die bevrijdt van vrees. 
Leer ons Jezus zien, en zijn wil doen. 
Amen. 
 vrij naar D. Bonhoeffer, Morgengebed 
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Bemoediging: (in beurtspraak uitgesproken) 
 
v. De Heer zij met u 
a. Zijn Geest in ons midden! 
 
vr. Onze hulp is in de naam van de Heer 
a.  die hemel en aarde gemaakt heeft 
m. die trouw houdt tot in eeuwigheid 
a. en niet loslaat wat zijn hand begon. 
 
Zanggroep zingt: lied 207  De trouw en goedheid van de Heer 
 
Kyriëgebed, afgesloten door  zanggroep: Kyrie en gloria 
 
Ontferm u over ons in kwade dagen  
als wij de zware last zo wankel dragen,  
gebrandmerkt en gekrenkt tot op het bot,  
ontferm u God.  
 
Ontferm u over ons in stille uren  
als wij de schaduw van de dood verduren,  
onwetend van het ons beschoren lot,  
ontferm u God.  
 
Gij die ons nooit ontbreekt, zolang wij leven  
zolang zult gij ons met uw licht omgeven  
en met uw liefde – wonderbare macht,  
gij geeft ons kracht.  
 
Wij mogen in de avond, in de morgen,  
ons veilig bij u weten en geborgen  
tot in het diepe zwijgen van de nacht,  
o stille wacht. 
Tekst: René van Loenen, bij 'Goede machten' van Bonhoeffer.  
Melodie: psalm 101 
 
Gebed van de zondag 
 
Moment voor de kinderen en voor iedereen 
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Zanggroep zingt: lied 285: 1;     kinderen gaan naar hun eigen dienst. 
 
Lezing: Geluk en ongeluk, Dietrich Bonhoeffer 
 
Ongeluk en geluk, 
die ons overweldigend snel kunnen treffen, 
lijken aanvankelijk twee druppels water, 
hitte en vrieskou bij onverhoedse beroering. 
 
Meteoren, 
weggeslingerd uit hemelse verten, 
cirkelen boven ons hoofd, 
lichtend en dreigend. 
Getroffenen staren verbijsterd naar de ruïne 
van hun dagelijkse, doffe bestaan. 
 
Groots en verheven, 
ontwrichtend en dwingend, 
doet ongeluk of geluk zijn glansrijke intree, 
ongewenst of gewenst. 
Mensen staan op hun benen te trillen 
als ongeluk of geluk hen uitdost en zegent. 
  
Geluk is vol vlagen van onweer, 
ongeluk boordevol zoetheid. 
Twee zusters, samen afkomstig 
zo lijkt het, uit eeuwige sferen, heerlijk en vreeslijk. 
Passerend publiek, aangelokt van heinde en ver 
staart huiverend en afgunstig naar het onheilig gebeuren 
waarbij het onaardse chaotisch een aards drama opvoert, 
vernietigend en zegenrijk tegelijk. 
Wat is geluk? Wat is ongeluk? 
 
Pas de tijd zal ze scheiden. 
Het meeslepende, onverwachte gebeuren 
verandert in sleur, vermoeiend en zeurend. 
Overdag laat het kruipende uur 
het ware gezicht van het ongeluk zien. 
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De eentonigheid zat,  
wenden de meesten zich van het vergrijsde ongeluk af, 
teleurgesteld en verveeld. 
 
Dit is het uur van de trouw, 
het uur van de moeder en de geliefde, 
het uur van de vriend en de broer. 
Trouw verheft alle ongeluk 
en omhult het stil 
met een milde, goddelijke glans. 
 

 
 
Zanggroep zingt: Geluk en ongeluk; Lied in het licht van de naaste 
Zij zijn als meteoren,  
geluk en ongeluk.  
Wij mensen zien hun sporen  
en zijn verrast, verrukt.  
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Wij kunnen ze niet scheiden:  
hun baan verblindt ons oog.  
Verward door hun verschijning  
zien wij verbluft omhoog.  
 
 
De tijd zal ze pas scheiden,  
in dagen van gemis,  
in uren die verglijden  
tot er geen glans meer is.  
Dan zal het zich voltrekken,  
het wonder van de trouw:  
geluk laat zich ontdekken  
als frisse morgendauw. 

 
 
 
 
 
 
De toekomst is aanstaande 
van trouw die overwint. 
Het wonder is al gaande: 
je wordt gekend, bemind. 
Het uur van echte vrienschap 
brengt leven in balans. 
Het uur van de geliefde 
geeft ongeluk zelfs glans. 

 
Tekst: René van Loenen, bij gedicht van Bonhoeffer. Melodie: lied 713  
 
Lezing: Hebreeën 10: 22-24 
 
Broeders en zusters, laten we God dan naderen met een oprecht hart en een 
vast geloof, nu ons hart gereinigd is, wij van een slecht geweten bevrijd zijn, en 
ons lichaam met zuiver water is gewassen. 
Laten we zonder te wankelen datgene blijven belijden waarop we hopen, 
want hij die de belofte heeft gedaan is trouw. 
Laten we opmerkzaam blijven en elkaar ertoe aansporen lief te hebben en goed 
te doen. 
 
Zanggroep zingt: lied 319: 1, 7 
 
Overdenking: Het uur van de trouw 
 
Zanggroep zingt: lied 757: 1, 2, 4  (bewerkt door Jandirk Pronk) 
 
Aankondiging collectes 
Dankgebed en voorbeden, afgesloten met zingen (zanggroep) : 
 
Gott, laß meine Gedanken sich sammeln zu dir.  
Bei dir ist das Licht, du vergißt mich nicht.  
Bei dir ist die Hilfe, bei dir ist die Geduld.  
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Ich verstehe deine Wege nicht,  
aber du weißt den Weg für mich. 
 
vertaling: God, geef dat mijn gedachten gericht zijn op U. 
Bij U is het licht, U vergeet mij niet.  
Bij U vind ik hulp, ja bij U vind ik geduld. 
Van uw wegen heb ik geen begrip, 
maar U weet de weg voor mij. 
     Lied uit Taizé, tekst naar Bonhoeffer 
 
Stil gebed 
Samen bidden we hardop: Onze Vader 
 
Zanggroep zingt:  lied 791: 1 t/m 4 en 6 
 
Zegen 
Allen, gezongen: AMEN. 
 
Orgelspel 'Door goede machten trouw en stil omgeven'  (lied 511), voorspel 
   en koraalzetting Adr. Schuurman 
 
 
 

 
 
 

------------------------------------ 


