Afloop dienst zondag, 16.07.2017
Kerk Gent-Brabantdam, »Gentse Feesten«
1.
2.

Preludium
Begroeting en opening door kerkeraadslid van dienst.
Aansteken van de paaskaars
Tekst voor het aansteken van het licht:
»Zoals het licht
ons elke morgen
nieuw verschijnt,
ons wekt
en koestert
met zijn stralen, wek Gij God,
zo ook mij!

Afloop dienst zondag, 16.07.2017
Kerk Gent-Brabantdam, »Gentse Feesten«

1.
2.

Muziek ter voorbereiding
Begroeting en opening door kerkeraadslid van dienst.
Aansteken van de paaskaars
»Elke dag opnieuw moakt de zonne oens wakker,
en wulder kunne dan denke oan diene dag,
woarop die vrèwe gezien è dad oens Hiere nie mier in ’t graf
lag.
En wulder kunnen peinze oan diene dag,
Woarmé ieder van oens ’t leve begost hée,
Den dag woarop da wulder ’t licht van de werelt gezien hèn,
Oense geborte. En mé diene dag hè wulder een opgoave:
Wulder moeten loate zie wa da geluve betiekent.
Als wulder de kèse oansteke, dan wille wulder uuk denke oan
Die mensche die in oense stadt als Gaste noar de Gensche
Fieste kome. We denken uuk oan alle mensche eut oense
Kirke, die nie è kunne kome, omda ze ziek zijn of ze zijn op
Congé … «

3.

Handdruk
Rudy: in het Gents zie Nlse versie. En uitnodiging tot het
Zingen van Nr. 290 »Er is een land van louter licht« Str. 1.5.

Zoals de zon
geen dag
ons in het donker laat, laat mij uw trouw
ook nu weer dagen!

3.

Schep doorgang
aan wat zorgen baart,
wat angst aanjaagt,
en zet mij
recht weer op mijn voeten:
niet moedeloos,
niet hopeloos verlamd,
maar opgericht,
met opgeheven hoofd
tot U,
mijn Zon,
mijn dag, mijn licht!
(Sytze de Vries, Liedboek 2013 - »Getijden van de dag –
Morgen«.)
Handdruk aan predikant
Rudy: Ook van mijn kant, wens ik u, gemeente, een goede
morgen en hartelijk welkom in deze dienst n.a.v. de »Gentse
Feesten«.
Deze dienst heeft als bijzonderheid, dat enkele delen in het
Gents zijn en ik had vorig jaar, tijdens de vacature, met
enkele kerkeraadsleden daarover gesproken, dat ik ook nog
wel Gents spreek. Alleen is mijn Gents misschien niet meer
helemaal »up to date«.
Wij willen deze dienst beginnen met een belijdenis in de
verbondenheid met de Ene God Israels, door Jezus uit
Nazareth, die wij als Christus, als Messias betrachten. Wij
bedenken, dat
ONZE HULP IS IN DE NAAM VAN DE ENE,
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
DIE TROUW HOUDT TOT IN EEUWIGHEID
EN HET WERK VAN ZIJN HAND NIET LAAT VAREN.

Dit vertrouwen heeft mensen geïnspireerd tot gebeden en
gedichten. Wij hoorden een tekst van Sytze de Vries, één
van de moderne religieuze dichters in het nederlandse
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taalgebied. Hij was vroeger predikant van de Oude Kerk in
Amsterdam en is nu zelfstandig als auteur.

4.

Isaac Watts is een dichter uit de non-conformist beweging in
het Groot-Brittannië van de 17de eeuw. Non-conformist
betekent: geen vaste dogma’s, geen vastlegging van het
geloof in onherroepelijk, onbetwijfelbare formules. De nonconformists zijn rationeel denkende gelovigen, voorlopers
van de religieuze vrijzinnigheid. Van hem hebben we een
heel mooi lied in het oude Liedboek der Kerken: Nr 290 »Er
is een land van louter licht / waar heilgen heersers zijn«. Aan
het orgel/klavier begeleidt ons Mevr. Nina du Toit. Wij
zingen strofe 1 en 5 (en moest het kunnen, mag ik u dan
verzoeken, indien mogelijk, daarvoor op te staan?)
Liedboek der Kerken 290 »Er is een land van louter licht« Str.
1.5.
Gebed van verootmoediging
God, dat klinkt en zingt zo mooi, dat beeld van die hemel,
waar gelachen wordt, bijna zoals op de Gentse Feesten,
waar mensen uitgelaten zijn, en vrolijkheid troef is.
Gij weet echter hoe het met ons is. Gij ziet in ons binnenste
en kent ons beter als wij onszelf kennen. Zoals Psalm 139
zegt, is nog geen woord gesproken en Gij weet het al wat
ons beweegt.
Gij weet wat ons hier in de kerk beweegt, ons als gemeente,
ons als protestanten in deze stad en land, maar ook ieder
van ons persoonlijk. Gij kent onze vreugden, onze zorgen en
angsten. Wij bidden met ons lied voor ontferming over een
wereld waarin te weinig naar Uw woord geleefd wordt, een
wereld met een schrijnend tekort aan gerechtigheid,
daarom: »Heer, ontferm u over ons«

5.

6.

Kyrielied: Liedboek der Kerken 444,3 »Heer, ontferm u over
ons«
Wet (hoofdsom)
Toen Jezus gevraagd werd, wat als het belangrijkste gebod
in de Leer van Mozes, de Tora, beschouwd kan worden,
sprak Jezus: »Het eerste is “Hoor, Israel, de Heer is onze
God, de Heer is één; liefhebben zul je de Heer, je God, uit
heel je hart, uit heel je ziel, uit heel je verstand en uit heel je
kracht” (Deut. 6,4-5)! Het tweede is dit: “liefhebben zul je je
naaste als jezelf “Lev. 19,18)! – een ander gebod, groter dan
deze, is er niet!«

Omdat wij door Jezus deze geboden met Israel
gemeenschappelijk hebben, mogen wij – net als Israel –
God danken voor deze gave met een Dankpsalm in dewelke
alles wat leeft opgeroepen wordt zich te verheffen en met
luider stem God te loven: psalm 150
7.
8.

Danklied: Liedboek der Kerken Psalm 150: 1+2
Ne babbel mé de kinders van de kirke... (wa wilde gulders
gére worde? Zou de beginvraag kunnen zijn) eindigend
met een verwijzing naar dit
gedicht, dat dan van Rita
(?) gelezen wordt...Als je met een opgave begint, dan gaat
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4.

Gebed van verootmoediging aanknopend bij het voorheen
gezongen lied.
O God, dad ès toch schuune, da beelt van diene hémel,
woar dad er gelache wort, woar dad eigenlijk Gensche
Fieste zunder ènde es. Moar ja, ge wete Ghij wèl béter,
gelijk et in Psalm 139 (hundert negenendèrtig) hiet: `k en è
nog gie woort gezeit en ge weet hoe dad et er bij mij van
binne eut ziet…
Dus dan wete Ghij uuk hoe dad da bij oens in de kirke eut
ziet. Elkander kunne wij wel ’t ien en ’t ander wijs moake,
moar Ghij, God, wéet woardadde wij sukkele mé de
couraoge, zoude Ghij oens nie e beetse mier couroage,
force kunne géve, da wulder as e klein gruupke in Gent een
beetse loate zien van uns geluuf dad er oit op diene wérelt
hier gien misére mér en zal bestoan. D’es doarom da wulder
neu zinghe

5.

Kyrielied: Liedboek der Kerken 444,3 »Heer, ontferm u over
ons«
Wet (hoofdsom)
Ter woas ne kier ne godsdienstlieroar diet doar stond mee
te luisteren over wat da Jezus op al de vroage die de
mènsche em steldige antwoordege. Diene mèns woas vrie
gepakt van wat Jezus g’antwoort ad op e vroage over wat er
mé oens gebeurt as wei duud zijn. Hij steldige zijn vroage:
»Wad es ter nuh in feite `t gruutste en `t miest importante
gebod va God?«
En Jezus antwoardege: »`t Ieste gebod da goad ezu: luistert
ne kier iere, Israel, onze God es den ienigste èchte. Ge zult
God, onz’ Hiere, duughirre zien, mé ghuul uhw hèrte en mé
ghuul uhw ziele, mé al uhw verstant en mé al uhw force. `t
Twiede gebot, dat nie allie op de twiede ploatse stoat, maor
eigenlijk evenvéel wirde hee oas dad ieste, dad ès: nen
àndere mins moede op dezelfde maniere girre èn ofte zien,
gelijk of dadde uhw eige girre ziet. Ter es gien enkel gebod
da huuger of importènse hé dan die twieë!«

6.

En omdà wulder deur Jezus die gebode von Israel meuge
médroage, kunne wulder, gelijk Israel ons Hiere bedanke mé
ne Psalm in dewelke alles wad dadder léeft opgeroepe wort
om te zinge, alléz laot ons van katoen géve en altegoars
zinge psalm 150.
7.
Danklied: Liedboek der Kerken Psalm 150: 1+2
8.
Ne babbel mé de kinders van de kirke... (wa wilde gulders
gére worde? Zou de beginvraag kunnen zijn) eindigend met
een verwijzing naar dit gedicht,
dat dan van Rita (?)
gelezen wordt...
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het er ook om, om – wanneer het niet zo best loopt – niet
direkt op te geven. In het Gents zeggen we »nie pleue«, als
we elkaar moed willen geven. Daarover heeft Rita nu een
tekst, die zij in het Gents voorleest…
8.

Gedicht (Rita)
Oas ge nie keunt vliegen, luupt
Oas ge nie keunt luupen, goat
Oas ge nie keunt goan, kruipt
maor blijf nuutnie stillestaon
alteit noar omhuuge goan
Oas ge nie keunt lache, glimlacht
Oas ge nie keunt glimlache, zij toch bleie
Oas ge nie keunt bleie zijn, zij toen contènt
moar nuutnie opgeve
en alteit gaze geve
Nie pleujen!

9.
10.

Interludium 1
Textlesung: Markus 1 – Naardense Bijbel – Paul leest

Voorttrekkend langs de zee van Galilea ziet hij Simon en
Simons broer Andreas met een werpnet bezig in de zee,want zij zijn vissers ge-weest. Jezus zegt tot hen: hierheen
jullie, mij achterna, en ik zal maken dat ge vissers van
mensen wordt! Meteen laten ze de netten los en vol-gen
hem. En een stukje verdergelopen ziet hij Jakobus van
Zebedeüs en zijn broer Johannes, en die zijn in de boot
bezig de netten in orde te brengen. Meteen roept hij hen; zij
laten hun vader, Zebedeüs, achter in de boot, met de
huurlingen, en gaan weg, hem achterna.

11.

Wa gedanke over die vertellinge uuk mé ne kijk op `t feit, da
w’ulder van de joar bijna overal in Europa 500 jaor
reformaose gedenke.

12. Interludium 2
13. Lied na de preek: Liedboek der Kerken 47 »Jezus die langs
het water liep«
14. Gebeden
Laten wij bidden
- voor degene, die de stem van Jezus in hun leven gehoor
geven en in ons land, onze stad dit woord met hun woorden
en daden grijpbaar maken voor hun omgeving.
In deze tijd van reizen, feesten, bidden wij voor hen die
bezorgd zijn om de veiligheid van hun medemensen. Voor
mensen, die in hun geloof de liefde van God alleen voor hun
geloofsgenoten beperken, mensen, die niet die
barmhartigheid aan de dag kunnen leggen, die nodig is,
opdat de wereld vrede kenne.
Bidden wij voor mensen, die met hun beslissingen ingrijpen
in het wel en wee van hun medemens, dat zij geleid worden
door de Geest van Liefde, die in Jezus werkzaam was en
mensen uit de gevangenschap van zonde en schuld
bevrijdde.
Wij denken, God, in deze tijd van »plezier en leute« aan die
mensen, die door ziekte of dood geen zin hebben in
feestvieren, omdat ze bang zijn voor wat op hen afkomt of
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8.

Gedicht (Rita)
Oas ge nie keunt vliegen, luupt
Oas ge nie keunt luupen, goat
Oas ge nie keunt goan, kruipt
maor blijf nuutnie stillestaon
alteit noar omhuuge goan
Oas ge nie keunt lache, glimlacht
Oas ge nie keunt glimlache, zij toch bleie
Oas ge nie keunt bleie zijn, zij toen contènt
moar nuutnie opgeve
en alteit gaze geve
Nie pleujen!

9.
Musik
10. Textlesung: Mk 1 »De roepinge van ienigste visschers« (uit
Markusevangelie in het Gents van De Vuyst) Paul leest
»En op nekier moaktege Jezus een toerke langs de zie van
Galilea, en almeenekier zagt Hij twie gasten die bezig
woaren mee ulder visnetten uit te smijten. Die twie visschers,
da woaren Simon en zijn broere Dreetse. En Jezus zei tegen
ulder: „Zeg, `n komde nie mee mee mij? Vanaf nuh goade
visschers van minsen zijn.“
En die twie broers lieten sebiet ulderen visbak en ghuul
ulderen santeboetiek in de steke en ze gingen mee hem
thuupe de boan op. Een endeke vuder zagt hij Tsjoak van
Zebedeüs en zijn broere Jan; de dieje woaren zjuist bezig
mee de knupen los te moaken en ulder visnetten te
repareren. En vanhoast dat hij die twië zag, riept hij ulder bij
hem; en ze lieten ulder voader Zebedeüs mee zijn wirkvolk
in diene buut achter en liepen direct mee Jezus mee.«
11. Wa gedanke over die vertellinge uuk mé ne kijk op `t feit, da
w’ulder van de joar bijna
overal in Europa 500 jaor
reformaose gedenke.
12. Musik
13. Lied na de preek: Liedboek der Kerken 47 »Jezus die langs
het water liep«
14. Gebede
Drie voorbeden:
1. België, Gent, Inwoners
2. Geloofsgroepen: Christenen / Interreeligieusz
3. De roeping van de gemeente in Gent…
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15.

4

omdat zij niet kunnen vieren vanwege de lege plaats naast
hen
Wij bidden voor onze gemeente, dat zij een plek moge zijn,
waar mensen zich welkom voelen, waar mensen gedragen
worden door het geloof in de geborgenheid van uw liefde.
Daarom bidden wij – in verbondenheid met allen christen,
waar ook ter wereld en gelijk tot welke kerk zij behoren,
maar vooral in verbondenheid met onze broeders en zusters,
die vanwege hun christelijk geloof onderdrukt, vervolgd of
vermoord worden – die woorden, die ons ook met allen, die
ons in het leven, het geloof en het sterven voorafgegaan zijn
en die ons met Jezus verbinden:
Gebed des Heren:
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.

16. Lied voor de zegen: Liedboek der Kerken 291 »Nooit kann `t
geloof te veel verwachten« 1, 2
17. Zegen
Voor ons ligt de nieuwe week open. Een week, die ons
gelegenheid geeft om te laten zien wat het betekent in ons
dage-lijks doen en laten Jezus na te volgen. Daarom stellen
wij ons onder de zegen Aärons:
»De Ene zal je zegenen en je bewaken! –
De Ene laat zijn aanschijn tot je oplichten en is je genadig! –
De Ene heft zijn aanschijn tot je op en legt op jou vrede!«
Gemeente: »Amen, amen, amen«

besloten met:
wulder bidde neu mé elkander die worde, die Jezus ooit wel
ne kier gebéde héft, het zijn worde, die over alle grènze va
kirke verbinden. Die oens uuk verbinde mé de mensche die
moeten vluchten, omda ze als Christen underdrukt, vervolgt
of vermuurd worde. Worde, die verbinde mé mensche in die
buutses op de zie en die misschien op zie verdrinke, worde
die verbinde mé de zieke en degene die op ’t loatste van
ulder léve zijn:
15. Oens voader
Oens Voader, diede Ghij in den hémel seit,
Euwe noame worde heilig,
Eu Keuninkreik komme,
Wad dadde Ghij en wilt, da gebeure,
gelijk as in den hémel ezu uuk op erde.
Geeft oens, wad dadde wulder iederen dag nuudig èn,
En vergeeft wad dadde wulder verprutst è,
zuust gelijk te wulder die vergéven, die bij ons verzeit è,
breng oens toch nie in de verleidinghe,
moar bevreit oens va al kwoaë gevoelens
Want wa komt – eu Keuninkrijk – en alle dinamiek en alles
wa fantastisch ès – dad ès alles van Eu, tot in d’Iewigheit!
Amen.
16. Lied voor de zegen: Liedboek der Kerken 291 »Nooit kann `t
geloof te veel verwachten« 1, 2
17. Zegen
Allez, veuruit! E niewe wéke ligt open veur oens om te tune,
da wulder nie pleue in oens geluuf. We kreige doarveur
couraoge toegesproke met de zege van Aäron:
»Got zégene en bewoare eu,
Meuge Got ’t licht van zéin gezicht over eu doen kome en
compasse mé eu èn.
Meuge Got met zéin gezicht naor eu kiere en eu vréde géve.
Amen.«
18.

Muziek ter nabezinning

18. Postludium

Nog enkele vragen toch i.v.m. de doorgestuurde liturgie(en)…

1

Wie leest het gedicht van Sytze de Vries, gebeurt dit in het Gents? En
wie steekt de kaars aan?

2

Is het de bedoeling dat de liturgie helemaal uitgeprint/ gefotokopieerd
wordt? Zorg ik daar dan voor? Of worden alleen de hoofdlijnen
benoemd en de liederen afgedrukt? Zelfs dat hoeft niet, aangezien ze
allen uit het liedboek komen?
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De tekst van Sytze de Vries moet in
het Nederlands gebeuren, dat is de
originele taal. Het dialect zou
vermoedelijk aan het gedicht tekort
doen.
Ik heb een dialecte versie van een
tekst in een vroegere versie
gemaakt. Zie aanhang.
Nee. Er hoeft van mijn kant niets
uitgedrukt te worden. Wat gezongen
wordt, staat allemaal in het oude
Liedboek der Kerken.
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5

!!! Het woord: “overleiding” is hier helemaal niet bekend, noch
gebruikelijk: niet vernoemen?--> Normaal haalt de ouderling de
predikant op in de consistorie, na het lezen vaan de aankondigingen,
geeft aan de lezenaar een hand en dan neemt de predikant over…Ik
denk dat Rudy de tekst: “ ook van mijn kant etc.…” leest: in het
Gents??? Ik vermeld Nina al bij de aankondigingen… Votum en groet
gebeurden in het verleden ook wel in het Gents, maar hoeft niet echt?

De einige overweging die hier
gemaakt kann worden is vanwege
mensen, die geen Gents verstaan,
maar wel Nederlands kunnen lezen
of verstaan ...
Dit hoeft inderdaad niet vermeldt te
worden. Het gaat hier om de
„handdruk“ waarmee symbolisch de
predikant de leiding van de dienst
overneemt. Vanzelfsprekend zal mijn
tekst dan in het Gents (spontaan)
vertaald worden.
Ik zie wel of ik het Votum in het
Gents doe of niet. Of doet dat de
ouderling(e) van dienst? Is voor mij
iO (in het Gents of in het
Nederlands) In Zwitserland beperken
wij vaak de dialecte elementen tot
de verbindende teksten, de gebeden
(uitgez. Onze Vader, Bijbeltekst).

4

Paul doet gebed van verootmoediging; in het Gents (?), dat was toch
afgesproken, Paul is expres gevraagd om mee te werken aan de Gentse
dienst!!

Dat vind ik volledig in Orde. Paul
moet het zo doen, dat het voor hem
in orde is.

5

Wet: Rudy, in het Gents?

Zie antwoord bij nr. 3. Ik heb in de
gentse versie van Markus natuurlijk
ook een versie van de hoofdsom der
wet.
Ik zal beide versies bij mij hebben.

6

Babbel met de kinderen: op het moment zelf te zien of er kinderen zijn. (
Rudy doet dit, aangezien de leidsters van de kinderkerk geen Gents
kunnen spreken)

Dat wordt dus een „surprise“ in de
waarste zin van het woord.

7

Schriftlezingen: Paul, in het Gents

De versie van Jan de Vuyst is
vermoedelijk gekend.

8

Overdenking: Rudy ( (wordt dit langer dan de tekst die afgedrukt is??)

Vermoedelijk heb je een uitvoerige
versie voor jou. Het zou niet langer
mogen worden. Eerder probeer ik in
te korten.

9

Gebeden: wie leest wat?--> Paul en Rudy??? In het Gents, behalve
Onze Vader??? Ik vrees anders echt kritiek van een aantal ouwegetrouwe kerkgangers…

Als Paul wil, vind ik dat goed dat hij
dat in het Gents doet. Ik ga er van
uit, dat hij dat ook spontaan kan
doen.

10

Zegen: Rudy

D’accord.
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Ik hoop dat dit niet teveel op vitten lijkt, maar het is goed als alles duidelijk is op voorhand, zeker omdat we
elkaar niet meer ontmoeten voor zondagochtend…om alle misverstanden te vermijden ook.
Ik ga straks weer werken ( van 14- 22u), maar zal wel jullie reactie lezen later?
Met hartelijke groeten,
Martine
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