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zondag 20 november 2022 

3
e
 zondag van de voleinding 

voorganger: ds P.L. Wansink 
organist: Kees Bax 

De kleur van deze zondag is wit 

 
- klokgelui vooraf: de Dordtse Dom klokken 3, 4, 5, 6 - Gloria Te Deum 

- orgelspel: Variaties over ‘Laat komen, Heer, uw rijk’, Willem Vogel en Folkert 
Grondsma  

- welkom en korte afkondiging door de ouderling van dienst; stil gebed 

VOORBEREIDING 

gemeente gaat staan 
- openingslied: lied 207 

- bemoediging v Onze hulp in de Naam van de Heer, 
 g Die hemel en aarde gemaakt heeft. 

- drempelgebed v Barmhartige God, - - - 
  - - - door Jezus Christus, onze Heer. 
 g Amen.  

- zondagspsalm: psalm 78: 1 en 2 
gemeente gaat zitten 

- smeekgebed vanuit de nood van de wereld 
besloten met kyrie en gloria  

DIENST VAN HET WOORD 

- groet v De Heer zal bij u zijn! 
 g De Heer zal u bewaren! 

- gebed bij de opening van de Schrift  

- lezing Profeten: 2 koningen 13, 14-21 (Naardense Bijbel) 

14 Elisja is ziek geworden, die ziekte van hem 
waaraan hij zal sterven; 
tot hem daalt af Israëls koning Joasj: 
hij huilt het uit over zijn verschijning en zegt: 
vader, vader van mij, 
wagens van Israël en zijn ruiters! 

15 Maar Elisja zegt tot hem: 
haal een boog, en pijlen!- 
en hij haalt voor hem een boog en pijlen. 

16 Dan zegt hij tot Israëls koning: 
strijk met je hand over de boog!, 
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en hij strijkt erover met zijn hand; 
dan legt Elisja zijn handen 
   op de handen van de koning, 

17 en zegt: 
open het venster aan de oostkant!, 
   en hij opent het; 
dan zegt Elisja: schiet!, en hij schiet, 
en hij zegt: 
een pijl van redding door de ENE, 
   een pijl van redding op Aram!- 
je zult bij Afek Aram slaan 
   tot het helemaal weg is! 

18 Dan zegt hij: 
haal de pijlen op!, en hij haalt ze; 
hij zegt tot Israëls koning: 
   sla ermee op de aarde!, 
en hij slaat er drie keren mee en staat dan stil. 

19 De man Gods valt woedend tegen hem uit 
en zegt: met vijf of zes keren slaan, 
dán had je Aram geslagen 
   tot het helemaal weg was; 
maar nu 
sla je Aram maar drie keren! 

20 Dan sterft Elisja en begraven ze hem. 
Jaar op jaar komen benden uit Moab 
   het land binnen. 

21 En het geschiedt 
als zij een man aan het begraven zijn: 
ziedaar, ze zien de bende 
en werpen de man in het graf van Elisja; 
zij gaan weg, maar de man raakt 
   de beenderen van Elisja aan, 
wordt levend en verrijst op zijn voeten. 

- psalm 103: 1 en 4 
gemeente gaat staan 

- evangelielezing: Lukas 21, 5-19 (NBV 21) 
5
 Toen er gesproken werd over de tempel, over de mooie stenen en 

wijgeschenken waarmee hij versierd was, zei Hij: 
6
 ‘Wat jullie hier zien ... 

er zullen dagen komen waarop geen steen op de andere zal blijven; alles 
zal worden afgebroken.’ 

7
 Ze stelden Hem toen de vraag: ‘Meester, 

wanneer zal dat allemaal gebeuren en aan welk teken kunnen we het 
herkennen?’ 

8
 Jezus zei: ‘Let op, laat je niet misleiden. Want er zullen 

velen komen die mijn naam gebruiken en zeggen: “Ik ben het,” of: “De tijd 
is gekomen.” Volg hen niet! 

9
 Als jullie berichten horen over oorlog en 
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opstand, raak dan niet in paniek. Die dingen moeten eerst gebeuren, 
maar dat is nog niet meteen het einde.’ 

10
 Hij vervolgde: ‘Het ene volk zal 

tegen het andere ten strijde trekken en het ene koninkrijk tegen het 
andere, 

11
 er zullen zware aardbevingen komen en hongersnoden en 

epidemieën alom, en er zullen aan de hemel grote en verschrikkelijke 
tekenen verschijnen. 

12
 Maar eerst zullen jullie worden mishandeld en 

vervolgd en uitgeleverd aan de synagogen, jullie zullen worden 
opgesloten in de gevangenis en worden voorgeleid aan koningen en 
gouverneurs omwille van mijn naam. 

13
 Dan zullen jullie moeten getuigen. 

14
 Bedenk wel dat jullie je verdediging niet moeten voorbereiden. 

15
 Want 

Ik zal jullie woorden van wijsheid schenken die door geen van je 
tegenstanders kunnen worden weerstaan of weersproken. 

16
 Zelfs je 

ouders en broers, verwanten en vrienden zullen je uitleveren, en ze zullen 
sommigen van jullie ter dood laten brengen. 

17
 Jullie zullen door iedereen 

worden gehaat omwille van mijn naam. 
18

 Maar geen haar van je hoofd zal 
verloren gaan. 

19
 Red je leven door standvastigheid! 

- lofprijzing v  Lof zij U, Christus 
  g  in eeuwigheid, amen.  

gemeente gaat zitten 
- woord voor de kinderen 

- uitleg en verkondiging 

2 Koningen 13, 14-21  Lukas 21, 5-19 Voleinding III 
Elisa is ziek. Niet zomaar, maar hij voelt zijn krachten wegvloeien hij gaat 
sterven. Opvallend hoe mensen vaak zelf heel goed weten dat hun 
levenseinde nadert. Onze medische wetenschap doet er van alles aan dat 
weg te drukken. Maar een verstandige arts luistert goed naar haar patiënt. Er 
is soms een dieper weten. Ook Elisa beseft: mijn  levenseinde nadert. En 
blijkbaar deelt hij dat met zijn leerlingen, hij had steeds een groep van hen om 
zich heen. Profeten in Israël hadden een soort van profetenschool, als een 
tegenstem in het land. Zoals je soms hoopt dat de kerk in de wereld iets van 
een school is, een tegenstem. De Joodse opperrabbijn van het Verenigd 
Koninkrijk Jonathan Sachs noemt dat een creatieve minderheid. Sachs is in 
2020 overleden en dat is een groot verlies. Zijn eigen tegenstem werd tot in de 
kring van vorsten gehoord. Prins (inmiddels koning) Charles schreef een 
voorwoord bij de net postuum verschenen essays. Titel: De kracht van ideeën. 
Woorden van geloof en wijsheid. Jonathan Sachs, een tegenstem; een 
creatieve minderheid.  
 
Elisa is zo’n stem en ook zijn stem bereikt de koning. Die komt zelfs naar hem 
toe. Opvallend want van koning Joas wordt niet eerder vermeld dat hij onder 
de indruk was van de profeet en uit angst voor Aram verzamelde hij zelfs 
tempelschatten om de koning van Aram mild te stemmen. Joas groeide als 
klein kind op in de tempel onder de hoede van priester Jojada en zijn 
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koningschap stond in het teken van de macht van tempel, maar de profeet?  
Toch: de stem van een profeet had gezag in Israël. En de koning komt naar 
de zieke stervende mens. Opvallend hoe hij hem huilend aanspreekt: Vader, 
vader van mij, wagens van Israël en zijn ruiters. Dat zijn exact dezelfde 
woorden die Elisa geroepen had toen de profeet Elia stierf of misschien moet 
ik zeggen ten hemel werd ogenomen (2 Koningen 2,12). Het lijkt een aanroep 
die de kracht van de profeet erkent. Waarbij Elia zich dicht in de nabijheid van 
de Eeuwige God bevindt. Juist oog in oog met de dood. En er is ook een 
relatie tussen de profeet en de koning: mijn vader, mijn vader. 
Vervolgens gebeurt er iets wonderlijks. Elisa zegt tot hem: haal een boog en 
pijlen. Hij spant de boog en er volgt een bijna teder moment: Elisa legt zijn 
handen op die van de koning. Het lijkt wel een zegen. In elk geval: Hij raakt 
hem aan. Dan moet het venster naar het oosten geopend. Dat is de richting 
waar het volk van Aram woont, maar tegelijk het oosten is zoveel meer, daar 
gaat de zon op daar komt het licht vandaan. Bijbels gesproken dat is de plek 
van de opstanding. Elke (oude) kerk is naar het oosten gebouwd. Vandaar 
komt de belofte. De koning schiet op het woord van de profeet een pijl van 
bevrijding. Je kan ook vertalen een pijl van redding, van heil. Prachtig 
symbool. Daar vliegt de pijl van Gods redding recht naar het oosten. Op het 
woord van de profeet. Hij reikt tot ongekende verten. Voorbij de horizon. 
Vertrouwen wij daarop? Vertrouwt Joas daarop? 
En dan luistert het nauw. De profeet draagt de koning op met de pijlen op de 
grond te slaan. Dat doet hij (aarzelend) drie keer. De man Gods wordt 
woedend. Nu kun je denken: ach wat maakt dat nu uit. Hoe kon die koning 
weten wat de bedoeling was? Maar dan mis je de betekenis van het verhaal. 
Op het spel staat het vertrouwen van deze koning in de Heer. Beseft hij dat 
Gods trouw, Gods redding en bevrijding onvoorwaardelijk zijn. Niet ter 
discussie staan. Hij beseft het niet. Hij aarzelt. Hij slaat drie keer en staat dan 
stil… Voelt u het wat halfslachtige. Ik kan wel een beetje met de profeet mee, 
zeker oog in oog met zijn ziekte en dood, maar…. Terwijl daarnet een pijl van 
bevrijding tot ver in het oosten is gegaan. Let op. Het gaat er helemaal niet om 
dat je niet mag twijfelen als mens, of dat je niet kan aarzelen in je geloof. Pff. 
Nee hier geeft de God van Israël zijn diepste getuigenis een grote belofte. 
Maar de koning staat stil. Terecht dat de profeet razend is. Hoe is het 
mogelijk. De profetische tegenstem kent ook heilige woede.  
En als we het dan nog niet doorhadden. Elisa is gestorven. Zijn beenderen 
liggen ergens in een graf, een spelonk of waar dan ook. En zelfs in zijn dood, 
zelfs zijn dorre beenderen geven nog het leven. Het lijkt wel Pasen. Het is 
misschien wel Pasen. De man Gods als Elia een teken van leven oog in oog 
met de dood. Dat is het geloof in de God van Israël aan de wereld 
geschonken.  
We horen Jezus vanmorgen in de traditie van dat geloof. Hij staat bij de 
tempel van Jeruzalem en hij beseft al dat die tempel ten onder zal gaan. Hij 
ziet al de ellende van de eerste eeuw, de opstand tegen de Romeinen, maar 
ook zijn eigen volgelingen die vervolgd worden, oorlogen en opstand, 
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hongersnoden, epidemiëen. En dat slaat in eerste instantie op de kerk in de 
delen van het Romeinse rijk, maar tegelijk is het niet onterecht dat kerk de 
eeuwen door dit heeft herkend. Immers de wereld staat vaker in brand, er is 
nog steeds oorlog, er is wanhoop en onzekerheid. We staan soms aan de 
rand van de dood. Wie zal onze tijd duiden? Te midden van al die stemmen, 
horen wij de profetische stem? Getuigen wij  - met de woorden van Sachs-  
als een creatieve minderheid van onze roeping. Die is glashelder: wees 
standvastig in trouw, in liefde in bewogenheid. Volg Christus op zijn weg door 
de wereld. Vertrouw op de Heer, zijn belofte vliegt ons als een pijl vooruit op 
weg naar het oosten.  
Geloven is leven vanuit een belofte. Je ziet het nog niet. Soms wordt je weg 
geslagen door een epidemie, door oorlogsgeweld, soms loop je zelf langs de 
rand van de dood, of je bent inderdaad ziek ten dode toe. Sla op de grond, 
kom overeind maar vooral vertrouw op Gods onwankelbare kracht. Ik geef 
jullie woorden van geloof en wijsheid. Wees niet bang. Weet u: Zelfs geen 
haar op ons hoofd zal verloren gaan. Amen. 
 

- lied 761 

DIENST VAN DE GEBEDEN 

- dankgebed en voorbeden, steeds onderbroken door gezang 368j 

v zo bidden wij U allen tezamen 

g 

persoonlijk gebed in stilte 

gezamenlijk Onze Vader 
gemeente gaat staan 

- slotlied: lied 753 

- uitzending en zegen 

allen zingen: 

 

- orgelspel: ‘Wachet auf, ruft uns die Stimme’, Max Reger



 

 

collecten 

kerk: Kosten kindernevendienst 
diaconie: Stichting OMZO Vluchtelingenwerk 

OMZO is een zelfstandige stichting en verbonden aan de Pauluskerk. Zij zet 
zich in voor mensen in Rotterdam die niet over officiële verblijfspapieren 
beschikken. 

Kies de manier die past: 

 In de collecteschaal bij de uitgang; 

 IBAN NL37 INGB 0000 6573 05 t.n.v. Wijkraad 1 
der Hervormde Gemeente o.v.v. collecte 
kerkdienst;  

 QR-code, waarvan u het ingestelde bedrag nog 
kunt wijzigen.  

 

Voor de verdeling tussen kerk en diaconie wordt gezorgd.  
Giften in de Noodhulppot bij de uitgang zijn bestemd voor Kerk in Actie voor 
het project ‘Noodhulp Oekraïne’. Hartelijk dank! 

volgende zondag 27 november, 10:30 uur  

voorganger: ds. P.L. Wansink 
organist: Cor Ardesch 

volgende zondag 27 november, 19:00 uur | orgelvespers 

voorganger: ds. P.L. Wansink 
organist: Cor Ardesch 

Stadsklooster op woensdagochtend 

7:15 uur (metten), 8:00 uur (ontbijt), 8:45 uur (lauden) 
Trinitatiskapel, Vriesestraat 22 

adventskalender 

Wilt u een mooie kalender voor de komende adventstijd ontvangen? De 
adventskalender 'Aan tafel- Plek voor iedereen', van de Protestantse Kerk is 
gratis verkrijgbaar. Voor elke dag is er een overdenking, aangevuld met 
liederen, gebeden en citaten. Zo komen we elke dag een stapje dichter bij 
Kerstmis. Bestellen kan via de website: 
www.petrus.protestantsekerk.nl/adventskalender 

gastlidmaatschap  

U voelt zich betrokken bij de Grote Kerk Gemeente en weet zich met ons 
verbonden? Dan is het mogelijk om gastlid te worden. Voor meer informatie 
verwijzen we u naar: www.grotekerk-dordrecht.nl/grote-kerk-
gemeente/gastlidmaatschap. 

http://www.petrus.protestantsekerk.nl/adventskalender
https://www.grotekerk-dordrecht.nl/grote-kerk-gemeente/gastlidmaatschap/
https://www.grotekerk-dordrecht.nl/grote-kerk-gemeente/gastlidmaatschap/

