
Leef mee 
 
Zondag 24 mei 2020 
 
 
 

Kerkdienst 
Vanmorgen is er, vanwege alle maatregelen die zijn genomen omtrent het coronavirus, geen 
kerkdienst in de Brugkerk. 
 

Wel is een alternatieve viering vanuit de Reestkerk vanaf 10.00 uur te beluisteren. 
Voorganger: mw. J. van Beveren uit Assen 
Organist: Arjen Hagels 
Ouderling; Henk Jentink 
Lector: Linda Assink 
Koster: Jan Hummel 
 
Muziek voor de dienst  Lied 791 ‘Liefde, eenmaal uitgesproken’  
Liefde eenmaal uitgesproken 
als uw Woord van het begin  
Liefde wil ons overkomen  
als geheim en zegening  

Liefde die ons hebt geschapen 
vonk waarmee Gij zelf ons raakt 
alles overwinnend wapen 
laatste woord dat vrede maakt

 
Liefde luidt de Naam der namen 
waarmee Gij U kennen laat 
Liefde vraagt om ja en amen 
ziel en zinnen metterdaad 

 
Welkom door ouderling van dienst 
Woorden bij het begin 
Muziek Lied 287  vers 1 en 2  
Rond het licht dat leven doet 
groeten wij elkaar met vrede; 
wie in voor of tegenspoed 
zegen zoekt, mag binnentreden,  
bij de Heer zijn wij hier thuis, 
kind aan huis. 

Rond het boek van zijn verbond 
noemen wij elkaar bij name, 
roepen wij met hart en mond 
levenswoorden: ja en amen  
als de kerk van liefde leest 
is het feest. 

Gebed 
Moment met de kinderen  

Maak een hartjesslinger die laat zien wie je vrienden zijn! 
Je hebt nodig:(gekleurd) papier, een schaar, viltstiften, een nietmachine 
Opdracht: 
Maak stroken van het papier. Schrijf op ieder strookje een naam van iemand van wie 
je houdt, en iets wat je met hem of haar zou willen doen. Doe dit met alle strookjes. 
Vouw de strookjes dubbel. Maak ze daarna aan elkaar vast met nietjes, zoals op de 
tekeningen.(zie onderaan deze Leef Mee).  Zo krijg je een mooie hartjesslinger, voor 
de mensen van wie je houdt! 
 

Schriftlezing Johannes 15 vers 9 t/m 15  
Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde: je blijft in mijn 
liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader 
gehouden heb en in zijn liefde blijf. 
Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn. Mijn 
gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad.  



Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. Jullie zijn mijn vrienden 
wanneer je doet wat ik zeg. Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat 
zijn meester doet; vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord, 
aan jullie bekendgemaakt heb. 

 
Muziek Lied 683 vers 1 en 2 
Al heeft hij ons verlaten,  
Hij laat ons nooit alleen: 
wat wij in Hem bezaten  
is altijd om ons heen, 
als zonlicht om de bloemen,  
een moeder om haar kind, 
teveel om op te noemen  
zijn wij door Hem bemind. 
 

Al is Hij opgenomen,  
houd in herinnering 
dat Hij terug zal komen  
zoals Hij van ons ging. 
Wij leven van vertrouwen  
dat wij zijn majesteit 
van oog tot oog aanschouwen  
in alle eeuwigheid. 

Overdenking  
Muziek:  ‘You raise me up’    
Dankgebed, voorbeden en Onze Vader 
Collecten 
Zegen  
Blijf bij elkaar en draag elkaar.  
Houd elkaar in het oog en in het hart.  
Ontvang bij je doen en je laten,  
je gaan en je komen de zegen  
in de oude woorden,  
waarmee honderden generaties en  
duizenden mensen voor ons gezegend 
zijn.  

 
De Heer zegent ons, en behoede ons! 
De Heer doet Zijn aangezicht over ons 
lichten,  
en is ons genadig! 
De Heer verheffe Haar aangezicht over 
ons,  
en geeft ons vrede! 

Amen  
Muziek Lied 794 vers 1 en 2   
Gods zegen bidden wij je toe: 
Hij-zelf gaat steeds vooraan 
hoe ook je weg zal gaan. 
Geen mens weet waar en wat en hoe, 
toch mag je altijd hopen: 
God doet de toekomst open. 
 

Je hebt in liefde trouw beloofd, 
een zwak, een kwetsbaar woord 
is hier door ons gehoord. 
Ontvang de vlam die nimmer dooft: 
vuur uit Gods hart ontsproten – 
Hij houdt ons ja omsloten. 

Leef mee! 
Het is Hemelvaartsdag geweest. Jezus ging heen naar zijn hemelse Vader. Het is een van 
de christelijke feestdagen, maar een met verwarring. Afscheid nemen is immers niet leuk. 
Wie een dierbare moest verliezen heeft dat ook ervaren. Maar niet alleen bij de dood, ook 
kun je iemand bij het leven verliezen, helemaal of voor een tijd. Er ontstaat een 
onoverbrugbare afstand. 
 
Over afstand wordt in deze tijd veel gesproken, over afstand en nabijheid. Gelukkig kan 
afstand toch nog op een of andere manier overbrugd worden. Daar wordt creatief naar 
gezocht. Ook in de gemeente wordt op allerlei manieren geprobeerd contact te 
onderhouden, om afstand te overbruggen.  
 
Jezus is heengegaan maar dat deed hij met zegenende handen. Hij liet zijn zegen na aan 
wie in hem geloven. Ik moet dan ook wel denken aan een groot Jezusbeeld op een berg bij 
een Braziliaanse stad. Het staat daar met wijd gespreide armen, als zegen over de stad. Hij 
mag dan ver weg zijn, toch geeft hij wat we nodig hebben, ook vandaag in de verwarring en 
onrust van onze tijd. 



Deze zondag heet ook wel Wezenzondag. De betekenis is dat we achterblijven als 
weeskinderen. Jezus is heengegaan, de Heilige Geest moet nog komen. Het is een zondag 
van reflectie maar ook van verwachting. De gemeente heeft zijn Geest te verwachten, de 
Geest van liefde, de Geest van kracht, de Geest van verwachting, de Geest die ons in 
beweging brengt, maar ook de Geest van zelfbeheersing.  
We bevinden ons in een tussentijd. Maar Jezus heeft zijn zegen gegeven, die een belofte 
inhoud, een wens. En dat weerklinkt in het volgende gedicht: 
 
Ik wens je twee stevige voeten, om door het leven te gaan. 
Ik wens je twee stevige handen, om anderen bij te staan. 
Ik wens je een mond om te lachen, met vrienden die vrolijk zijn. 
Maar ook om mensen te troosten, bij tegenspoed en pijn. 
Ik wens je twee heldere ogen om te zien wat kwaad is of goed. 
Dan zul je altijd weten, de weg die je volgen moet. 
Ik wens je een liefdevol hart toe, een hart dat mensen bemint. 
Maar bovenal heb je Gods zegen, mensenkind. 
Ds. Remko Veldman. 
 
Collectes 
Voor de collecte kunt u  gebruik maken van de SKG kerkgeld app. Ook is er de mogelijkheid 
om geld over te maken voor de collecte. Zondag 24 mei 2020 hebben de collectes de 
volgende bestemmingen: 
Eerste collecte ; Diaconie en eredienst; op rekeningnr.; NL74RABO-0373736134  t.n.v 
Diaconie Protestantse Gemeente Oud Avereest-Balkbrug 
Tweede collecte; Onderhoud fonds gebouwen op rekeningnr. NL91RABO-0373715749 t.n.v. 
CvK P.G. Oud-Avereest-Balkbrug 
Let op; Wilt u wel de datum van de dienst hierbij vermelden ? 
 
De wandeling. Zondag 24 mei 2020 
Zondagmiddag, 24 mei om 14.00 uur vanaf de Schutse willen we weer gaan wandelen. 
Twee aan twee. En over brede paden hebben we een route uitgezet. Na de wandeling gaan 
we geen thee/koffie drinken i.v.m. met de corona. Jammer, maar heel helaas. 
 

-  Fijne zondag en een goede week gewenst! – 

 
 
 
Kopij Leef Mee 
De kopij voor de volgende Leef Mee kunt u doorgeven via: leefmee@pg-oudavereestbalkbrug.nl.  
Graag voor donderdag 28 mei 2020, 18.00 uur. 


