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‘Dienstbaar’ 
Orgelspel 
Welkom en mededelingen 
De kaarsen worden aangestoken 
Moment van stilte 
 
Lied: Lied om licht [m. NLB 601 Licht dat ons aanstoot; t. H. Wouters]   
1 Om licht te zien zijn wij gekomen, een krans van mensen wereldwijd 
die waakzaam van de vrede dromen en werken aan gerechtigheid. 
Ontsteek het vuur opdat wij horen het lied dat zingt in alleman 
tot nieuwe mensen zijn geboren: vrienden met vrede hand in hand. 
 
Woorden aan het begin 
Ruimte waar het licht kan komen, 
wind kan waaien, adem stromen. 
Ruimte die doet leven. 
 
Stilte waar je God kunt horen, 
open hart en open oren. 
Stilte om te zijn. 
 
Licht waarin wij samen staan. 
Geest van God, raak gij ons aan, 
dat wij open gaan.    
 
Deze woorden van vertrouwen en hoop klinken in dit huis van geloof,  
waar wij samen zijn in verbondenheid aan elkaar 
en aan allen, die zich elders bevinden en met ons meeluisteren-   
rondom een open boek, met oude, nieuwe verhalen.  
 
Lied: Met nieuwe woorden [ZZZ nr. 102; m. NL 221, Zo vriendelijk; t. M. Steehouder] 
1 Met nieuwe woorden voor een oud verhaal, 
niet met een stem versteend in het verleden, 
wel in een taal die twijfelt en die vraagt, 
zonder de harde leer van zekerheden, 
woorden die klinken als een nieuw signaal: 
ruimte waar mensen zich gezegend weten.  
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2 Woning waar mensen meer dan welkom zijn, 
een pleisterplaats om bij elkaar te komen, 
waar elk van waarde is die hier verschijnt, 
waar lachen is en tranen mogen stromen, 
deuren die open staan voor groot en klein, 
waar mensen volop nieuwe liefde dromen. 
 

3 Dank voor een plaats waar elk de ander ziet, 
waar vriend en vreemdeling elkaar ontmoeten, 
dank voor de adem die de vrijplaats biedt, 
dank voor de openheid van niet te moeten, 
dank voor de woorden en het nieuwe lied, 
dank voor de ogen die elkaar begroeten. 

 
Ter inleiding op het thema van de viering ‘dienstbaar’ 
Dienstbaarheid heeft een negatieve klank in onze samenleving. We zijn van nature geneigd om 
onszelf op de eerste plaats te zetten. We moeten dat ook wel, want we worden van alle kanten 
opgeroepen om autonoom te zijn en ons maximaal te ontplooien. Via de weg van de zelfrealisatie 
vinden we het geluk.  
Ondanks de vele mogelijkheden tot zelfontplooiing worden we niet gelukkiger. Velen ervaren zelfs 
het tegenovergestelde. Er is sprake van een groter wordende kloof tussen mensen. De een begrijpt 
de ander niet meer, er is geen begrip voor elkaar. Mensen vereenzamen. We raken de verbinding 
kwijt.   
Maar dit is niet de enige kant van het menszijn. Er zijn tal van voorbeelden te vinden van mensen die 
graag iets doen voor de ander, zonder tegenprestatie te verlangen of persoonlijk voordeel te willen 
hebben. We hebben deze momenten waarschijnlijk in ons eigen leven ervaren. Dat zijn gelukkige 
momenten. ‘De zorg voor de ander voedt onze eigen ziel’.  
Voor een leefbare samenleving is dienstbaarheid een vereiste, een algemeen geldende humanitaire 
eigenschap. Ieder mens is daartoe geroepen en velen geven daaraan gehoor, om heel diverse 
redenen.  
Dienstbaarheid heeft echter ook een religieuze dimensie. Vanmorgen willen we de betekenis 
daarvan nader verkennen.   
Als opmaat een tekst van Erik Galle ‘Waardemeter’: 
 
Waardemeter [Erik Galle] 
Ik loop wel eens rond met een meetlat 
om U, God, te tonen  
hoeveel ik al gegroeid ben. 
 
Dat is een van de momenten  
dat Gij potdoof lijkt.  
Gij wilt het gewoon niet weten,  
hoeveel ik  
erop ben vooruitgegaan.  
 
Wanneer ik over anderen begin,  
dan zie ik uw oor zich openen.  
Het is of ik daarmee een sleutel  
in mijn hand heb 
om uw aandacht te krijgen.  
 
En wanneer ik het dan heb 
over hoe graag ik hen heb,  
lijkt het of Gij glundert.  
 
Gij leer me op die manier 
dat Gij een mens alleen ziet groeien 
in de mate 
hij toeneemt in liefde,  
zeker voor hen  
die aan de rand staan.  
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Zonder veel woorden 
neemt Gij mij mee 
in uw manier van kijken.  
 
Lied: Dat wij onszelf gewonnen geven [NLB 816; m. N. Hermanides; t. R. van Loenen] 
 
Lezing: Eerste brief van Petrus [3: 8-16; NBV ‘21] 
Tot slot, wees allen eensgezind, leef met elkaar mee, heb elkaar lief als broeders en zusters, wees 
barmhartig en bereid de minste te zijn. Vergeld geen kwaad met kwaad, en als u wordt 
uitgescholden, scheld dan niet terug; zegen juist, opdat u ook zelf zegen ontvangt, want daartoe bent 
u geroepen. Immers: 
‘Wie het leven liefheeft en goede jaren wil genieten, 
laat hij zijn tong behoeden voor het kwaad 
en zijn lippen voor woorden van bedrog, 
laat hij het kwaad mijden en doen wat goed is, 
laat hij naar vrede streven en die najagen. 
Want het oog van de Heer rust op de rechtvaardigen 
en zijn oor luistert naar hun hulpgeroep, 
maar Hij keert zich tegen wie kwaad doen.’ 
Overigens, wie zou u kwaad doen als u zich volledig inzet voor het goede? Maar zelfs als u zou lijden 
omwille van de gerechtigheid, dan bent u toch gelukkig te prijzen. Wees daarom niet bang voor de 
mensen en laat u door niets in verwarring brengen; erken Christus als Heer en eer Hem met heel uw 
hart. Vraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is, wees dan steeds bereid om u te 
verantwoorden. Doe dat dan vooral zachtmoedig en met respect, houd uw geweten zuiver; dan 
zullen de mensen die zich honend uitlaten over uw goede levenswandel in eenheid met Christus, zich 
over hun laster schamen. 
 
Lied: Wie leeft vanuit het hart [m. oud Liedboek 416: Gelukkig is het land; t. M. de Bruijne] 
1 Wie leeft vanuit het hart 
staat open voor Gods Geest 
die waait waarheen zij wil 
en mens en wereld heelt. 
Wie toegang tot Haar heeft 
weet wat de hand te doen, 
de voeten waar te gaan 
de mond te spreken heeft 
 

2 Eenvoudig zijn van hart 
is puur zijn en oprecht, 
hen brengt Gods geest als hulp 
de Wijsheid als geschenk. 
Zij hebben niet de macht, 
eenvoudigen van hart, 
zij trekken slechts een spoor 
van licht de wereld door. 

Overdenking 
‘Een nederig mens kan grote dingen doen, omdat hij niet bezorgd is om zijn eigen belangen en zijn 
eigen reputatie. Hij hoeft geen energie meer te verspillen om ze te verdedigen.’  
Het is een citaat van Thomas Merton, monnik, schrijver, vredesactivist, die leefde in de vorige eeuw. 
Hij was nog jong toen hij intrad in een strenge kloosterorde in Amerika. Hij leefde graag in stilte en 
afzondering en later ook als kluizenaar in de natuur. De gebeurtenissen op het wereldtoneel gingen 
echter niet aan hem voorbij.  Steeds vaker vroeg hij zich af of hij mocht blijven zwijgen over het 
kwaad dat zich op vele plekken manifesteerde, zoals in de Vietnamoorlog. Hij kwam tot de conclusie 
dat hij een boodschap voor de wereld had. Hij trad buiten de beschermde omgeving van het 
kloosterleven en liet een tegengeluid horen.  
 
‘We moeten bereid zijn ons los te maken uit ons eigen ik, want we zijn niet het centrum van het 
universum. Daarmee geven we onze eigen autonomie op. Dit is geen populaire gedachte in de 
huidige maatschappij, maar het behoort tot onze roeping om te streven naar bevrijding van onze 
eigen wil. We moeten het centrum van ons wezen verleggen in de Ander met een hoofdletter’. 
Merton bedoelde hiermee niet, dat we willoze en krachteloze mensen moeten worden. Integendeel, 
zo’n levenshouding vraagt om een vastberaden wil. Je komt immers in een spanningsveld terecht 
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tussen het gericht zijn op jezelf en je eigen welbevinden en op dat van de ander en hebt daarin 
duidelijke keuzes te maken. Dat kan een pijnlijke strijd zijn, zegt hij. Het is echter de enige weg naar 
een hechte verbinding met de Bron van het leven. Geef je over aan de diepe onderstroom van Gods 
leiding en liefde. Dat maakt je hart ruim als de wereld.  
 
Ons losmaken van de eigen belangrijkheid, in eenvoud en dienstbaarheid leven, daarover gaat het 
ook in de Petrus-brief.  
Waarschijnlijk is de brief tegen het einde van de eerste eeuw geschreven. De auteur kan niet de 
apostel Petrus uit de evangelieverhalen zijn. Hij heeft gebruik gemaakt van diens naam, zoals dat 
gebruikelijk was in die tijd. Daarmee duidde hij aan, dat hij ontzag heeft voor het leven en werk van 
Petrus en graag in diens voetsporen treedt.  
De brief is gericht aan een breed publiek, er worden meerdere gemeentes in de adressering 
genoemd. De lezers zijn voor een groot deel niet-joden, aanhangers van de Weg, volgelingen van 
Jezus. Die vormen een maatschappelijke en religieuze minderheid in de omgeving waar ze wonen, 
het noorden van het huidige Turkije. Zij worden niet direct vervolgd, maar leven wel in zware 
omstandigheden en ondervinden allerlei moeilijkheden omdat ze christenen zijn. De wereld moest 
niet veel hebben van het ‘nieuwe geloof’. De schrijver waarschuwt zijn lezers hiervoor. Ze moeten 
zich erop voorbereiden dat de omstandigheden nog veel zwaarder kunnen worden.  
 
Met zijn brieven wil hij de gemeenteleden bemoedigen en hun weerbaarheid vergroten. Dat doet hij 
op diverse manieren. 
De schrijver herinnert de lezers aan de basis van hun leven: de hoop die in hen leeft. Het hoopvolle 
leven heeft Jezus voorgeleefd. Daarvan kunnen ze leren wat nodig is om een ‘voorbeeldig leven’ te 
leiden. Dat maakt hen niet tot slaafse volgelingen, maar tot zelfbewuste mensen, die leven vanuit 
hun kwetsbaarheid en kracht.  
 
Een andere weerbaarheidsfactor ligt in de sociale contacten. Versterk de onderlinge band, zo schrijft 
hij aan de gemeenteleden. Wees eensgezind, leef met elkaar mee, heb elkaar lief als broeders en 
zusters – dat lazen we zojuist in het derde hoofdstuk. Het gaat om de waardering van individuele 
medemensen, maar ook over de waarde van de geloofsgemeenschap. Deze wordt omschreven als 
‘koninklijk, heilig en bijzonder’. De schrijver waarschuwt er wel voor om niet arrogant te worden: wij 
zijn beter dan zij, maar om te leven vanuit ‘genade’. Hij heeft het al eerder benadrukt: het leven dat 
ze leiden kan zomaar in een storm terechtkomen en tegenstand en minachting veroorzaken bij 
anderen. Dit kan zelfs een blijvend karakter krijgen. Er is dus alle reden om met elkaar op te trekken 
en op elkaar te letten.  
 
‘Het voorbeeldige leven’ licht de schrijver nader toe, want het kan een stevige basis vormen voor een 
dienend bestaan. De manier waarop ze dat het beste kunnen doen, spreekt ons waarschijnlijk niet 
aan. De term ‘ondergeschikt’ komt vaak voor in de brief. De lezers worden opgeroepen om 
‘onderdanig’ te zijn: 
de burgers aan de machthebbers,  
de slaven aan hun meester,  
de vrouwen aan hun man.  
Betekent dit dat mensen zich maar moeten schikken in hun lot, zich moeten aanpassen aan 
bestaande verhoudingen, ook als dat wanverhoudingen zijn? Wij denken daar anders over en vinden 
dat we in verzet moeten komen.  
 
Nadere bestudering van de inhoud van de brief brengt een andere bedoeling aan het licht. De 
mensen tot wie deze oproep is gericht, behoren tot een kleine groep, een minderheid, die weinig tot 
geen mogelijkheid heeft om zich te verzetten tegen de heersende machten. Ze verlangden wel naar 
een verandering, maar de dagelijkse werkelijkheid liet zien dat ze niet in staat waren deze te 
bewerkstelligen.  
De schrijver roept de gemeenteleden op zich aan te passen aan de omstandigheden waarop ze géén 
invloed kunnen uitoefenen. Dan kun je je aandacht richten op wat wél mogelijk is en kun je je 
energie gebruiken om dat ‘voorbeeldige’ leven te realiseren op plekken waar wel ruimte is. 
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Ook in een wereld waarin veel dingen gebeuren die fout zijn en waar ongelijke verhoudingen 
voortbestaan, is het mogelijk je naaste lief te hebben en de ander van dienst te zijn, terwijl je hoop 
houdt op de verwerkelijking van het visioen van de betere wereld. Thomas Merton omschreef het zo: 
‘Dienstbaarheid is het zekerste teken van kracht’. 
 
Zachtmoedig en dienstbaar zijn, in het midden van de wereld - dat is een veelzijdige opgave, maar 
geen gemakkelijke. Want wij zijn telkens weer geneigd om toch ons eigen welbevinden voorop te 
zetten in de veronderstelling dat wij op deze manier een zinvol leven kunnen leiden.  
De schrijver van de Petrusbrief zegt: draai het om. Zet de ander centraal en stel jezelf regelmatig de 
vraag hoe je je medemens in het dagelijks leven ten dienste kunt zijn.  
Laat het niet bij woorden over geloof in een bevrijdende, liefdevolle God, maar maak het zichtbaar 
door je inzet voor een betere wereld.  
Door een dienende levenswijze brengen we het Koninkrijk van God dichterbij.  
 
Dit geldt voor mensen persoonlijk, maar beslist ook voor geloofsgemeenschappen. In deze wereld 
van steeds meer en steeds groter kunnen zij plekken zijn van gastvrijheid en compassie. Hier zijn 
mensen elkaar nabij en zetten zij zich belangeloos in voor medemensen. Zo geven zij gestalte aan de 
navolging van Jezus, toen Hij zei dat Hij niet gekomen was om gediend te worden, maar om te 
dienen. 
Nog eens, dat is niet altijd gemakkelijk. Dienstbaarheid zet je niet in op de momenten dat het jou 
uitkomt, maar het is een grondhouding. En dan kun je in een situatie terechtkomen, waarin je jezelf 
moet verloochenen. Het wonderlijke is evenwel, dat je daardoor niet verdwijnt, maar tevoorschijn 
komt in je ware menszijn.  
Als we onszelf wegschenken omwille van het geluk van de ander, vinden we het leven. Het 
omgekeerde is ook waar: als we onvoorwaardelijk vasthouden aan ons zelfbehoud, dan verliezen we 
uiteindelijk onszelf.  
 
Thomas Merton koos ervoor een andere weg in te slaan om dienstbaar te zijn aan de medemens.  
De gemeente in de tijd van Petrus veranderde niet veel aan haar omstandigheden en bleef 
dienstbaar in de eigen omgeving.  
Welke keuze maken wij om naaste te zijn voor de ander en ons ten dienste te stellen aan haar of 
hem? Een ieder zal voor zich de keuze maken door de mogelijkheden in eigen situatie af te wegen. 
We kunnen elkaar daarin bemoedigen en ondersteunen.  
 
Ter illustratie daarvan het volgende verhaaltje:  
Het was de wereldverbeteraar nog niet gelukt de wereld te verbeteren. Hij besloot naar zijn 
leermeester te gaan die in een huisje aan de oever van een groot meer woonde. Op deze rustige 
plaats hoopte hij nieuwe energie en ideeën op te doen. De meester ontving hem op de veranda, 
bood hem een stoel aan en zette water op voor thee. Na de klacht van zijn leerling te hebben 
aangehoord, zat hij een tijdje te peinzen. 
Toen stond hij op, nam een schepje theeblaadjes, liep naar de rand van het meer en gooide de 
theeblaadjes erin. Heel even kleurde een deel van het water iets donkerder maar dit loste al spoedig 
op in de grote watermassa. Vervolgens schepte de meester een lepel theeblaadjes in een kopje en 
schonk er water op. Het water kleurde roodbruin en geurde kruidig.  
De meester nam een slokje van de thee en zei: “Een groot meer kan door één lepel niet veranderd 
worden. Een kopje thee wel.”   
Moge het zo zijn.  
 
Muzikale overdenking 
 
Open ruimte     
 
Lied: Neem mijn leven [NLB 912]  vers 1,2,4,6
 



6 
 

Gebeden en Onze Vader 
U die de mensen geroepen hebt 
om in het licht te leven - 
wij danken U daarvoor. 
  
We ontvangen zoveel goede gaven,  
van de aarde en wat zij voortbrengt,  
van de medemensen om ons heen; 
wij mogen onze eigen talenten ontplooien 
en inzetten ten dienste van de ander  –  
wij danken U daarvoor. 
 
Help ons om niet moedeloos te worden,  
nu we zo veelvuldig opgeschrikt worden door de chaos die over de wereld gaat.  
Wij bidden U: wees nabij 
de mensen in Turkije en Noord Syrië,  
slachtoffer van een natuurramp  
en velen ook nog van de gevolgen van een oorlog.  
 
Wij bidden U: wees nabij 
het onnoemlijke aantal vluchtelingen, ontheemden,  
die zich bevinden in gevarenzones,  
die nauwelijks iets of niets meer hebben om in leven te blijven.  
 
Wij bidden U: wees nabij 
allen die een gemis, een verdriet meedragen,  
die de zorgzaamheid en dienstbaarheid niet ervaren. 
 
Maak ons tot werkers van uw Koninkrijk 
met ogen die de naaste zien 
oren die de ander verstaan 
handen die weten hoe te helpen 
monden die zeggen waar de ander op wacht 
harten die ruimte geven aan velen.  
 
U laat zich vinden in de stilte, waar wij de namen noemen van hen die ons ter harte gaan…..  
 
In verbondenheid met zusters en broeders wereldwijd, bidden wij…… 
Onze vader die in de hemel zijt 
Uw naam worde geheiligd 
Uw koninkrijk kome 
Uw wil geschiede 
zoals in de hemel zo ook op de aarde 
Geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij vergeven hebben aan onze schuldenaren 
en leidt ons niet in verzoeking 
maar behoedt ons voor het kwaad 
want van u is het koninkrijk 
en de kracht 
en de heerlijkheid 
tot in eeuwigheid Amen      
 
Collecte    
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Lied: Wat zijn de goede vruchten [NLB 841; m. W. Vogel; t. W. Barnard] vers 1 en 2

Woorden om mee te gaan 
Wij zien uit naar een wereld 
waarin samen geleefd en geleden wordt,  
waarin mensen elkaar tot steun zijn. 
Wij zien uit naar een tijd,  
dat vriendschap en vrede alom aanwezig zijn.  
Wij zien ernaar uit,  
omdat het ons beloofd is 
en wij gaan gelovend op deze belofte in.  
Laten we elkaar helpen 
om mensen van goede wil te zijn 
en mag ons verlangen en onze inzet 
ten goede komen  
aan een ieder en aan al wat leeft. 
naar een tekst van Maria de Groot 
 
Lied:  Vrede wens ik je toe [ZZZ 147; T. Kverno / R. Bosch]  
Vrede wens ik je toe. Liefde wens ik je toe.  
Moge God je behoeden, leef met zijn liefde. 
Vrede wens ik je toe.  
 
Zegen wens ik je toe. Aandacht wens ik je toe. 
Dat er mensen zijn met wie je kunt delen.  
Zegen wens ik je toe.  
 
De kaarsen worden gedoofd 
 
Orgelspel 
 
 


