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We gaan weer beginnen… 
 

Na een jaar waarin veel niet door kon gaan, gaan we hoopvol 

weer van start. We hopen dat de dingen weer wat normaal wor-

den, dat we elkaar weer gewoon kunnen ontmoeten en dat we 

weer samen kunnen vieren en zingen en bidden. 

 

We gaan weer beginnen, maar het is ook fijn om te ervaren dat 

we nooit echt gestopt zijn. We waren op een andere manier kerk 

en we waren op een andere manier met elkaar verbonden. 

 

Als jaarthema hebben we gekozen Handen vol hoop. Juist nu wil-

len we hoopvol zijn en blijven. Op de voorkant van dit boekje ziet 

u lege handen. En zo kun je je ook voelen. Maar juist die lege 

handen zijn geopend om te ontvangen, van elkaar en van God. 

 

In dit boekje staan zeven Bijbelteksten die we bij het thema heb-

ben gezocht. Net als de afgelopen jaren zullen deze verhalen ver-

spreid over het jaar in de diensten en in Wijngaardgesprekken 

(voorlopig nog even geen ‘huiskamergesprekken’) aan de orde 

komen. 

 

Blijf voor alle andere activiteiten op de hoogte via onze website 

(protestantswarnsveldzutphen.nl), de KerkZIN en de kerkbrief. 

 

We hopen dat het weer een mooi en inspirerend jaar mag wor-

den met handen die hoop ontvangen en daarvan een hoop uit-

delen. 

 

Een hartelijke groet, 

 

ds. Irma Pijpers Hoogendoorn en ds. Ronald Heins  
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Diensten en gesprekken rondom het jaarthema 
 
Bij het jaarthema Handen vol hoop hebben we zeven Bijbelverhalen 
uitgezocht. Daarlangs laten wij ons leiden om het thema van verschil-
lende kanten te belichten. In zeven diensten staan we daar expliciet bij 
stil. 
In de week die daaraan vooraf gaat, komen we samen om met elkaar 
onder leiding van een van de predikanten te delen wat dit verhaal voor 
ons betekent. Tot het einde van het jaar zijn dit Wijngaardgesprekken, 
maar als het kan, maken we er volgend jaar weer huiskamergesprekken 
van. 
Graag vooraf opgeven bij een van de predikanten of een ouderling. 
 
 
Lezing Dienst Wijngaardgesprek 
19 september Marcus 4: 3-9  
10 oktober 1 Koningen 17: 8-24 6 oktober, 14.30 uur 
21 november Klaagliederen 3 16 november, 14.30 uur 
24 december (Kerst) Jesaja 9: 1-6 21 december, 14.30 uur 
27 februari Psalm 42 en 43 24 februari 20.00 uur 
17 april (Pasen) Genesis 9: 1-17 6 april, 14.30 uur 
8 mei Hebreeën 6: 9-20 3 mei, 14.30 uur 
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Marcus 4: 1-9   Een zaaier ging uit om te zaaien 
 
Weer ging hij naar het meer om de mensen te onderwijzen; 

er kwam een enorme menigte om hem heen staan. Daarom 
ging hij in de boot op het meer zitten, terwijl de menigte op de 
oever bleef staan. Hij onderwees hen uitvoerig en sprak hen toe 
in gelijkenissen. Hij zei: ‘Luister. Iemand ging eens naar zijn land 
om te zaaien. Tijdens het zaaien viel een deel van het zaad op 
de weg, en de vogels kwamen en aten het op. Een ander deel 
viel op rotsachtige grond, waar maar weinig aarde was, en het 
schoot meteen op omdat het niet diep in de grond kon door-
dringen; en toen de zon opkwam verschroeide het jonge groen, 
en omdat het geen wortel had droogde het uit. Weer ander 
zaad viel tussen de distels, en de distels schoten op en verstik-
ten het en het bracht geen vrucht voort. Maar er waren ook 
zaadjes die in goede grond vielen en wel vrucht voortbrachten: 
ze schoten op en groeiden en droegen vrucht. Sommige lever-
den het dertigvoudige op, andere het zestigvoudige en weer 
andere het honderdvoudige.’ En hij zei: ‘Wie oren heeft om te 
horen, moet goed luisteren!’ 
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1 Koningen 17: 8-24   De weduwe van Sarefat 
 
Toen richtte de HEER zich tot Elia met de woorden: ‘Ga naar 

Sarefat, in de buurt van Sidon, en neem daar je intrek. Ik heb een we-
duwe daar opgedragen je van voedsel te voorzien.’ Elia ging op weg 
naar Sarefat, en toen hij bij de stadspoort aankwam, zag hij een we-
duwe die bezig was hout te sprokkelen. Hij riep haar en vroeg of ze een 
kommetje water voor hem wilde halen, zodat hij zijn dorst kon lessen. 
Terwijl ze wegliep om water te halen, riep hij haar na of ze ook een stuk 
brood voor hem wilde meenemen. ‘Zo waar de HEER, uw God, leeft,’ 
antwoordde zij, ‘ik heb niets meer in voorraad, alleen een handjevol 
meel in de pot en een restje olijfolie in de kruik. Kijk, ik heb net een 
paar takken geraapt om iets te eten te maken voor mij en mijn zoon. 
Als dat op is, zullen we van honger sterven.’ Maar Elia zei: ‘Maak u niet 
ongerust. Doe wat u van plan was, maar bak van wat u in huis hebt 
eerst iets voor mij en kom me dat brengen. Daarna kunt u voor uzelf en 
uw zoon iets klaarmaken, want dit zegt de HEER, de God van Israël: Tot 
op de dag dat ik weer regen op de aarde zal laten vallen, zal er meel in 
de pot zijn en zal de oliekruik niet leeg raken.’ De vrouw ging naar huis 
en deed wat Elia had gezegd. En ze hadden elke dag te eten, zij, Elia en 
haar familie. Er was meel in de pot en de oliekruik raakte niet leeg, zo-
als de HEER bij monde van Elia had beloofd. 
 
Enige tijd later werd het kind van Elia’s gastvrouw ziek, en wel zo ern-
stig dat ten slotte alle leven uit hem week. Toen zei de vrouw tegen 
Elia: ‘Wat heb ik u misdaan, godsman? Bent u soms naar me toe geko-
men om mijn zonden aan het licht te brengen en mijn zoon te doden?’ 
‘Geef mij uw zoon,’ zei hij, en hij nam de jongen van haar schoot en 
droeg hem naar boven, naar de kamer die hij in gebruik had, en legde 
hem op zijn eigen bed. Toen riep hij de HEER aan en vroeg: ‘HEER, mijn 
God, waarom treft u juist deze weduwe, die mij gastvrijheid verleent, 
door haar zoon te doden?’ Hij strekte zich driemaal over het kind uit, 
daarbij de HEER aanroepend met de woorden: ‘HEER, mijn God, laat 
toch de levensadem in de borst van dit kind terugkeren.’ De HEER ver-
hoorde Elia’s smeekbede: de levensadem keerde terug in de borst van 
het kind, en het leefde weer. Elia nam het kind op, droeg het naar be-
neden en gaf het aan zijn moeder terug. ‘Kijk, uw zoon leeft,’ zei hij. 
Toen zei de vrouw tegen Elia: ‘Nu weet ik dat u door God gezonden 
bent en dat u werkelijk namens de HEER spreekt.’ 
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Klaagliederen 3: 1-39   Ik geef de hoop niet op 
 
Ik ben de mens die te lijden heeft onder de stok van zijn 
toorn. 

Hij leidt mij en voert mij – in een lichtloos duister. 
Tegen mij heft hij zijn hand op, steeds opnieuw, dag na dag. 
Mijn vlees en mijn huid doet hij wegteren, en al mijn botten breekt hij. 
Hij sluit mij in en omringt me met gif en tegenspoed. 
Hij laat mij in duisternis wonen, als de doden van eeuwen her. 
Hij trekt een muur rond mij op, ik kan er niet uit; zwaar zijn mijn bron-
zen ketenen. 
Al schreeuw ik en roep ik om hulp, hij wil mijn gebed niet horen. 
Hij verspert mij de weg met rotsblokken, mijn paden maakt hij krom. 
Als een beer loert hij op mij, als een leeuw in het verborgene. 
Hij dringt me opzij, hij verscheurt me en verwoest mijn leven. 
Hij spant zijn boog en kiest mij als doelwit voor zijn pijlen. 
Hij treft mij in het hart met de pijlen uit zijn koker. 
Dag na dag moet ik het ontgelden in het spotlied van mijn volk. 
Hij verzadigt mij met bittere kruiden, hij geeft me alsem te drinken in 
overvloed, 
hij laat me mijn tanden stukbijten op stenen, hij drukt mij neer in het 
stof. 
Mijn leven is verstoken van vrede, geluk is mij vreemd geworden. 
Steeds denk ik: Verdwenen is mijn glans, vervlogen mijn hoop op de 
HEER. 
Gedenk mijn nood en mijn zwervend bestaan, de alsem en het gif. 
Telkens als ik mijn lot overdenk, ben ik diep terneergeslagen. 
Toch geef ik de hoop niet op, want hieraan houd ik vast: 
 
Genadig is de HEER: wij zijn nog in leven! Zijn ontferming kent geen 
grenzen. 
Elke morgen schenkt hij nieuwe weldaden. – Veelvuldig blijkt uw trouw! 
Ik besef: mijn enig bezit is de HEER, al mijn hoop is op hem gevestigd. 
Goed is de HEER voor wie hem zoekt en alles van hem verwacht. 
Goed is het geduldig te hopen op de HEER die redding brengt. 
Goed is het als een mens zijn juk draagt in zijn jeugd. 
Laat hij neerzitten, eenzaam en geduldig, als het hem wordt opgelegd. 
Laat hij zich neerwerpen en stof likken, misschien is er hoop. 
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Laat hij zijn wang bieden aan wie hem slaat, laat hij verzadigd raken 
van hoon. 
Want de Heer verwerpt niet voor eeuwig. 
Als hij leed berokkent, ontfermt hij zich ook, zo groot is zijn genade; 
slechts met tegenzin brengt hij leed en rampspoed over de mensen. 
Dat men overal op aarde gevangenen vertrapt, 
dat men iemands rechten schendt onder de ogen van de Allerhoogste, 
dat men een mens een eerlijk vonnis onthoudt – zou de Heer het niet 
zien? 
Wie is het die spreekt, en het is er? Zou de Heer het niet zijn die ge-
biedt? 
Komt uit de mond van de Allerhoogste niet goed zowel als kwaad? 
Wat klaagt een mens zolang hij nog leeft? Laat hij klagen over zijn zon-
den! 
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Jesaja 9: 1-6  U gaf diepe vreugde 
 
Het volk dat in duisternis ronddoolt 

ziet een schitterend licht. 
Zij die in het donker wonen 
worden door een helder licht beschenen. 
U hebt het volk weer groot gemaakt, 
diepe vreugde gaf u het, 
blijdschap als de vreugde bij de oogst, 
zij jubelen als bij het verdelen van de buit. 
Het juk dat op hen drukte, 
de stok op hun schouder, de zweep van de drijver, 
u hebt ze verbrijzeld, zoals Midjan destijds. 
Iedere laars die dreunend stampte 
en elke mantel waar bloed aan kleeft, 
ze worden verbrand, een prooi van het vuur. 
Een kind is ons geboren, 
een zoon is ons gegeven; 
de heerschappij rust op zijn schouders. 
Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, 
Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst. 
Groot is zijn heerschappij, 
aan de vrede zal geen einde komen. 
Davids troon en rijk zijn erop gebouwd, 
ze staan vast, in recht en gerechtigheid, 
van nu tot in eeuwigheid. 
Daarvoor zal hij zich beijveren, 
de HEER van de hemelse machten. 
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Psalm 42 en 43   Vestig je hoop op God 
 
Zoals een hinde smacht 

naar stromend water, 
zo smacht mijn ziel 
naar u, o God. 
Mijn ziel dorst naar God, 
naar de levende God, 
wanneer mag ik nader komen 
en Gods gelaat aanschouwen? 
Tranen zijn mijn brood, 
bij dag en bij nacht, 
want heel de dag hoor ik zeggen: 
‘Waar is dan je God?’ 
Weemoed vervult mijn ziel 
nu ik mij herinner hoe 
ik meeliep in een dichte stoet 
en optrok naar het huis van God – 
een feestende menigte, 
juichend en lovend. 
 
Wat ben je bedroefd, mijn ziel, 
en onrustig in mij. 
Vestig je hoop op God, 
eens zal ik hem weer loven, 
mijn God die mij ziet en redt. 
 
Mijn ziel is bedroefd, 
daarom denk ik aan u, 
hier in het land van de Jordaan, 
bij de Hermon, op de top van de Misar. 
De roep van vloed naar vloed, 
de stem van uw waterstromen – 
al uw golven slaan 
zwaar over mij heen. 
Overdag bewijst de HEER mij zijn liefde, 
’s nachts klinkt een lied in mij op, 
een gebed tot de God van mijn leven. 
Tot God, mijn rots, wil ik zeggen: 
‘Waarom vergeet u mij, 
waarom ga ik gehuld in het zwart, 
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door de vijand geplaagd?’ 
Mij gaat door merg en been 
de hoon van mijn belagers, 
want ze zeggen heel de dag: 
‘Waar is dan je God?’ 
 
Wat ben je bedroefd, mijn ziel, 
en onrustig in mij. 
Vestig je hoop op God, 
eens zal ik hem weer loven, 
mijn God die mij ziet en redt. 
 
Verschaf mij recht, o God, 
vecht voor mijn zaak. 
Bescherm mij tegen 
een liefdeloos volk, vol list en bedrog. 
U bent toch mijn God, mijn toevlucht, 
waarom wijst u mij af, 
waarom ga ik gehuld in het zwart, 
door de vijand geplaagd? 
Zend uw licht en uw waarheid, 
laten zij mij geleiden 
en brengen naar uw heilige berg, 
naar de plaats waar u woont. 
Dan zal ik naderen tot het altaar van God, 
tot God, mijn hoogste vreugde. 
Dan zal ik u loven bij de lier, 
God, mijn God. 
 
Wat ben je bedroefd, mijn ziel, 
en onrustig in mij. 
Vestig je hoop op God, 
eens zal ik hem weer loven, 
mijn God die mij ziet en redt. 
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Genesis 9: 1-17   de regenboog 
 
Toen zegende God Noach en zijn zonen, hij zei tegen hen: 

‘Wees vruchtbaar en word talrijk en bevolk de aarde. De dieren 
die in het wild leven, de vogels van de hemel, de dieren die op de 
aardbodem rondkruipen en de vissen van de zee zullen ontzag 
en angst voor jullie voelen – ze zijn in jullie macht. Alles wat leeft 
en beweegt zal jullie tot voedsel dienen; dit alles geef ik je, zoals 
ik je ook de planten heb gegeven. Maar vlees waarin nog leven is, 
waar nog bloed in zit, mag je niet eten. En ik zal genoegdoening 
eisen wanneer jullie eigen bloed, waarin je levenskracht schuilt, 
wordt vergoten; ik eis daarvoor genoegdoening van mens en 
dier. Van iedereen die zijn medemens doodt, eis ik genoegdoe-
ning. Wie bloed van mensen vergiet, diens bloed wordt door 
mensen vergoten, want God heeft de mens als zijn evenbeeld ge-
maakt. Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de hele aarde.’ 
 
Ook zei God tegen Noach en zijn zonen: ‘Hierbij sluit ik een ver-
bond met jullie en met je nakomelingen, en met alle levende we-
zens die bij jullie zijn: vogels, vee en wilde dieren, met alles wat 
uit de ark is gekomen, alle dieren op aarde. Deze belofte doe ik 
jullie: nooit weer zal alles wat leeft door het water van een vloed 
worden uitgeroeid, nooit weer zal er een zondvloed komen om 
de aarde te vernietigen. En dit,’ zei God, ‘zal voor alle komende 
generaties het teken zijn van het verbond tussen mij en jullie en 
alle levende wezens bij jullie: ik plaats mijn boog in de wolken; 
die zal het teken zijn van het verbond tussen mij en de aarde. 
Wanneer ik wolken samendrijf boven de aarde en in die wolken 
de boog zichtbaar wordt, zal ik denken aan mijn verbond met jul-
lie en met al wat leeft, en nooit weer zal het water aanzwellen tot 
een vloed die alles en iedereen vernietigt. Als ik de boog in de 
wolken zie verschijnen, zal ik denken aan het eeuwigdurende ver-
bond tussen God en al wat op aarde leeft. Dit,’ zei God tegen 
Noach, ‘is het teken van het verbond dat ik met alle levende we-
zens op aarde gesloten heb.’ 
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Hebreeën 6: 9-20   het anker van de hoop 
 
We zeggen dit nu wel, geliefde broeders en zusters, maar we 

zijn ervan overtuigd dat u op de goede weg bent en dat u gered zult 
worden. Want God is niet zo onrechtvaardig dat hij vergeet wat u 
hebt gedaan, hoeveel liefde u aan zijn naam hebt betoond door 
sinds jaar en dag steun te verlenen aan de gelovigen. Het is onze vu-
rige wens dat ieder van u tot het einde toe dezelfde ijver aan de dag 
blijft leggen, totdat alles waarop wij hopen verwezenlijkt zal zijn, en 
dat u niet achterblijft, maar in het spoor treedt van hen die dankzij 
hun standvastig geloof ontvangen hebben wat hun beloofd was. 
Toen God aan Abraham zijn belofte deed, kon hij bij niemand zwe-
ren die hoger was dan hijzelf, en dus zwoer hij bij zichzelf: ‘Ik zal je 
rijkelijk zegenen en je talloze nakomelingen geven.’ En zo heeft 
Abraham, dankzij zijn standvastig vertrouwen, gekregen wat hem 
beloofd was. Mensen zweren altijd bij iemand die hoger is dan zij-
zelf, en met hun eed bekrachtigen ze de waarheid en beëindigen ze 
elke twist. Toen God de erfgenamen van de belofte ervan wilde 
doordringen hoe vast zijn voornemen was, stelde hij zich op de-
zelfde manier met een eed garant. Met deze twee onomkeerbare da-
den – die uitsluiten dat God liegt – heeft hij ons krachtig moed in 
willen spreken. Onze toevlucht is het vast te houden aan de hoop op 
wat voor ons in het verschiet ligt. Die hoop is als een betrouwbaar 
en zeker anker voor onze ziel, en gaat ons voor tot voorbij het voor-
hangsel, waar Jezus als voorloper al is binnengegaan, ten behoeve 
van ons: hij is hogepriester voor eeuwig, zoals ook Melchisedek dat 
was. 
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