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Is dit een mens?

De Paaskaars en het licht van de kindernevendienst worden aangestoken
Orgelspel
Allein Gott in der Höh sei Ehr vers 1 en 2 - J.P. Sweelinck (1562-1621)
Welkom

Openingslied NLB Psalm 66: 1, 2, 3
1. Breek, aarde, uit in jubelzangen,
Gods glorierijke naam ter eer.
Laat van alom Hem lof ontvangen.
Geducht zijn uwe daden, Heer.
Uw tegenstanders, diep gebogen,
aanvaarden veinzend uw beleid.
Heel d' aarde moet uw naam verhogen,
psalmzingen uwe majesteit.

2. Komt, ziet nu de geduchte werken
die God aan mensen heeft gedaan;
Hij stelde aan de wateren perken,
droogvoets zijn zij erdoor gegaan.
Laat zich ons hart in Hem verblijden:
God houdt de volken in het oog.
Zijn rijk is over alle tijden.
Gij trotsen, draagt het hart niet hoog.

3. Doe onze God uw loflied horen,
gij volken, zingt alom op aard,
looft Hem door wie wij zijn herboren,
die ons voor wankelen heeft bewaard.
Gij toetst ons, Gij beproeft ons leven,
zoals men erts tot zilver smelt.
Gij die ons, aan het vuur ontheven,
gelouterd voor uw ogen stelt.
voorganger: De Levende zal u nabij zijn

Lied NLB 421 Vrede voor jou
We wensen elkaar de Vrede van de Heer

(we gaan zitten)
IS DIT EEN MENS - Primo Levi
Gij die veilig leeft
In uw beschutte huizen,
Gij die ‘s avonds thuiskomt
Bij warme spijs en dierbare gezichten:
Bedenkt of dit een man is
Die werkt in de modder
Die geen vrede kent
Die vecht om een stuk brood
Die sterft om een ja of een nee.
Bedenkt of dit een vrouw is
Zonder haar en zonder naam
Zonder herinnering aan wat was
Met lege ogen en koude schoot
Als een kikvors in de winter.
Bedenkt dat dit geweest is:
Ik beveel u deze woorden.
Grift ze in uw hart.
Waar ge gaat waar ge staat
2

Bij het opstaan bij het slapen gaan:
Zegt ze voort aan uw kinderen.
Of uw huis begeve u,
Ziekte verlamme u,
Uw nageslacht wende zich van u.

Laten we stil zijn
voorganger:
Hoor Israël, de Levende is onze God, de Levende is Eén

voorganger:
Heb daarom de Heer lief met hart en ziel en met inzet van al je krachten (Deut. 6).
En heb je naaste lief als jezelf (Lev. 19). Houd de geboden die ik u vandaag opleg
steeds in gedachten. Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en
onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat (Deut. 6).
Lied NLB 827
1. Mensen, wij zijn geroepen om te leven!
Hoog is de hemel boven ons verstand
en onder onze voeten hier beneden
de goede grond, het groene moederland.

2. God onze toekomst, God is onze Vader,
Hij is het licht voor onze dagen uit.
De hele wereld leeft van zijn genade,
Hij gaf de aarde en Hij geeft de tijd.

3. Abraham heeft Hij eerst zijn woord
gegeven,
dat als een zaad ontkiemde in zijn zaad,
om zo de toekomst tegemoet te leven
wanneer de grote oogst te velde staat.

4. Ja, wij zijn allen zonen der belofte,
kinderen van de dag die komen zal,
als Hij, de Zoon, de Zon, daalt uit de
hoogte,
roepend van recht en vrede overal!
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We openen de bijbel
Lezing Genesis 4: 1 – 17
De mens had gemeenschap met Eva, zijn vrouw, en zij werd zwanger en bracht
Kaïn ter wereld. ‘Met de hulp van de HEER,’ zei ze, ‘heb ik het leven geschonken
aan een man!’ Daarna bracht ze zijn broer Abel ter wereld. Abel werd herder, Kaïn
werd landbouwer. Na verloop van tijd bracht Kaïn de HEER een offer van de
opbrengst van het land. Ook Abel bracht een offer: van de eerstgeboren dieren van
zijn kudde offerde hij de beste stukken vlees. De HEER schonk aandacht aan Abel
en zijn offer, maar aan Kaïn en zijn offer niet. Dat maakte Kaïn woedend, zijn blik
werd donker. De HEER zei tegen hem: ‘Waarom ben je zo kwaad, waarom kijk je zo
donker? Handel je goed, dan kun je toch iedereen recht in de ogen kijken? Handel
je slecht, dan ligt de zonde op de loer, begerig om jou in haar greep te krijgen;
maar jij moet sterker zijn dan zij.’
Kaïn zei tegen zijn broer Abel: ‘Laten we het veld in gaan.’ Toen ze daar waren, viel
hij zijn broer aan en sloeg hem dood. Toen vroeg de HEER: ‘Waar is Abel, je broer?’
‘Dat weet ik niet,’ antwoordde Kaïn. ‘Moet ik soms waken over mijn broer?’
‘Wat heb je gedaan?’ zei de HEER. ‘Hoor toch hoe het bloed van je broer uit de
aarde naar Mij schreeuwt. Daarom: vervloekt ben jij! Ga weg van deze plek, waar de
aarde haar mond heeft opengesperd om het bloed van je broer uit jouw hand te
ontvangen. Ook al bewerk je het land, het zal je niets meer opbrengen. Dolend en
dwalend zul je over de aarde gaan.’ Kaïn zei tegen de HEER: ‘Die straf is te zwaar. U
verjaagt mij nu van deze plek en ik mag U niet meer onder ogen komen, en als ik
dan dolend en dwalend over de aarde moet gaan, kan iedereen die mij tegenkomt
mij doden.’ Maar de HEER beloofde hem: ‘Als iemand jou doodt, zal dat zevenmaal
aan hem worden gewroken.’ En Hij merkte Kaïn met een teken, opdat niemand die
hem tegenkwam hem zou doodslaan. Toen ging Kaïn bij de HEER vandaan en hij
vestigde zich in Nod, een land ten oosten van Eden.
Kaïn had gemeenschap met zijn vrouw, en zij werd zwanger en bracht Chanoch ter
wereld. Kaïn was toen een stad aan het bouwen en hij noemde die Chanoch, naar
zijn zoon.
Lied NLB 828
1. Stem als een zee van mensen
om mij door mij heen.
Stem van die drenkeling,
van dat stuk wrakhout,
dat een mens blijkt
als hij mij aankijkt.

2. Stem die mij roept: wie ben je,
mens waar is je broer?
Stem die mijn vliezen breekt
en mij bevrijdt, die
vuur uit steen slaat,
jij die mij ik maakt.
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3. Stem die geen naam heeft, nog niet,
mensen zonder stem.
Stem die als een specht die klopt
aan mijn gehoorbeen.
Woord dat aanhoudt.
God die mij vasthoudt.
Lezing Openbaring 7: 9 - 17
Hierna zag ik dit: een onafzienbare menigte, die niemand tellen kon, uit alle landen
en volken, van elke stam en taal. In het wit gekleed en met palmtakken in hun hand
stonden ze voor de troon en voor het lam. Luid riepen ze: ‘De redding komt van
onze God, die op de troon zit, en van het lam!’. Alle engelen stonden om de troon
en de oudsten en de vier wezens heen. Ze wierpen zich neer voor de troon en
aanbaden God met de woorden: ‘Amen! Lof, majesteit en wijsheid, dank en eer en
macht en kracht komen onze God toe, tot in eeuwigheid. Amen.’
Een van de oudsten sprak mij aan: ‘Wie zijn dat daar in het wit, en waar komen ze
vandaan?’ Ik antwoordde: ‘U weet het zelf, heer.’ Hij zei tegen me: ‘Dat zijn
degenen die de grote verdrukking hebben doorstaan. Ze hebben hun kleren
witgewassen met het bloed van het lam. Daarom staan ze voor Gods troon en zijn
ze dag en nacht in zijn tempel om Hem te vereren. En Hij die op de troon zit zal bij
hen wonen. Dan zullen ze geen honger meer lijden en geen dorst, de zon zal hen
niet meer steken, de hitte hen niet bevangen.
Want het lam midden voor de troon zal hen hoeden, hen naar de waterbronnen
van het leven brengen. En God zal alle tranen uit hun ogen wissen.’
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© 2021 Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Lied NLB 412: 2 en 3
2. U looft de apostelschaar in heerlijkheid, o Heer.
profeten, martelaars vermelden daar uw eer.
Door heel uw kerk wordt steeds, daar boven, hier beneden.
in strijd en zegepraal, uw grote naam beleden.
Zij looft, o Vader, U, oneindig in vermogen,
Onpeilbaar in verstand, onmeetbaar in meêdogen.
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3. U, Vader, U zij lof op een verhoogde troon!
Lof en aanbidding zij uw eengeboren Zoon.
Lof zij uw Geest, die ons ten Trooster is gegeven,
Ons in de waarheid leidt, de weg van eeuwig leven.
U looft uw kerk alom, waar Gij ook die vergaarde;
U looft wat loven kan, in hemel en op aarde!
Uitleg en overweging
Lied NLB 763
1. Zij zullen de wereld bewonen,
zij namen het wonder ter hand,
de mensen van nacht en nevel
brengt Hij naar het heilige land.

2. Er zal geen verzengende hitte,
geen dorst en geen honger meer zijn
want Hij zal ze weide aan water
dat vloeit uit het hart der woestijn.

3. En Hij maakt de hoogte begaanbaar
en Hij baant een weg door de zee,
van alle vier einden der aarde
brengt Hij zich een volk bijeen.

4. De hemel roept uit Halleluja,
de aarde brengt leven tot stand,
de bergen bezwijken van vreugde,
de wereld wordt vaderland.

5. Ten dage der grote genade
als God de gebeden beloont,
dan zullen de volkeren weten
dat Hij bij de mensen woont.

Gebeden – Stil gebed – Onze Vader
Responsie: God van leven en licht, maak alles nieuw. Halleluja. (NLB 368f)
Collecte (zie doelen op laatste pagina)
Tijdens de collecte speelt de organist Allein Gott in der Höh sei Ehr vers 3 en 4 J.P. Sweelinck
Mededelingen
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Slotlied NLB 903: 1, 3, 6
1. Zou ik niet van harte zingen
Hem die zozeer mij verblijdt?
Want ik zie in alle dingen
niets dan zijn genegenheid.
Is de hartslag van het leven
niet de liefde van de Heer?
Liefde draagt hen meer en meer,
die in dienst van Hem zich geven.
Alle dingen hebben tijd,
maar Gods liefde eeuwigheid.

3. In het duister van de tijden
ben ik nooit alleen geweest,
want God gaf mij ten geleide
op mijn wegen woord en Geest.
Ja, de Heer doet mij geloven,
Hij ontstak in mij het licht
van het innerlijk gezicht,
dat zal dood noch duivel doven.
Alle dingen hebben tijd,
maar Gods liefde eeuwigheid.

6. Omdat Gij mijn hart doet branden,
omdat Gij mij zo bemint,
hef ik, Heer, tot U mijn handen:
Vader, zie ik ben uw kind.
Wil mij de genade geven,
U te dienen hier en nu;
God die liefde zijt, aan U
vast te houden, heel mijn leven,
tot ik U na deze tijd
liefheb in der eeuwigheid.
Zegen
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Collectedoelen 8 mei 2022:

1. Kerk in Actie - noodhulp
2. Wijkgemeente
3. ZWO project Colombia

U kunt doneren via: collectezakken, TDK app (scan de qr code),
bankrekeningnummer NL56 RABO 0325 4090 21
onder vermelding van het doel, en via iDEAL

https://giving.donkeymobile.com/app.donkeymobile.pknutrechttuindorpkerk
1. Nigeria: Noodhulp en werken aan vrede
In het noorden van Nigeria zijn ruim 2 miljoen christenen en moslims op de vlucht
voor geweld in eigen land. Een deel van hen wordt opgevangen in
vluchtelingenkampen, maar de meesten zijn terecht gekomen in dorpen waar de
inwoners zelf al nauwelijks rond kunnen komen. Met de komst van de vluchtelingen is
er een tekort aan voedsel, water en hygiëne. Nigeriaanse kerken steunen de
vluchtelingen op hun nieuwe plek, maar ook bij een mogelijke terugkeer en het
verwerken van trauma's
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