
Broeders	en	zusters,	
“Als	 ik	 het	 uit	 eigen	 beweging	 zou	 doen,	 zou	 ik	 recht	 van	 betaling	
hebben.	 Maar	 ik	 doe	 het	 niet	 uit	 vrije	 wil;	 deze	 opdracht	 is	 mij	
toevertrouwd.”	Zo	spreekt	Paulus	 in	zijn	eerste	brief	aan	de	gemeente	
te	Corinthe	(9:17).	De	gemeente	 is	niet	 in	beweging	voor,	om	en	door	
zichzelf	maar	uit	Hem	die	voor	ons	is	gestorven	en	opgestaan.	Hij	is	niet	
zozeer	ons	doel	maar	onze	bestemming:	we	groeien	naar	Hem	toe.	Ook	
de	 evangelist	 Lucas	 wijst	 hierop	 in	 zijn	 boek	 Handelingen:	 “Want	 in	
Hem	 leven	wij,	 bewegen	wij	 en	 zijn	wij.	 Of,	 zoals	 ook	 enkele	 van	 uw	
eigen	dichters	hebben	gezegd:	“Uit	Hem	komen	wij	voort.”	

1

De gemeente in beweging 
huisbezoekfolder 2022-2023 
Een pastorale handreiking 

PROTESTANTSE GEMEENTE RIJNSBURG - OPEN - ACTIEF - HOOPVOL NOVEMBER 2022

Exodus	32:30	
U	hebt	zwaar	

gezondigd.	Toch	zal	
ik	de	berg	op	gaan;	
misschien	kan	ik	de	

Heer	ertoe	
bewegen	u	uw	

zonden	niet	aan	te	
rekenen.	

Johannes	5:7	
De	zieke	

antwoordde:	‘Heer	
als	het	water	gaat	
bewegen	is	er	
niemand	om	mij	
erin	te	helpen;	ik	
probeer	het	wel,	
maar	alQjd	is	een	
ander	al	voor	mij	
in	het	water!	

Psalm	104:26	
Daar	bewegen	de	
schepen	zich	voort,	
daar	gaat	Leviatan,	
door	u	gemaakt	
om	ermee	te	

spelen.

OM OVER TE SPREKEN 
Wat	brengt	u	in	
beweging?

1
OM OVER TE SPREKEN 
Wanneer	raakte	u	
voor	het	laatst	door	
God	bewogen?

2
OM OVER TE SPREKEN 
Kan	de	Geest	van	God	
tot	sQlstand	komen?	
Wat	gebeurt	er	dan?
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God	gaat	zijn	ongekende	gang		
God	gaat	zijn	ongekende	gang	vol	donkre	
majesteit,	die	in	de	zee	Zijn	voetstap	
plant	en	op	de	wolken	rijdt.		

(NLB	943	LvK	447).	

Dit	lied	is	geschreven	door	de	dichter	
William	Cowper	(1731-1800).	Hij	werd	in	zijn	
leven	gekweld	door	depressies	en	wanen.	In	
een	droom	zou	hij	gehoord	hebben	dat	hij	
eeuwig	verdoemd	was	en	dat	God	van	hem	
vroeg	zijn	leven	te	offeren.	Zo	hee\	hij	een	
poging	tot	zelfmoord	ondernomen.		

Zijn	liederen	beva]en	aan	de	ene	kant	
elementen	van	blijmoedigheid	en	aan	de	andere	
kant	gaat	het	over	de	mens	die	in	duisternis	tast	
(vb.	NLB	910	-	soms	groet	een	licht	van	
vreugde).	In	het	tweede	couplet	horen	wij	terug	
hoe	hij	in	zijn	getroebleerde	leven	God	ervoer:	

Uit	grondeloze	diepten	put	Hij	licht,	en	
vreugde	uit	pijn.	Hij	voert,	volmaakt	Zijn	
plannen	uit,	Zijn	wil	is	souverein.	

De	vertaling	van	het	lied	door	J.W.	Schulte	
Nordholt	is	nog	mooier	dan	het	origineel	in	het	
Engels.	Hij	hee\	aan	het	slot	toegevoegd:	God	
zelf	vertaalt	de	duisternis	in	eindlijk	eeuwig	
licht.		

Het	is	een	gedicht	waar	een	sluier	overheen	ligt.	
En	hoe	toch	achter	die	sluier	van	onze	dagelijkse	
werkelijkheid	God	aanwezig	is.	Dit	lied	is	geen	
loflied	maar	een	troostlied:	een	pastoraal	lied.	
Over	hoe	God	bewogen	is	met	ons.	

Wij	geven	niet	zo	gemakkelijk	mee	met	God	Zijn	
beweging.	Helaas,	het	is	de	gebroken	
werkelijkheid.	Ergens	weten	wij	dat	we	wel	
beter	kunnen	maar	toch	ook	weer	niet.	En	
toch…God	laat	ons	niet	onbewogen…op	geen	
enkele	manier.	Hij	zet	door	met	ons.		

Houd	dus	moed.	Over	uzelf	en	over	de	
toekomst.	Ja	de	wolken	zijn	soms	grijs	en	vol	van	
regen.	Maar	die	regen	is	vol	van	zegen	die	
geneest.	God	Zijn	beweging	zijn	wij.	En	hij	houdt	
vol.	Tot	de	voleinding.
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HANDELINGEN…OM	OVER	NA	TE	DENKEN	
Het	boek	Handelingen	is	geschreven	door	de	evangelist	Lucas.	
Lucas	hee\	van	alle	evangelisten	het	sterkste	besef	van	Qjd.	Lucas	
hee\	het	volste	vertrouwen	dat	God	Zijn	koninkrijk	zal	
doorbreken.	Hij	ziet	dat	de	Geest	van	God	acQef	is	en	werkzaam	in	
de	gemeente.	Dat	werk	is	niet	klaar.	Wij	leven	nu	dus	in	het	Qjdvak	
van	de	heilige	Geest.		

De	beweging	van	de	Geest,	die	klaroenstoot	met	Pinksteren,	houdt	
ons	nog	steeds	in	beweging.	Is	dat	nu	genadeQjd?	Tijd	waarin	wij	
de	kans	krijgen	om	ons	te	bekeren?	Een	Qjd	van	beweging	naar	
God	toe?	Of	een	Qjd	van	beweging	van	God	af?	Totdat	Hij	komt?	
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