* 19 januari 1956

Roelof Smidt

† 12 november 2018

Met ontroering denken we terug aan de Cantatedienst van 11 november jl. waarin Roelof Smidt
voor zou gaan. Zijn laatste dienst, zo had hij zelf voorzien. De zorg voor zijn partner Aat Dekker
vroeg in deze tijd immers zijn grootste aandacht.
Helaas werden we daags voor de dienst geconfronteerd met het schokkende bericht dat Roelof na
een hartstilstand in kritieke toestand in het ziekenhuis was opgenomen. Op maandag 12 november
is hij aldaar gestorven – tot diep verdriet van velen: in de eerste plaats Aat en zijn naaste familie,
maar ook zoveel vrienden en collega’s.
De indrukwekkende preek, die Roelof zelf niet meer heeft kunnen houden, klonk nu tijdens de
uitvaartdienst en kreeg daar vanwege het hoopvol getuigenis, de diepte van de woorden én het
verdriet om zijn heengaan een heel diepe lading. Om die reden zouden veel mensen de tekst graag
nog eens nalezen en bewaren. Dat kan nu, want Aat en Roelof’s naaste familie hebben ons de
tekst van harte ter beschikking gesteld.
Na afloop van déze dienst kunt u een exemplaar van de preek bekomen – het wordt u bij de
uitgangen aangereikt. U vindt na de tekst tevens een link naar de uitzending en het boekje van de
dienst van 11 november.
Wij gedenken Roelof Smidt in eerbied en met respect en bidden om Gods kracht voor wie hem nu
dagelijks zo ontzettend moeten missen.

Binnenkomst kerkenraad (enkele minuten voor 17.00 uur)
e
Orgelspel Pastorale in F-dur BWV 590 (1 3 delen) J.S. Bach (1685-1750)
VOORBEREIDING (de gemeente blijft zitten)
V
A
V
A

De Heer zij met u.
Ook met u zij de Heer.
Onze hulp in de naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft.

V
A
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God van de hemelse machten, keer U tot ons,
kijk neer uit de hemel en zie,
dan zullen wij niet van U wijken.

A
V
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Laat ons leven, en wij roepen uw naam:
Heer, God van de hemelse machten, keer ons lot ten goede,
toon uw lichtend gelaat en wij zijn gered. [Psalm 80: 15,19-20]
Amen.

Psalmgebed bij Psalm 80
1. O God van Jozef, leid ons verder,
hoor ons en wees weer onze herder;
gij vuurkolom, straal gij ons toe.
Waak op, o Held, wij worden moe;
laat lichten ons uw aanschijn, Heer,
doe ons opstaan en help ons weer.
Laat uw kracht ontwaken,
kom, en red ons.
4
God, keer ons lot ten goede,
toon uw lichtend gelaat en wij zijn gered.
5
HEER, God van de hemelse machten,
hoe lang nog blijft u vertoornd op uw biddende volk?
6
U liet ons brood van tranen eten
en een stroom van tranen drinken.
7
U hebt andere volken tegen ons opgezet,
onze vijanden drijven de spot met ons.
8
God van de hemelse machten, keer ons lot ten goede,
toon uw lichtend gelaat en wij zijn gered.
4. Gij hebt een wijnstok uitgegraven,
die, dank zij uw genadegaven,
gegroeid stond in Egypteland,
en hem naar Kanaän verplant.
Daar kwam hij eerst tot volle groei,
berg na berg dekkend met zijn bloei.

13

Waarom hebt u zijn omheining vernield?
Voorbijgangers plukken hem leeg,
14
wilde zwijnen wroeten hem om,
velddieren vreten hem kaal.
15
God van de hemelse machten, keer u tot ons,
kijk neer uit de hemel en zie,
bekommer u om deze wijnstok,
16
de stek die uw hand heeft geplant,
het kind dat u zelf hebt grootgebracht.
17
Hij is verbrand en weggehakt,
verkwijnd onder uw duistere blik.
18
Leg uw hand op uw beschermeling,
het mensenkind dat u hebt grootgebracht.
7. Dan zullen wij niet van U wijken,
uw naam zal op ons voorhoofd prijken,
uw naam is ons als uw gelaat:
een sterrebeeld, een dageraad.
Laat lichten ons uw aanschijn, HEER,
doe ons opstaan en help ons weer.
Klein Gloria
SCHRIFT EN UITLEG
Lezing uit Romeinen 15, 4-13
4

Alles wat vroeger is geschreven, is geschreven om ons te onderwijzen, opdat wij door te
5
volharden en door troost te putten uit de Schriften zouden blijven hopen. Moge God, die ons
doet volharden en ons troost geeft, u de eensgezindheid geven die Christus Jezus van ons vraagt.
6
Dan zult u eendrachtig en eenstemmig lof brengen aan de God en Vader van onze Heer Jezus
Christus.
7
8
Aanvaard elkaar daarom ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard. Ik bedoel dit:
Christus is een dienaar van de Joden geworden om hun te tonen dat God trouw is en om de
9
beloften aan de aartsvaders te vervullen, maar hij is ook gekomen om de heidenen in staat te
stellen God te loven om zijn barmhartigheid, zoals geschreven staat: ‘Daarom zal ik u prijzen
10
onder de heidenen, psalmzingen ter ere van uw naam.’ En verder staat er: ‘Verheug u,
11
heidenen, samen met zijn volk.’ En er staat ook: ‘Loof de Heer, alle heidenen; prijs hem, alle
12
volken.’ En verder zegt Jesaja: ‘Isaï zal een telg voortbrengen: hij die komt om over de
13
heidenen te heersen; op hem zullen zij hun hoop vestigen.’ Moge God, die ons hoop geeft, u in
het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede, zodat uw hoop overvloedig zal zijn door
de kracht van de heilige Geest.

Lied 451: 1, 2, 3, 5
1. Richt op uw macht, o Here der heirscharen
en laat uw hulp ontwaken uit uw hand,
wil voor uw aangezicht uw volk bewaren
opdat de nacht zal wijken uit het land.
2. Richt aan uw heil voor wie in onheil leven,
zend uw gerechtigheid als morgendauw,
dan zal het land de rijkste vruchten geven:
de vijgenboom en wijnstok van de trouw.
3. Richt op uw woning en roep ons tezamen,
omring ons met uw alvermogend woord,
wees ons een tempel en roep onze namen,
zodat wij juichen: God heeft ons verhoord!
4. Richt aan de vreugdedis voor al de dagen,
reik ons de beker van uw trouwverbond,
wij zullen altoos van uw heil gewagen
in brood en wijn, totdat Gij wederkomt.
5. Richt over de aarde en haar diepe stromen,
de volkeren de sterren, zon en maan,
zij zullen allen voor uw aanschijn komen
en zingen dat uw woorden niet vergaan.
Uit het evangelie naar Lucas 21, 25-33
25
Dan zullen er tekenen zijn aan de zon en de maan en de sterren, en op aarde zullen de volken
26
sidderen van angst voor het gebulder en het geweld van de zee; de mensen worden onmachtig
van angst voor wat er met de wereld zal gebeuren, want de hemelse machten zullen wankelen.
27
Maar dan zullen ze op een wolk de Mensenzoon zien komen, bekleed met macht en grote
28
luister. Wanneer dat alles staat te gebeuren, richt je dan op en hef je hoofd, want jullie
verlossing is nabij!’
29
30
Hij vertelde hun ook een gelijkenis: ‘Kijk naar de vijgenboom en al de andere bomen. Als je
31
ziet dat ze uitlopen, weet je dat de zomer in aantocht is. Zo moeten jullie ook weten, wanneer je
32
die dingen ziet gebeuren, dat het koninkrijk van God nabij is. Ik verzeker jullie: deze generatie
33
zal zeker niet verdwenen zijn wanneer dit alles gebeurt. Hemel en aarde zullen verdwijnen,
maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen.
Lofverheffing Lied 339a
“U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o heilige Geest,
in alle eeuwen der eeuwen.”

Overweging
Lied 439: 1, 2, 3
1. Verwacht de komst des Heren,
o mens, bereid u voor:
reeds breekt in deze wereld
het licht des hemels door.
Nu komt de Vorst op aard,
die God zijn volk zou geven;
ons heil, ons eigen leven
vraagt toegang tot ons hart.
2. Bereid dan voor zijn voeten
de weg die Hij zal gaan;
wilt gij uw Heer ontmoeten,
zo maak voor Hem ruim baan.
Hij komt, bekeer u nu,
verhoog de dalen, effen
de hoogten die zich heffen
tussen uw Heer en u.
3. Een hart dat wacht in ootmoed
is lieflijk voor de Heer,
maar op een hart vol hoogmoed
ziet Hij in gramschap neer.
Wie vraagt naar zijn gebod
en bidden blijft en waken,
in hem wil woning maken
het heil, de Zoon van God.
Gaven
(bij de uitgang is een van harte aanbevolen extra collecte voor de onkosten van de
cantatediensten)
Orgelspel ‘Nun komm, der Heiden Heiland’ (BWV 659) J.S. Bach
CANTATE BWV 70a ‘Wachet! betet! betet! wachet!’ – J.S. Bach
1. Koor
Wachet! betet! betet! wachet!
Seid bereit
Allezeit,
Bis der Herr der Herrlichkeit
Dieser Welt ein Ende machet.

Waak! Bid! Bid! Waak!
Wees bereid
altijd
totdat de Heer der heerlijkheid
een eind aan deze wereld maakt.

2. Aria (Alt)
Wenn kömmt der Tag,
an dem wir ziehen
Aus dem Ägypten dieser Welt?
Ach! laßt uns bald aus Sodom fliehen,
Eh uns das Feuer überfällt!
Wacht, Seelen, auf von Sicherheit
Und glaubt, es ist die letzte Zeit!

Wanneer komt de dag
waarop wij wegtrekken
uit het Egypte van deze wereld?
Ach, laat ons snel uit Sodom wegvluchten
voordat het vuur ons overvalt!
Zielen, word wakker uit je veilige gevoel,
en wees ervan overtuigd dat het hoogtijd is.

3. Aria (Sopraan)
Laßt der Spötter Zungen schmähen,
Es wird doch und muß geschehen,
Daß wir Jesum werden sehen
Auf den Wolken, in den Höhen.
Welt und Himmel mag vergehen,
Christi Wort muß fest bestehen.

Laat de tongen van de spotters maar honen,
het zal en moet toch gebeuren
dat wij Jezus zullen zien
op de wolken, in den hoge.
Al vergaan wereld en hemel,
het woord van Christus staat vast.

4. Aria (Tenor)
Hebt euer Haupt empor
Und seid getrost, ihr Frommen,
Zu eurer Seelen Flor!
Ihr sollt in Eden grünen,
Gott ewiglich zu dienen.

Hef je hoofd op
en wees getroost, o vromen,
zodat je ziel opbloeit!
Jullie zullen opleven in het paradijs
om eeuwig God te dienen.

5. Aria (Bas)
Seligster Erquickungstag,
Führe mich zu deinen Zimmern!
Schalle, knalle, letzter Schlag,
Welt und Himmel, geht zu Trümmern!
Jesus führet mich zur Stille,
An den Ort, da Lust die Fülle.

Zalige dag van verkwikking,
breng mij naar uw vertrekken!
Schal maar, knal maar, laatste klap,
val maar in puin, wereld en hemel!
Jezus leidt mij naar de stilte,
naar het oord van overvloedige vreugde.

6. Koraal
Nicht nach Welt, nach Himmel nicht
Meine Seele wünscht und sehnet,
Jesum wünsch ich und sein Licht,
Der mich hat mit Gott versöhnet,
Der mich freiet vom Gericht,
Meinen Jesum laß ich nicht.
(Vertaling: Ria van Hengel)
Bijbelwoord

Niet naar wereld en niet naar hemel
verlangt en smacht mijn ziel,
ik wil alleen Jezus en zijn licht,
Jezus, die mij met God heeft verzoend,
die mij bevrijdt van het oordeel,
mijn Jezus verlaat ik niet.

Gezamenlijk gebeden ‘Onze Vader ...’
AFSLUITING
(allen gaan staan)
Lied 433: 1, 3, 5
1. Komt tot ons, de wereld wacht,
Heiland, kom in onze nacht.
Licht dat in de nacht begint,
kind van God, Maria 's kind.
2. Kind dat uit uw kamer klein
als des hemels zonneschijn
op de aarde wordt gesteld,
gaat uw weg zoals een held.
3. Gij daalt van de Vader neer
tot de Vader keert Gij weer,
die de hel zijt doorgegaan
en hemelwaarts opgestaan.
4. Uw kribbe blinkt in de nacht
met een ongekende pracht.
Het geloof leeft in dat licht
waarvoor al het duister zwicht.
5. Lof zij God in 't hemelrijk,
Vader, Zoon en Geest gelijk,
nu en overal altijd,
nu en tot in eeuwigheid.
Zegen (met gezongen Amen)

Uitleidend orgelspel Pastorale in F-dur BWV 590 (laatste deel) J.S. Bach
(Dit werk duurt enkele minuten. Het staat u vrij alvast rustig naar huis te gaan. Het spel vraagt
veel concentratie. Dat geldt ook voor het luisteren. Na afloop liever geen applaus).

Uw aandacht voor de uitgangscollecte: voor de onkosten van deze dienst
Een cantatedienst kost veel. Met uw bijdrage (denk, zo mogelijk aan minimaal € 5.00 per
bezoeker) kunnen deze diensten ook volgende jaren gehouden worden.

Het Bachorkest Kampen werd vanmiddag gevormd door:
Trompet
Hobo
Viool 1
Viool 2
Altviool
Cello
Contrabas
Orgel

Marcis Runka
Pauline Westen
Martijn Plomp, Lies Mos, Talitha van de Weg, Leendert Nooitgedagt
Letty Verveen, Wilma Lipke, Siep de Groot, Anneke van der Wurff
Rob Verhey, Janna Zijderveld
Nelleke Hoekstra
André de Graeff
Sander van der Houten

De eerstvolgende Cantatediensten van 2019 worden gehouden op:
13 januari
10 februari
10 maart

ds. Bart Gijsbertsen
pastor Hans Schoorlemmer
ds. Richard Vissinga

BWV 124
BWV 156
BWV 23

