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Eenheid en verscheidenheid – bij de Regenboogdienst 2022  
 

Vorig jaar hielden wij een eerste regenboogdienst. Een inclusieve samenleving is een groot goed. 
Dat mensen zoveel mogelijk dezelfde kansen hebben, ongeacht hun achtergrond, leeftijd, oplei‐
dingsniveau, geslacht, godsdienst, seksuele voorkeur. In de Regenboogdienst gaat het er dan met 
name om dat je sekse of seksuele voorkeur je niet op een achterstand zet.  
 

Daarbij klinkt het mooie  verhaal  van de  torenbouw  van Babel. Wat achtergrond: Het  verhaal 

speelt  zich  af na de  zondvloed die Noach en  zijn  familie  als enige hebben overleefd. Noachs 

nakomelingen kregen de goddelijke opdracht mee om zich over de aarde te verspreiden. Ze doen 

het tegenovergestelde: eensgezind bouwen ze een toren om elkaar nooit meer kwijt te raken.  
 

Volgens het verhaal ziet God dat niet zitten en ‘straft’ de bouwers door ervoor te zorgen dat ze 

elkaar niet meer verstaan. Vanaf dat moment leven zij in ‘Babylonische spraakverwarring’. Waar‐

om zou God dat niet zien zitten. Is hij bang dat die mensheid in eenheid inderdaad moeiteloos de 

hemel kan bestormen. Wat heb je nog een God nodig als de eenheid er toch al  is, als je elkaar 

altijd moeiteloos kunt vinden? 
 

Nu is het natuurlijk fijn als mensen elkaar kunnen verstaan. En wat zou het gemakkelijk zijn als wij 

allemaal dezelfde taal spraken. Europa heeft afgesproken dat er binnenkort nog maar één type 

telefoonoplader verkocht mag worden. Ook fijn, dan hoef  je niet bij elke telefoonwissel ook  je 

oplader weg te gooien. Zo is er heel veel te zeggen voor standaardisering en uniformering. Het 

maakt veel een stuk eenvoudiger. 
 



Er is ook een andere kant. Je kunt ook te veel in dezelfde mal proberen te persen, en variatie en 

verschil is ook een rijkdom? Dar komt bij dat één taal en één plek zeker geen garantie is, dat je 

elkaar altijd kunt vinden en begrijpen . . . 
 

 
 

Wij  leven  in  een  tijd met  veel  verschillen,  ook  in  inzichten,  in wat wij  belangrijk  vinden,  in 

oplossingen die wij zien voor de problemen en uitdagingen van onze  tijd. En  iedereen wil zijn 

eigen  inzichten  en belangen  laten meeklinken.  En hoe  kun  je  je  eigen  kleur beter onder het 

voetlicht brengen door je af te zetten tegen andere kleuren? Zo polariseren wij er ook dat het een 

lieve lust is. 
 

Bij al het polariseren kun  je gemakkelijk gaan verlangen naar meer éénheid en eenvoud. Eén 

rattenvanger van Hamelen die ons met een eenvoudig deuntje allemaal op sleeptouw neemt. Of 

een eenheid waarin jouw kleur alles kan bepalen en je nergens nog rekening mee hoeft te houden. 
 

 
 

De nadruk op eenheid en eenvoud kan ook veel kleur wegdrukken, en eenheid is niet zelden meer 

schijn dan een diep gevoelde verbondenheid. Het verhaal van de torenbouw van Babel wordt niet 

zelden  tegenover het  verhaal van de heilige geest gesteld. Babel  staat dan  voor eenheid  van 

buitenaf en volgens de letter. De geest staat voor een heel andere eenheid . . .  



 

Restaureren en verbeterd geluid 

 
Hierboven een aantal herstelde plekken in de goot.  

Dit waren lekkagepunten bij de opengesprongen soldeernaden.  

Hierover zijn nieuwe stukken gesoldeerd. 
 

De restauratie van de kerk  loopt voorspoedig. De  inschatting van het werk, wat deels met een 

verrekijker vanaf de grond moet gebeuren, past goed bij het beeld wat er is als je er op steigers 

langs loopt. Het dak is nog goed in orde. Alleen hier en daar een lei die vervangen moet worden. 

Eén scheur in de muren is wat groter, maar het meeste restauratiewerk bestaat uit kleine verbe‐

teringen. Wacht er alleen te lang mee en kleine dingen worden vanzelf groter. 
 

Maandag zouden ook de nieuwe boxen in de kerk komen. Toen de monteurs hun dozen openden 

bleken er echter verkeerde boxen in te zitten. Onverrichterzake konden ze weer terug. Jammer 

ook voor al het werk wat wij er  in hadden gestopt. Aanstaande maandag, 10 oktober  is er een 

tweede kans. Wie proef wil luisteren is van harte welkom om 14.30 in de kerk. 
 

Lief en leed 

De bloemen vanuit de dienst van afgelopen week gingen naar Wim en Reina de Boer voor hun 50 

jarig huwelijk. Wij dachten ook aan Jaap de Boer die geopereerd zou worden.  Inmiddels  is dat 

gebeurd. Nu maar revalideren. Bert Bakker had weer wat problemen met duizeligheid. Dat was 

er wat maanden geleden ook al. Een pace‐maker moet het ritme er weer in krijgen!  
 

Een weetje .  . 

Dinsdag  11  oktober  is  het  precies  400  jaar  geleden  dat  de  Beemsterkerk  een  eerste  eigen 

predikant kreeg. Dat was dominee Henricus Huisenga (Huisengius). Hij was voorganger tot in het 

jaar 1639, waarin hij 19 mei overleed.  
 

Zijn opvolger was dominee Tobias Velthuysen. Carel Fabritius trouwde met de dochter van deze 

tweede predikant. Velthuysen was net geen 25 jaar in Beemster. Hij begon 15 juli 1640 en werd 

10 oktober 1664 afgezet .  . 

 



Beemster, 9 oktober 2022, derde zondag van de HERFST, REGENBOOGDIENST 
 

Eenheid en verscheidenheid   
 

 
 

Muziek is er van Jan Pronk, orgel, van Femke Leek en Fransje Christiaanse en Monique Schoorl 
solozang. In de dienst een mini‐interview met Leonard Dijkstra en Jan Pieter van As . . .  

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Solozang bij binnenkomst    One Voice 
 

Dit is het geluid van één stem. Eén geest, één stem.  
Het geluid van iemand die een keuze maakt. Dit is het geluid van één stem . .  
 

Dit is het geluid van stemmen, twee. Mijn geluid, terwijl ik zing met jou.  
Elkaar helpend om het te halen. Dit is het geluid van stemmen, twee .  . 
 

Dit is het geluid van stemmen drie. Samen zingen in harmonie,  
overgave aan het mysterie. Dit is het geluid van stemmen drie . .  
 

Welkom en intochtslied     Wat is het goed (vers 1 solo, vers 2 en 3 allen)       
 

Aansteken van de kaarsen en stilte . .  
 

V  Onze hulp, in de naam van de Goede God        
 

Openingsgebed afgesloten met Aan de bronnen van het leven (vers 1 solo, vers 2 en 3 allen) 
 

Spelenderwijs 
 

Solozang  Like everyone else 
 

Ik wil zijn zoals iedereen, dat niemand wijst en staart.  
Door de straat lopen zonder de aandacht te trekken.  
Geen aandacht, geen opmerkingen, geen spoor van angst.  
Een normale reactie oproepen, een standaardreactie.  
Precies zoals iedereen het wil. 
 

Ik wil zijn zoals iedereen, maar rijker en meer geprezen.  
(ik wil) Aanbeden worden en gevierd, verwend en geliefd zijn  
en dan zien schamen, die ooit hebben gelachen.  
Een glorieuze, hectische, aanbiddende reactie oproepen.  
Precies zoals iedereen het wil .  . 



 

Een klein interview 
 

Samenzang   Liefde, eenmaal uitgesproken (m. lied 700, vers 1 solo, vers 2 allen) 
 

Liefde, eenmaal uitgesproken, als Uw Woord van het begin. 
Liefde wil ons overkomen, als geheim en zegening. 
Liefde die ons hebt geschapen, vonk waarmee Gij zelf ons raakt, 
alles overwinnend wapen, laatste woord dat vrede maakt. 
 

Hoe bouw je het best samen iets op (Genesis 11) 
  

Solozang   No matter what (Calum Scott) 
 

Toen ik een jong meisje was, was ik bang om op te groeien.  
Ik begreep het niet, maar ik was doodsbang voor liefde.  
Het voelde alsof ik moest kiezen, maar het was buiten mijn controle.  
Ik moest gered worden, ik werd gek in m'n eentje.  
 

Het kostte me jaren om het mijn moeder te vertellen.  
Ik verwachtte het ergste. Maar ik heb alle moed in de wereld verzameld.  
Ze zei: Ik hou hoe dan ook van je.  
Ik wil alleen dat je gelukkig bent en dat je altijd zult zijn wie je bent.  
Ze wikkelde haar armen om me heen en zei:  
Probeer niet te zijn wat je niet bent . .  
  

Overweging 
 

Samenzang   Laat ons zingen van de dromen  
 

Collecte met orgelspel 
  

Gebeden, ONZE VADER met tussendoor “Kyrie” (Iona) 
 

Slotlied  Bron van liefde, licht en leven (Lied 793, vers 1 en 3 allen) 
 

Zegen en solozang: Show yourself (uit Frozen II) 
 

  
 

O, ik voel een diepe rilling, maar niet van de kou 
't Voelt nu al vertrouwd hier, als een droom die ik plots in 't echt aanschouw. Ik voel je echt als 
een vriend van lang hiervoor 
Of ik thuiskom en het voelt of ik hier hoor 
Ik was een ivoren toren, het geheim dat je niet ziet 
Jij hebt een geheim, verbergen hoef je niet 



Laat je zien, ik wil je ontmoeten. Laat je zien, het wordt tijd . . .  
 

Orgelspel ten besluite 

BEEMSTERKERK ‐ ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS 
 

Een link naar de foto ’s van de kerkdiensten: Foto’s | Beemsterkerk 
 
 

KEYSERKERK  & KEYSERIN    PASTORIE        Z‐INN KAPEL 
Middenweg 148         Middenweg 183      Pr. Wilhelminasingel 39 
1462 HL, Middenbeemster    1462 HJ Middenbeemster    1461 AL Z.O. Beemster 
 

KERKELIJK BUREAU            KERKENRAAD 
Verhuizing, geboorte, jubileum         Scriba Paula Tuinder 
Ziekenhuisopname .  .?        paulatuinder@gmail.com 
 

Laat het ons weten! 
kerkelijkbureau@beemsterkerk.nl        BEHEERCOLLEGE 
 

Middenweg 148, 1462 HL MB         Voorzitter Remo Strijker, 
tel.   0299 – 681393           remostrijker@classiclimo.nl   
open: maandag 09:00 – 11:30          
 

PREDIKANT              REKENINGEN PROT. GEMEENTE BEEMSTER 
 

& Verhuur Keyserkerk en Keyserin         Kerkelijke Bijdrage of gift: 
Ds Nico Schroevers, 0299 – 681403       NL33 RABO 0342 3014 03 
nicoschroevers@gmail.com          tnv Kerkvoogdij PKN Beemster 

 

KOSTER KEYSERKERK             Collecte‐giften:   
Anita en Bert Verkade, 06‐52154979      NL18 RABO 0356 9160 81       
b.verkade@planet.nl            tnv Diakonie PKN Beemster  
 

VERHUUR Z‐INN              
Marie Schroevers, 06 – 457 66 860         
Marie‐Luise‐dow@quicknet.nl 



 



 

  
 

 


