
Van Zondag 29 augustus tot Zondag 12 september 
 
deze kerkdienst 
We vervolgen de lezing uit Leviticus. In hoofdstuk 25 staat de beschrijving van een bijzondere 
instelling: het jubeljaar. “Jubel” is afgeleid van het Hebreeuwse woord voor “ram”- met het blazen op 
de ramshoorn werd het jubeljaar ingeluid, een jaar waarin geld de verdeling van het grondbezit niet 
meer bepaalde, maar de oorspronkelijke gave van het land uit de hand van de Eeuwige aan families. 
Of het ooit in de praktijk gebracht is? Dat lijkt van niet. Maar daarmee hoeft het niet op te houden 
een ideaal te zijn dat het handelen van volken kan sturen. 
En niet alleen grond: ook de claim van bezit die de ene mens op de andere kan leggen in de vorm van 
slavernij vervalt in het jubeljaar. We denken terug aan het begin: Leviticus 1, vers 1, “en hij riep” 
waarvan we ontdekten dat dit begin van Leviticus het hele boek draagt: Gods stem die roept is een 
daad van liefde. De liefdevolle roep van de Eeuwige klinkt als een “woord dat vrijheid schept” 
(Liedboek 330). 
 
 
volgende kerkdienst 
Zondag 5 september – de eerste oecumenische dienst na de zomer: 11.15 uur in de Emmaüskerk, 
voorganger: pastor Myriam Oosting. Geen kerkomroep. Reserveren is niet meer nodig in de 
Emmaüskerk, u moet zich bij binnenkomst wel registreren. 
Op zondag 12 september is de volgende dienst in de Stefanuskerk, 10.00 uur. Aanmelden blijft nodig 
– de ontwikkelingen rond covid maken dat we voorzichtig blijven in onze kleine kerk. 
 
 
uit onze gemeente 
Het programma voor de gespreksgroepen in het nieuwe seizoen staat op onze website: 
https://damsterboord.nl/wp-content/uploads/2021/08/overzicht-gespreksgroepen-2021-2022.pdf . 
Er is een gevarieerd aanbod, bekijk de folder rustig. Belangstellenden welkom! Het is goed mogelijk 
met groepen tot 12 personen in de grote zaal van Kerkenheem veilig bij elkaar te komen. We 
beginnen met onze oudste pubergroep, geleid door Joke Smit en Jan Wilts. Die komt op zondag 5 
september bij elkaar in Kerkenheem om samen te eten.  
 
 
onderweg 
De Bijbel maakt geschiedenis. Sommigen horen de Bijbel als een boek dat mensen kleinhoudt. 

Anderen - binnen en buiten kerken - herkennen de bevrijdende kracht van Bijbelwoorden. Een 

monument daarvan is de Liberty Bell, een beroemde 18e -eeuwse luidklok in Philadelphia (USA). 

Daarop is een regel uit Leviticus 25 geschreven: “Proclaim LIBERTY Throughout all the Land unto all 

the Inhabitants Thereof”. Deze regel is gebaseerd op Leviticus 25,10 (in de Statenvertaling:) “Gij zult 

… vrijheid uitroepen in het land, voor al zijn inwoners; het zal u een jubeljaar zijn”. De klok luidde bij 

het voorlezen van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring in 1776 en in 1835 kreeg hij zijn 

naam Liberty Bell, Vrijheidsklok, als symbool van de beweging in Amerika die de afschaffing van de 

slavernij bepleitte (de abolitionisten). Over de Liberty Bell: 

https://www.nps.gov/inde/learn/historyculture/stories-libertybell.htm 
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