
 

 

Op weg naar Pinksteren 
 

 
 

Martin Luther King 
 

Ik heb een droom,  
dat op een dag in de rode heuvels van Georgia  
de zonen en dochters van vroegere slaven  
en de zonen en dochters van vroegere slavenhouders  
samen kunnen zitten aan de tafel van broederschap. 

 
      Martin Luther King 
 
 

Voorganger: Franck Ploum 
Orgel: Koos Capelle 

Lezingen: Ella Groenendijk 
Koster: Jan Mosselman 
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Orgelspel  
 
 
 

Welkom en mededelingen door de kerkenraad 
 
 

- Allen gaan staan (indien mogelijk) - 
 
 

Lied 601- Licht dat ons aanstoot c. 1 en 2 
 

Drempeltekst 
 

‘Duisternis kan geen duisternis verdrijven,  
enkel het licht is daartoe in staat.  
Haat kan geen haat verdrijven,  
enkel de liefde is daartoe in staat.’  

 
Liefde is de enige kracht die in staat is  
een vijand in een vriend te veranderen.’ 

 

     Martin Luther King 
 

- Allen gaan zitten – 
 
Lied 601- Licht dat ons aanstoot c. 3 
 
 

Ten geleide - gebed  
 
LIed	323 – Hoor maar ik kan niet horen 
 
 
Geweldloosheid en gerechtigheid  Martin Luther King 
‘Ik heb besloten dat ik strijd ga leveren voor mijn opvattingen. In je leven 
moet je ergens in geloven; je moet er zo vurig in geloven dat je er tot het 
eind van je dagen van getuigt. Ik kan mezelf niet wijsmaken dat God wil 
dat ik haat. Ik ben moe van geweld. En ik ben niet van plan me door mijn 
onderdrukker te laten voorschrijven welke methode ik moet gebruiken. Wij 
hebben macht. Macht die niet kan worden gevonden in molotov-cocktails, 
maar we hébben macht. Het is de macht die zo oud is als de inzichten van 
Jezus van Nazareth en zo modern als de technieken van Mahatma 
Gandhi: de macht van de geweldloosheid.’  
 

‘Als slechte mensen samenzweren, dan moeten goede mensen plannen 
maken. Als slechte mensen brandstichten en met bommen gooien, 
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moeten goede mensen bouwen en bundelen. Als slechte mensen vuile 
taal vol haat uitslaan, moeten goede mensen zich inzetten voor de glorie 
van de liefde. Waar slechte mensen een toestand van onrechtvaardigheid 
zouden willen laten voortduren, moeten goede mensen proberen een 
echte rechtsorde in het leven te roepen.’  
 

‘Er komt een tijd dat mensen er genoeg van krijgen te worden vertrapt 
door onderdrukking. Er komt een tijd dat mensen het beu worden om in 
onpeilbare diepten van uitbuiting en knagend onrecht te worden gegooid. 
De geschiedenis van de Montgomery marsen is het verhaal van 
vijftigduizend mensen die bereid waren net zo lang door de straten van 
Montgomery te lopen, totdat de muren van rassenscheiding uiteindelijk 
bezweken onder de kracht van gerechtigheid.’ 
 
Lied 924 – Verdoofd en schamper 
 
Vrijheid   Martin Luther King 
‘Persoonlijk heb ik te veel haat gezien om zelf te willen haten; persoonlijk 
heb ik te veel haat gezien op de gezichten van te veel sheriffs, te veel 
blanke stadsbestuurders en te veel Klanleden uit het Zuiden, om zelf te 
willen haten. En iedere keer dat ik het zie, zeg ik tegen mezelf: haat is 
een te grote last om te dragen. Op de een of andere manier moeten we 
in staat zijn om ons tegen onze meest verbitterde tegenstanders te 
verdedigen en zeggen: ‘We zullen jullie vermogen om lijden te 
veroorzaken confronteren met ons vermogen om lijden te verdragen. We 
zullen jullie lichaamskracht met geestkracht tegemoet treden. Doe ons 
aan wat je wilt en nóg zullen wij jullie liefhebben. We kunnen naar eer en 
geweten niet gehoorzamen aan jullie onrechtvaardige wetten en ons 
neerleggen bij het onrechtvaardige systeem, want niet meewerken aan 
het kwade is net zo goed een morele plicht als meewerken aan het 
goede. Gooi ons dus maar in de gevangenis en nóg zullen wij jullie 
liefhebben. Bedreig onze kinderen en nóg – hoe moeilijk ook – zullen wij 
jullie liefhebben. Maar wees er van overtuigd dat wij jullie gaandeweg 
zullen overwinnen door ons vermogen tot lijden en op een dag onze 
vrijheid zullen afdwingen. Wij zullen niet alleen de vrijheid voor onszelf 
afdwingen, we zullen zo appelleren aan jullie hart en geweten dat we 
jullie geleidelijk voor ons standpunt zullen winnen en onze overwinning 
zal een dubbele overwinning zijn.’ 
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‘Er is niets belangrijker in de wereld dan vrijheid. Vrijheid is het waard om 
opofferingen voor te doen, het is het waard om er je baan voor te 
verliezen, het is het waard om er voor in de gevangenis te zitten. Ik ben 
liever een vrije pauper dan een rijke slaaf. Ik zou liever sterven in bittere 
armoede met mijn overtuigingen, dan leven in weelde zonder 
zelfrespect.’ 
 
Lied 773 – Van grond en vuur 
 
Toespraak  
 
 
Orgelspel  
 
 
Lied 845 – Tijd van leven 
 
Voorbede en Onze Vader 
 

- Allen gaan staan (indien mogelijk) - 
 
 
Lied 689 – Wat altijd is geweest c.1 en 2 
 
 Slotwoord en Zegenwens 
 
Lied 689 – Wat altijd is geweest c.3 
 
Orgelspel  
 

 
Collecten in de kisten bij de uitgang 

Hartelijk dank voor uw bijdragen 


