Remonstranten en
Vrijzinnige Protestanten
zondag 4 december 2016

!
(Grünewald, Johannes de doper)

voorganger: ds. Lennart Heuvelman, Grote Kerk te Naarden.
organist: Erik Visser
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Orde van de dienst
. orgelspel
. luiden van de klokken
. stilte
. aansteken van de kaars
de gemeente gaat staan
. Lichtlied doe je licht aan

!
. votum
voorganger:
gemeente:
voorganger:
gemeente:

Ons samenzijn dragen we op aan God,
die liefde is en grond van ons bestaan.
Die ons stelt in zijn licht en ons roept tot zijn dienst.
Die ons vrijheid geeft en ons vertrouwen vraagt.

. groet
voorganger: Vrede zij u.
gemeente:
De wereld zij vrede.
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introïtus: Gezang 452

tekst: T.Naastepad
mel: 1650

!

2. O hemellichaam Jezus,
dat ieder mens verlicht,
wij staan in U te lezen,
Gij zijt ons vergezicht.
De dageraad breekt aan,
uw komst is niet te keren,
wil ons de eenvoud leren,
leer ons uw toekomst aan!

3. Die lange nacht, die winter
doorstaan wij met geduld;
wij leven ongehinderd,
de dagen zijn vervuld,
Gij hebt het woord volbracht,
dat feilloos staat geschreven
en keert niet ijdel weder.
Uw licht komt na de nacht!
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. de gemeente gaat zitten
. gebed
. lied: Gezang 442

tekst, C.W.Osterwalt,
mel: J.W.Franck

!

2. Vervul, o Heiland, het verlangen,
waarmee mijn hart uw komst verbeidt!
Ik wil in ootmoed U ontvangen,
mijn ziel en zinnen zijn bereid.

Blijf in uw liefde mij bewaren,
waar om mij heen de wereld woedt.
O, mocht ik uwe troost ervaren:
doe intocht, Heer, in mijn gemoed!
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. lezing: Jesaja 11: 1-10
. lied: Gezang 455

tekst, W.Pendrecht
mel: W.Ruessink

!

(tweede adventszondag)
Het zal geschieden in de laatste dagen
dat de gezalfde Gods de vrede sticht
die alle boosheid breekt en doet bedaren,
om in de Geest des Heren te bewaren
wat groeit in groot geduld en in het glanzend licht
van vaderlijke troost het leed zal dragen.
2de lezing: Mattheüs 3: 1-12
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. lied: Gezang 456B: 1, 2, 4, 6 en 8
tekst: H.Oosterhuis
mel: J.Geraedts

!

2. Zo staat geschreven:
de heuvel moet geslecht,
geen kwaad mag zijn bedreven,
maak alle paden recht.
Zo staat geschreven, maak alle
paden recht.

6 ‘Deel met elkander
het brood van alledag,
opdat in u de ander
Gods heil aanschouwen mag.
Deel met elkander
het brood van deze dag.’

4. ‘Dat wij omkeren,
verlaten ons domein,
beleven ’t woord des Heren
en niet weerbarstig zijn.
Dat wij omkeren
en niet weerbarstig zijn.’

8. Volk uitverkoren
om in het licht te staan,
een kind wordt u geboren,
Messias is zijn naam.
Kind ons geboren,
jouw licht zal met ons gaan.
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. overdenking
. orgelspel
. voorbeden, stilte, OnzeVader
Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd, Uw Koninkrijk kome,
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk en de kracht
en de heerlijkheid in eeuwigheid.
Amen.
.

collecten, thema Stad en de naaste

. eerste collecte :De Regenboog Groep
Dagelijks zet de Regenboog Groep zich in voor mensen met sociale
problemen, voor dak-en thuislozen en verslaafden en voor mensen met
psychiatrische klachten.
De Regenboog Groep is voor een belangrijk deel van haar inkomsten
afhankelijk van giften.
Rekening: NL 21 INGB 0000 008 081 t.n.v. De Regenboog Groep
Amsterdam
. tweede collecte: diaconie
. orgelspel tijdens de collecten
. mededelingen en open tijd
. de bloemen worden gebracht naar Carolien Morée
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. slotlied: Gezang 444

tekst: J.Riemens sr.
mel: M.Vulpius

!

2. De duisternis gaat wijken
van de eeuwenlange nacht.
Een nieuwe dag gaat prijken
met ongekende pracht.

3. Zij, die gebonden zaten
in schaduw van de dood,
van God en mens verlaten –
begroeten ’t morgenrood

4. De zonne, voor wier stralen
het nachtelijk duister zwicht,
en die zal zegepralen,
is Christus, ’t eeuwig licht!

5. Reeds daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.

. uitzending en zegen, de gemeente antwoordt met: Amen.
. orgelspel
Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie of thee te drinken.
. Mededelingen:
Zondag 11 december, derde advent, kerkdienst om 10.30 uur’.
voorganger, ds J.Goud
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Dinsdag 6 december om 19.45 uur, Mindfulness.
Donderdag 15 december. Adventslunch om 12.00 uur. (opgeven bij het bureau)
Zo schrijf je het.
Zo n
en de stamvader van een groot volk worden.
Daartoe wordt aan het leven van Jacob wordt bij Betel
een dimensie toegevoegd;
Jacob wordt in Betel van een vluchteling een pelgrim,
een reiziger met een doel,
een reiziger met een bestemming,
een reiziger met bagage.
Marc Chagall, de joodse schilder,
kwam kleuren tekort toen hij Genesis 28 schilderde.
Wij komen kleuren en woorden tekort
voor dit wonder van een mensenleven
dat uit het platte vlak wordt opgericht.
Opnieuw uit de aarde geschapen als het ware.
Uit het platte vlak wordt Jacobs leven opgericht
om voortaan in Gods verbond te leven.
Dat geeft je leven diepgang en perspectief:
als Gods genade je ten deel valt, om niet.
Soms midden in de nacht, sola gratia,
terwijl je tobt met je gezondheid
het met een van de kinderen niet wil
of je baan op de tocht staat.
Soms zijn de omstandigheden er niet naar,
maar word je toch opgetild, sola fide,
door het geloof alleen
en door de tegenkracht van de Heilige Geest,
zoals de Romeinenbrief daarvan spreekt:
als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?
Ook de Emmausgangers wordt de ogen geopend.
Als Jezus zich onderweg bij hen voegt
en vraagt naar de Schriften.
Wat daar geschreven staat.
Of zij zich niet hebben laten meeslepen
met alle gebeurtenissen in de stad?
Moest de Messias niet lijden
om in heerlijkheid op te staan?
Stond zo zijn weg daarin niet voorgetekend
als het patroon van de heerlijkheid
waarmee hij bekleed zou worden?
En dan begint in hun hart alles op zijn plaats te vallen.
De berichten van de vrouwen.
De woorden van Petrus en Johannes.
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Wij hebben het dan over ‘op verhaal komen’.
Daarvoor ga je naar de kerk, dacht ik.
Om op verhaal te komen.
Om het Verhaal zo te horen
en uitgelegd te krijgen,
dat het je vervult met kracht en nieuwe hoop.
Met vrede en blijdschap.
0t de zon was ondergegaan.
Dat was letterlijk zo, maar ook figuurlijk.
Wanneer gaat de zon onder?
Als het thuis niet goed gaat, met je gezondheid,
op school of op het werk.
Heer blijf bij ons!
Als er zorgen zijn over kinderen of ouders,
als er spanning is over acceptatie en identiteit.
Heer blijf bij ons!
Als er wrijving is of bonje.
Als je afscheid moet nemen
van een geliefde, in dagen van rouw.
Heer blijf bij ons want
het is avond geworden en de nacht zal komen.
Nacht is het in Jacobs hart,
als hij vluchten moet van huis.
Na het bedrog van zijn oude blinde vader
en het haastige afscheid van moeder Rebecca.
Hij heeft grenzen overschreden.
Zo komt hij bij Luz, bij de grens van het beloofde land.
Waar hij zich moe en uitgeput te slapen legt,
vol angst en schaamte, schuld en wroeging,
Maar dan gaat de bijbelschrijver
op het puntje van zijn stoel zitten.
En zie, let nu op
en zie, de steen was van
het graf gewenteld!
‘En zie: een ladder stond op de aarde gesteld
en engelen Gods klommen daarlangs,’
en dan staat er, verrassend genoeg niet:
van boven naar beneden, wat je zou verwachten.
Er staat: ‘en zie, engelen Gods klommen daarlangs up and down.’
Dat veronderstelt dat er ook aardse engelen zijn,
coeli-engelen zogezegd.
Waar of we die vinden?
Daar zie je soms iets van
als mensen met engelengeduld hun gehandicapte kind begeleiden
bij de moeder die haar kind eindeloos geduldig met het huiswerk helpt.
Daar zie je soms iets van als mensen met engelengeduld
een geliefde verzorgen of begeleiden, dag in dag uit.
Daar zie je soms iets van, van het Koninkrijk van God,
en de kracht van Jezus’ opstanding
de Heer is waarlijk opgestaan!
als mensen met engelengeduld
een in de kreukels geraakte echtgenoot,
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of een gebrekkige oude vader of moeder begeleiden.
Zo zijn wij elkaar gegeven, elkaar toevertrouwd;
om in de ontrouw van de tijd
de droom en het visioen van Gods rijk levend houden
door trouw de wacht te betrekken
bij elkaar, bij de ander.
Daar kan geen marktwerking in de zorg tegenop!
En zie: engelen klommen daarlangs op en neer!
Het is tweerichtingsverkeer:
Opstijgend dragen zij Jacobs noden omhoog,
zijn schaamte en verdriet, zijn angst en schuld.
En neerdalend dragen zij Gods vertroosting
en ontferming zijn leven binnen.
Uiteindelijk horen we hoe God Zelf
naast en bij Jakob staat in zijn droom,
zoals Jezus met de Emmausgangers aan tafel zit.
En een bekend lied zegt:
In ‘t breken van het brood is Hij / ons in ons eigen huis
nabij.
Zo ervaart ook Jakob, een ervaring waarin hij wil vasthouden, komen wat er komt:
Eén is die over mij waakt,
Eén die mij kent en liefheeft en herbergt.
Laten ook wij in dit vertrouwen leven.
Zonder angst en zonder vrezen
mens zijn op aarde, mens onder de mensen,
en misschien ook een klein beetje,
zonder het van de daken te schreeuwen,
een coeli-engel, trouw en geduldig.
Want nu de Heer is opgestaan,
nu vangt het nieuwe leven aan.
Amen
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