Pinksteren: Vijfstigste dag van Pasen
31 mei 2020
Enkele tips voor een liturgie voor een huisdienst1
·

Welkom zuster, broeder, aan jou, u, jullie. Deze ‘dienst op papier’ is vanwege ‘corona’ een
alternatief voor onze gewone gezamenlijke dienst op de zondagmorgen in de Vermaning.

·

Overweeg deze huisdienst op het gewone tijdstip te houden op de zondagmorgen om 10:00 uur.
Dat verbindt de eenheid: als we dezelfde teksten beleven wordt de afstand minder groot.

·

Overweeg om van tevoren één (of twee) c.d.(‘s) met (religieuze) muziek te kiezen, één om mee te
beginnen en één om aan het slot mee te eindigen.

·

Zo kunt u ook een kaars met lucifers klaarzetten.

·

Wanneer u met zijn tweeën bent, kunt u de liturgische, en de liedteksten (als een gedicht) om en
om voorlezen. De liederen mag u uiteraard ook zingen. Of alles in stilte te overdenken.

·

Overweeg bij wat voor onderdeel u zou willen staan, of blijven zitten.

·

Na afloop is er de gebruikelijke collecte, voor de bestemming zie op de laatste bladzijde. Zo
zorgen we voor een diaconale continuïteit.

·

Op de laatste bladzijde vindt u mededelingen.

·

En dan is er koffie.

U een goede dienst, vrede en alle goeds toewensend,
in verbondenheid
ds. Pieter Post, VDG Heerenveen en Tjalleberd
pbpost1958@gmail.com

De gemeente komt in gedachte samen
Pinksteren: van weeskind naar kind van God

1

Deze orde van dienst is geïnspireerd door het doopsgezinde dienstboek De gemeente komt samen (1998).
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· Muziek
· Ontsteken van een kaars
· Welkom
Een hartelijke groet op deze Pinksterdag vanuit de gemeente Heerenveen en
Tjalleberd. De eenheid en de verbondenheid die dit feest over de gave van Gods
Geest symboliseert beleven we nu op afstand. Maar in de geest zijn wij als gemeente
bijeen. Waar kan je het Pinksterverhaal mee vergelijken? Met een coronacrisis. Over
de hele wereld wordt er in alle talen over maar 1 ding gesproken en dat is over dat
virus. En, wat niet onbelangrijk is: iedereen verstaat elkaar. In het Pinksterverhaal
hoort ook iedereen in zijn eigen taal over hoe God met ons mensen meetrekt, en
iedereen verstond dat. En dat goede nieuws verspreidde zich als een vuurtje over de
hele wereld. Het thema is: ‘Van weeskind naar kind van God’. Laten wij aanvangen
met lied 687: Wij leven van de wind.
· Zingen of lezen lied 687 Wij leven van de wind |t. Jaap Zijlstra/mel. J. Crüger
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Wij delen in het vuur
dat neerstrijkt op de hoofden,
de vonk die overspringt
op allen die geloven.
Vuurvogel van de vloed,
duif boven de Jordaan,
versterk in ons de gloed,
wakker het feestvuur aan.
· Een moment van stille inkeer om in gedachten bij de broeders en de zusters te zijn
· Bemoediging, in verbondenheid met allen:
Maak ons tot uw gemeente
geest van uw Geest.
Herschep ons hart
heradem ons verstand
dat wij elkaar
behoeden en doen leven.
Roep uw gemeente bijeen
uit alle streken van de wereld.
Maak ons tot een voorhof
van uw koninkrijk.
Wees de stem
die ons geweten wekt.
Verberg U niet.
Huub Oosterhuis

· Laten we deze woorden in stilte in ons opnemen
· Zingen, of lezen van lied 687:3

.

Wij teren op het woord,
het brood van God gegeven,
dat mededeelzaam is
en kracht geeft en nieuw leven.
Dus zeg en zing het voort,
geef uit met gulle hand
dit manna voor elk hart,
Dit voedsel voor elk land.
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· Beeldmeditatie: Neem een minuut of twee de tijd om deze afbeelding in stilte op je
in te laten werken. Wat zie je en wat valt je op? Lees hierna het verhaal uit de
Bijbel.

· Er zitten zevenmaal zeven weken tussen Pasen en Pinksteren = 49 dagen. Pinksteren
is dan ook de 50ste Paasdag. Dit weekeinde vieren ook de religieuze Joden het
Pinksterfeest, zij noemen dat Sjawoeot, ofwel het Wekenfeest. Het Joodse
Pinksterfeest wordt gevierd als een gedachtenis aan de ontvangst van de Tien
Geboden door Mozes. Wij lezen:
1 Ik, God, moet uw God zijn, Ik, die u uit Egypte heb gevoerd.
2 Ge moogt geen andere goden naast Mij hebben. Ge moogt geen beeld maken van
wat zich bevindt in de hemel boven, op de aarde beneden of in het water onder de
aarde.
3 Ge moogt de naam van God niet voor niets uitspreken.
4 Heilig de Sjabbath. Zes dagen kunt ge werken, maar de zevende dag is een
Sjabbath ter ere van God. Ge moogt er geen werk op verrichten, gij, noch uw zoon
of uw dochter, noch uw dienaar, uw dieren, of de vreemdeling bij u.
5 Heb eerbied voor uw vader en uw moeder.
6 Ge moogt niet doden.
7 Ge moogt niet echtbreken.
8 Ge moogt niet stelen.
9 Ge moogt geen onwaarheden over een ander uitspreken.
10 Ge moogt niet begeren wat aan een ander toebehoort
Uit: D. Hausdorff, JomJom (1974)
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· Bijbellezing uit het boek Handelingen der Apostelen, 2:1-13 (Bijbel in Gewone Taal
2004)
Toen het Joodse Pinksterfeest begon, waren alle gelovigen bij elkaar in een huis. Opeens
kwam er uit de hemel een vreemd geluid. Het klonk alsof het hard begon te waaien. Het
was overal in huis te horen. Ook zagen de gelovigen iets dat op vuur leek. Dat vuur
verdeelde zich in vlammen, en op iedereen kwam een vlam neer.
Zo kwam de heilige Geest in alle gelovigen. Daardoor begonnen ze te spreken in vreemde
talen.
Op dat moment waren er in Jeruzalem veel Joden uit alle delen van de wereld. Ze waren
gekomen om het Pinksterfeest te vieren. Toen het geluid uit de hemel klonk, kwamen ze er
allemaal op af. Ze begrepen er niets van. Want iedereen hoorde de gelovigen spreken in
zijn eigen taal.
Iedereen was erg verbaasd en zei: ‘De mensen die daar praten, komen allemaal uit Galilea.
Hoe kan het dan dat we ze allemaal horen spreken in onze eigen taal? Wij komen allemaal
ergens anders vandaan. Sommigen van ons komen uit landen in het oosten. Anderen
komen uit landen in het noorden, het zuiden of het westen. Sommigen komen uit de grote
stad Rome zelf. Weer anderen komen van het eiland Kreta, of uit de woestijn van Arabië.
Er zijn hier Joden uit alle delen van de wereld. Er zijn ook mensen die uit andere volken
komen en Joods geworden zijn. En toch horen we allemaal onze eigen taal! We horen dat
er verteld wordt over de geweldige dingen die God doet.
De mensen snapten er helemaal niets van, en ze wisten niet wat ze ervan moesten denken.
Ze vroegen aan elkaar: ‘Wat betekent dit toch allemaal?’ Maar anderen lachten om de
gelovigen en zeiden: ‘Die mensen zijn gewoon dronken!’
· Pinksterpreek ‘Van weeskind naar kind van God ‘
Na de hemelvaart van Jezus werden zijn leerlingen als wezen achtergelaten. De zondag na
de hemelvaart heet dan ook Wezenzondag. Dat is een onbestemde dag die vraagt om een
opvang uit de verlatenheid en bevrijding uit het isolement, maar ook om een nieuwe
oriëntatie vergelijkbaar met de huidige omstandigheden: welke kant gaat het uit, op wie en
wat moeten wij ons nu richten? Wie zegt de waarheid? Maar zoals we in onze dagen velen
horen zeggen dat niets meer zal worden zoals het was, zo was dat ook in de dagen van de
leerlingen na Jezus’ Hemelvaart. Hij is uit het zicht verdwenen, en zal terugkeren, maar
per wanneer, roepen de leerlingen? Wij zijn alleen. Aan wie, of waaraan kunnen we ons in
die tussentijd dan vastklampen?
Dat was ook de vraag van de Joodse rabbijnen toen de Romeinen in het jaar 70 hun tweede
Tempel hadden verwoest en zij in een identieke situatie zaten. Hoe moesten zij nu verder
zonder offers en feestdagen? Konden zij nog één blijven in het naleven van Gods
geboden? Wie gaf er richting aan broederlijke liefde, nederigheid, liefdadigheid,
eerlijkheid, vergevingsgezindheid, matigheid, en aan het nakomen van de verplichtingen
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jegens de dieren? Voor de rabbijnen was het zonneklaar dat de bijbel hun eraan herinnerde
wat de Ene had gesproken als alternatief: Sla de woorden die Ik je geef op in je hart;
herinner je Mijn woorden en doe ze ook, zo blijf je op mijn weg, en ben Ik bij je. (Num.
15:40; Deut. 6:6) Deze vermaningen spiegelden hen de enig juiste weg voor, om niet ten
onder te gaan in de doelloosheid.
De woorden van de Ene lijken wel op het touw in een gelijkenis. Er was een man in de zee
gevallen. De kapitein van de boot wierp een touw naar hem toe en zei: ‘houd je hieraan
vast en laat niet los. Als je het loslaat zal je zeker verdrinken’. En zo is het precies met de
geboden die de Ene heeft gegeven: Hij werpt die naar ons toe en zegt: wanneer je je
daaraan vasthoudt, dan houd je je vast aan Mij en ga je niet ten onder. Op dezelfde wijze
staat er in het boek Spreuken: ‘houd vast aan de vermaning, laat niet los; bewaar haar,
want zij is je leven’. (4:13)
Zie hier een goed voorbeeld van waar de verhalen van Jezus zo vaak over gaan, wanneer
hij zegt: ga in vrede, want je geloof heeft je gered. Ook bij hem kan je denken aan dat
touw dat door de kapitein werd uitgeworpen en waar de figuranten in de verhalen zich aan
vastklampen: de vrouw die met bloeden stopte toen ze hem had aangeraakt, de melaatse
Samaritaan die Jezus bedankte voor zijn genezing, de blinde Bartiméus die weer ging zien.
Zij zochten in Jezus hun kracht. En aan allen zei hij, ga, je geloof in mij heeft je gered.
Geloof is, met andere woorden, een sterk touw dat je wordt toegeworpen en waar je je aan
vasthoudt. Daarom wordt er over Jezus gesproken als de Redder van de wereld. Zijn hele
levensgeschiedenis laat zien dat er bij hem geen ondergang, geen dood is, maar alleen
opgang, het leven.
Zowel Joden als christenen vertellen het verhaal van de reddingsboei, sterker nog: zij zijn
het verhaal. Ook al roept dat zonder twijfel de ellende op van migranten op de zeeën wier
levens bespaard hadden kunnen blijven als politieke en sociaaleconomische situaties van
de landen van herkomst garant hadden gestaan voor een betere toekomst. De Joden
gedenken dit weekeinde de gave van de Tien Geboden door Mozes. En christenen vieren
hun Pinksterverhaal wegens de gave van Gods heilige Geest.
Beide feesten hebben dit met elkaar gemeen, dat zowel de Tien Geboden als de heilige
Geest van boven naar beneden naar ons worden toegeworpen. Voor de Joden met de
betekenis zich eraan te herinneren nooit te worden als de farao’s van Egypte, de
onderdrukkers en de uitzuigers in die dagen, en in onze dagen, waarvoor die migranten op
de vlucht zijn. En voor ons christenen/doopsgezinden met de betekenis om de boodschap
van redding te verspreiden aan iedereen en in alle talen, en daaromheen gemeenschappen
te stichten.
De moraal van het geloof is dat wij leren leven uit de geest van onze Schepper, geest van
Zijn geest worden. Een geest van net dát doen waar de ander versteld van staat, dat is
leven uit de geest van Gods geest. Zoals je aan het gevolg van een goed koning kan zien,
dat hij je met goedheid terugbetaalt als je kwaad deed.
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Zowel Joden als wij vertellen met onze levens het verhaal van de reddingsboei, dat hemel
en aarde met elkaar verbonden zijn, dat God met ons is, en dat we ons daaraan, in diepe
nood, mogen vastklampen. Nee, niets blijft hetzelfde meer. Wij zijn geen wezen meer,
maar kinderen Gods.
· Stilte
· Muziek
· Gebeden en het Onze Vader, tekst lied 1006
Laten wij danken en bidden:
Zoals mensen elkaars vlees en bloed zijn
zo zijn wij geest van uw Geest
Wij die meer zijn dan alleen maar stof
zijn nauw met U verbonden
en U met ons.
U en wij,
wij leven niet op afstand
zoals mensen moeten in deze dagen.
Met uw Geest hebt ge ons een reddingsboei
toegeworpen
om niet ten onder te gaan
aan oorlog en haat
verdriet en honger
ijdelheid en verlies
zwijgen en wegwerpen
Wij bidden dat onze planeet mag herstellen
naar het beeld zoals het eens was gemaakt, gaaf en ongeschonden
met allen en alles daarop wonend en levend
mensen als zusters en broeders van elkaar
veraf en dichtbij.
Dat bestreden zullen worden alle ziekte, armoede en discriminatie.
Dat wij behoedzaam omgaan met onze energie
en met flora en fauna
Bidden we daarom:
vul aan wat ons ontbreekt
aan liefde en vreugde
vrede, geduld
goedheid, geloof en genezing
ook wanneer we geen antwoorden hebben
of in raadselen achterblijven, waarom?
Werp uw Geest over ons uit als warme zonnestralen
en maak ons één
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Laten wij in stilte noemen de namen van hen die ons lief zijn, om nabijheid en
genezing, en dat we ons herinneren wie ons zijn ontvallen, om geborgenheid in
eeuwig licht
Stilte
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·

Zingen of lezen, lied 675 Geest van hierboven | Muus Jacobse /G. Gastoldi – In dir ist Freude
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Wat kan ons schaden,
11

wat van U scheiden,
liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade,
wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege
voor ons verkregen,
Gij zult op aarde
de macht aanvaarden
en onze koning zijn. Halleluja!
Gij, ons Here,
doet triomferen
die naar U heten
en in U weten,
dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja!
· Zegen, eventueel doven van de kaars met de woorden:
Jezus laat ons weten dat hij het licht der wereld is,
maar hij geeft ook ons de opdracht dat te zijn.
Vragen wij God daarbij om zijn zegen:
Hij zegene en Hij behoede ons
Hij doe zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig
Hij verheffe zijn aangezicht over ieder van ons, en geven ons vrede
·

Zingen of lezen lied 416 ‘Ga met God en hij zal met je zijn’ | t. J. Rankin/m. R.V.
Williams – RANDOLPH
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2 Hear, wês mei ús op ús libbenspaad,
Ga met God en Hij zal met je zijn:
wol ús mei jo wjukken hoedzje,
bij gevaar, in bange tijden,
stypje as de stoarmen woedzje.
over jou zijn vleugels spreiden.
Hear, wês mei ús op ús libbenspaad.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

3 Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

4 Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
· Muziek
· Pinkstercollecte

Pastoraal
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Mededelingen
·

Deze dienst werd samengesteld door ds. Pieter Post uit Heerenveen en begeleid door Johan G. Koers
op het orgel. De video-opname werd gemaakt door Paulien Visser vanuit de Vermaning van
Tjalleberd.

·

Volgende week zondag 7 juni kunt een huisdienst van ds. Tjitske Hiemstra uit Leeuwarden
verwachten.

·

Bestemming Pinkstercollecte:

·

Alle diensten en bijeenkomsten zijn opgeschort voor onbepaalde tijd. Wij volgend de landelijke
richtlijnen aangaande de volksgezondheid.

·

De voorgangers van het Groot Gemeentelijk Overleg (GGO) maken per toerbeurt tot en met de
maand juli huisdiensten die toegezonden worden naar alle secretariaten van gemeenten in Friesland
en Groningen, en daarbuiten. De secretariaten zorgen voor verdere verspreiding. Gemeenten kunnen
hiervan gebruik maken op een zondag waarop gewoonlijk een gastvoorganger zou zijn voorgegaan.
Zo proberen wij met elkaar voor continuïteit te zorgen.

·

Er zijn ook leden en vrienden die geen email hebben. Gelieve deze huisdienst bij hen te bezorgen, of
af te spreken dat het wordt opgehaald.

·

Uitvaarten mogen in beperkte kring worden gehouden. Wij zullen iedereen op de hoogte brengen
wanneer er een sterfgeval is. U wordt dan uitgenodigd om thuis op het tijdstip van de uitvaart een
kaars aan te steken en daarbij de naam van de overledene uit te spreken; stil te worden; lied 961 te
lezen of te zingen (zie hieronder), en het Onze Vader te bidden.
Niemand leeft voor zichzelf
niemand sterft voor zichzelf.
Wij leven en sterven voor God onze Heer,
aan Hem behoren wij toe.

· Vergeet elkaar niet: bel en mail elkaar, stuur een kaartje, en bid om genezing en gezondheid voor
broeders en zusters, en voor vele anderen om ons heen en veraf, voor werkers in de zorg, de vele
vrijwilligers, en voor de overheid. Bied waar het kan, je diensten aan voor hen die extra aandacht nodig
hebben, bijvoorbeeld boodschappen halen.
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