Verheuge u!

derde zondag van advent, Gaudete
13 december 2020
Enkele tips voor een liturgie voor een huisdienst1

•

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

•

ds. Pieter Post heeft deze huisdienst ontworpen om thuis alleen of samen toch een dienst te kunnen
beleven. Overweeg om dit op het gewone tijdstip te houden op de zondagmorgen om 10:00 uur of
een ander moment om toch de eenheid rond een gezamenlijke Bijbeltekst te ervaren.

•

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

•

U kunt een kaars met lucifers klaarzetten, en voor deze adventsperiode vier kaarsen.

•

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. U kunt een
bedrag overmaken naar het rekeningnummer van de penningmeester.

•

Ook op de laatste bladzijde zijn mededelingen te vinden.

•

Koffie is er, vooraf, of na deze huisdienst.
Een gezegende dienst met derde advent toegewenst,
ds. Roelof Akse,
voorganger in
Doopsgezinde Gemeente Drachten - Ureterp
Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden
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Deze orde van dienst is geïnspireerd door het doopsgezinde dienstboek De gemeente komt samen (1998).
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De gemeente komt in gedachte samen

‘Verheuge u!’ Zondag Gaudete
•
•
•

(eventueel) Muziek
Ontsteken van een kaars
Lezen: Het wordt licht, het wordt weer ochtend,

een nieuwe dag begint te schijnen na de nachtreis van het duister.
Roep, mijn hart, in je gezangen bij elke dageraad de god aan die de ochtend licht verschafte,
die de nacht haar sterren gaf – dans die het heelal omkranst.
Het wordt licht, het wordt weer ochtend, een nieuwe dag begint te schijnen ….
(uit 5e hymne van Synesios van Kyrene, 370 – 413)

•
•

Een moment van stille inkeer
Bemoediging (naar Psalm 146), in verbondenheid met allen:

Gelukkig ben je als je de God van Jacob & Rachel tot hulp hebt,
gelukkig wie zijn hoop vestigt op die HEER, scheppende aarde en hemel,
uw God, Sion, (noem de naam van je eigen woonplek), van moeder op dochter, van vader op zoon.
We groeten elkaar: Vrede en genade van God, van Christus Jezus, Zoon des mensen en van de Heilige
Geest, vreugde schenkend! Amen.
Gevolgd door 50 seconden van stilte, in solidariteit met een gewenste en toegezegde opname van 500
vluchtelingenkinderen in Nederland uit Griekse kampen. (10 dec. was de dag van de mensenrechten).
Een moment om drie adventskaarsen aan te steken: hoopvolle verlichting voor vluchtelingen
•

Zingen of lezen NL 440: 1 ‘Ga, stillen in den lande’

Gebed;
Barmhartige, Gij schept een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, wat er vroeger was raakt in
vergetelheid, het komt niemand ooit nog voor de geest. Om wat Gij schept zal er blijdschap zijn, een
groot gejuich. Gij herschept Jeruzalem in een jubelende stad. Gij schenkt haar bevolking vreugde.
Rechtvaardige, bevestigd Gij dit visioen van Jesaja voor ons, in onze tijd, in onze steden en dorpen, in
onze gemeente, Licht in onze ogen. Vervul onze zielen met uw vreugde.
Vol van die verwachting vieren wij deze dagen van advent; in naam van Jezus, Bruidegom!
(inspiratie door het visioen uit Jesaja 65: 17, 18)

•

Zingen of lezen ‘als de wind, als de adem’, tekst Sytze de Vries
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1e couplet

Refrein: Als de wind, als de adem
2e couplet: Hoor: hij roept jou naar vrijheid,
in het stil van de wind,
in verlangen naar eenheid,
deel het mee aan je kind:
Refrein: Als de wind, als de adem
•

Bijbellezing uit Johannes 3: 22 t.m. 30

•

Zingen of lezen NL 435: 2 en 3, eigenschappen van die bruidegom:
‘Rechtvaardigheid is zijn bestel’

•

Overdenking

In Johannes 3: 22 – 30 is er een verband met Joh. 1: 19 – 28 (Bijbellezing van tweede advent). Johannes de Doper
is de wegvoorbereider van Jezus, teksten uit Jesaja 40 en Jesaja 65 spelen hierbij een rol op de achtergrond.

Mijn zusters, mijn broeders,
Verheuge U…, zondag Gaudete! Derde zondag van advent, onderweg naar het vieren van Christus
geboorte.
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Uit de verte horen we de stem van de profeet Jesaja: ‘Wolf en lam zullen samen weiden!’ (Jes. 65: 25).
Dat kan niet! Zegt de realist.
Zou het kunnen? Zo vraagt een bezoeker van de bruiloft.
We horen Johannes getuigen, DAAR, aan de overkant van de Jordaan, in Betanië klinkt zijn stem.
Bet – ani; in ’t huis van de arme; in ’t huis van de ellendige!
Schamele tenten van vluchtelingen op Lesbos, Betanië.
Met haar uitkering, diverse onkosten en schulden komt zij iedere maand een stukje inkomen tekort….;
Betanië.

Er klinkt een profetische stem vanaf de overkant van de Jordaan. Het is een getuigende stem; antwoord
gevend op de vraag: WIE BENT U Johannes?
Er is verwarring; er lijkt een tweestrijd te zijn tussen leerlingen van Jezus en leerlingen van Johannes. Ze
zijn bij elkaar in de buurt, daar in Judea, in de Jordaanstreek; maar hoe zijn de verhoudingen?
Wie bent u Johannes? Wie bent u Jezus? Wil de ware doper opstaan?
Vanuit deze verwarring. In onze verwarrende tijden; met goed nieuws en nep-nieuws.
In ons zoeken en dwalen, in ons tasten en verlangen naar richting.., stel dat ’t u gevraagd wordt: WIE
BENT U? Wat zeg je dan? Wat doe je dan?
Laat jouw identiteit tevoorschijn komen; oprecht! Met een persoonlijke getuigenis: door wie- of door
wat jij wordt gedreven, geïnspireerd? Het is een indringende vraag, wie ben jij?
Is het hier veilig om tevoorschijn te komen en om kwetsbaar te zijn? Is het niet al te overdreven een
opdracht te vervullen? Om te luisteren naar een roepstem uit de verte? Inspiratie door een visioen?

In zijn getuigenis verwijst Johannes voortdurend naar Jezus, Messias, Gezalfde, die na hem komt.
In de Jordaan doopt Johannes met water, als een reinigings- en een bekeringsritueel.
Je ‘oude leven’ gaat helemaal kopje onder. Maar jouw kern-identiteit, jouw ziel! verdrinkt niet.
Vanuit het water word je opgericht, schoon, vernieuwd, getransformeerd, gedoopt!
‘Maar in uw midden is iemand die doopt met de Heilige Geest; hij die na mij komt’. (Joh. 1: 33)
Door de liturgische kleur van advent heen: paars, schemeren tegelijk andere kleuren:
Het vuurrode van Pinksteren; het vreugdevolle witte van kerst.
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Gedoopt worden met de geest wil zeggen: enthousiasme; geïnspireerd! Er komt een bruiloft, en de stem
van de bruidegom wordt gehoord: vol LEVENSVREUGDE!
Vandaag op 3e advent komt die levensvreugde nadrukkelijk tevoorschijn.
Het is alsof er een wig gedreven wordt tussen Jezus en Johannes, het klinkt alsof ze concurrenten van
elkaar zijn. In het verschil maken tussen water en geest lijkt er een kwalijk gas te ontsnappen. Een klein,
kwaadaardig vlammetje erbij…en de boel ontploft: verwijdering, na-ijver, gooien met modder.
We kennen al te goed dergelijke taferelen uit de politiek, in de religie, in de sport…, helaas ook in
familievetes. Met als resultaat strijd, verbittering, verwijdering, angst; er ontstaat het
tegenovergestelde van vrede.
In die strijd is zondag Gaudete niet roze…, dan verschijnt er een pikzwarte wolk, die het uitzicht naar
kerst belemmert.
Water & geest; Johannes en Jezus, ze laten zich niet tegen elkaar uitspelen.
Johannes stelt zich dienstbaar en deemoedig op.
‘Hij die na mij komt – ik ben het niet eens waard om de riemen van zijn sandalen los te maken.’ (Joh. 1:
27). In Joh. 3 antwoord hij enigszins cryptisch: ‘een mens kan alleen ontvangen wat hem door de hemel
gegeven wordt’ (vers 27).
Over roeping gesproken! Een opdracht voor een ander kunnen we niet aannemen; dat is voor die ander
bedoeld. Inzicht krijgen in je eigen roeping kan voor gemoedsrust en voor vrede zorgen.
Inzicht krijgen vraagt om eerlijkheid over mogelijkheden en luistervaardigheid naar mijn innerlijke stem.
Je kunt je groter voordoen; je kunt meer op je schouders nemen dan werkelijk goed voor je is. Het is een
valkuil om ambitie te verwarren met roeping.
Johannes volgt de stem in zijn hart, hij luistert; en zijn opstelling is die van de wegvoorbereider.
Hij verwijst nadrukkelijk naar Messias Jezus. In Iconische afbeeldingen staat Johannes bekend om zijn
wijzende vinger.
In dit evangelie gedeelte wordt daar een beeld aan toegevoegd: Johannes als de vriend van de
bruidegom. Het is een ondersteunende en luisterende rol. En in het wijzen- en luisteren naar is deze
vriend blij dat hij de stem hoort van de bruidegom. Het gaat om ware, deemoedige vriendschap. Het is
geen concurrerende tweestrijd. Er is affectie; er ontstaat een vervulling met grote vreugde.
Johannes, als vriend van de bruidegom maakt zich kleiner, waardoor die bruidegom Messias groter
wordt. Zo ontvangt Johannes wat de hemel hem geeft.
En de bruid?
Zij deelt in die liefdevolle vreugde; aangemoedigd door het lied van de profeten:
Grote blijdschap en gejuich om wat God zal scheppen. (Jes. 65: 18)
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• Stilte/muziek
• (met woorden van lied 442: 1) Gebed: Op U, mijn Heiland blijf ik hopen. Verlos
mij van bange pijn! Zie, heel mijn hart staat voor U open en wil uw tempel zijn. Aarde en hemel zingen,
verkwik mij met uw heilige gloed. Kom met uw zachte glans mij doordringen, o zon van liefde, mijn
gemoed!
We bidden voor de hulpelozen, dat er voldoende handen zijn die steunen en geven.
We bidden voor vluchtelingen, dat opvang barmhartig mag zijn, met perspectief voor een langere tijd.
We bidden voor verzorgers, artsen en verplegers, dat zij moed houden in tijden van druk en uitputting.
We bidden voor kerken, moskeeën, synagogen en tempels; voor creativiteit om in de samenleving als
brood en schuilplaats te zijn.
We bidden voor onze Doopsgezinde gemeentes, om elkaar niet uit het oog te verliezen, om vreugde
over het Christuskind te vermenigvuldigen binnen- en buiten de gemeente.
stil gebed en het Onze Vader: Onze vader, die in de hemelen zijt;
uw naam worde geheiligd, uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid amen.

•

Zingen of lezen NL 444: 1 ‘Nu daagt het in het oosten’

•

Zegenbede met kleuren van de regenboog

Ik zegen je met rood van de passie, jij leeft!
Ik zegen je met oranje van de lage zon, troost!
Ik zegen je met geel van narcissen, opstaan en GA!
Ik zegen je met groen van gras, een vaste bodem!
Ik zegen je met blauw van water, om af te spoelen waar je op stukloopt!
Ik zegen je met paars, hoop! Dat als een mantel om je heen geslagen ligt.
Ik zegen je met Gods licht, waarin alle kleuren samensmelten en wij de weg van gerechtigheid gaan!
Amen
•

Zingen of lezen NL 444: 2 ‘De duisternis gaat wijken’
•

Collecte, zie bij mededelingen
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Mededelingen
•

Deze dienst werd samengesteld door ds. Roelof Akse, voorganger van DG Drachten – Ureterp en
van DG Leeuwarden.

•

Een aantal voorgangers uit het Noorden maken per toerbeurt huisdiensten die doorgestuurd worden
door FDS en GDS naar gemeenten in Friesland en Groningen. 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.

•

Volgende week zondag, 4e advent, ontvangt u een huisdienst van ds. Rob Workel van DG Holwerd,
Blija, Ternaard.

•

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.

•

Collectebestemming: deze is vandaag voor

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.

7

