Huisdienst op 15 november 2020
Thema: De gemeente als een stad
Liturgie voor een huisdienst, enkele tips1:
·

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, of als ‘tussenspel’ na de preek

·

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.

·

Op de laatste bladzijde is er zowel pastoraal nieuws als mededelingen te vinden.

·

En dan is er koffie.

U een goede dienst, vrede en alle goeds toewensend,
in verbondenheid
ds. Pieter Post

De gemeente komt in gedachte samen
·
·
1

Muziek via een c.d.
Ontsteken van een kaars

Deze orde van dienst is geïnspireerd door het doopsgezinde dienstboek De gemeente komt samen (1998).
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·

Zingen of lezen lied 601:1, ‘Licht dat ons aanstoot in de morgen’ |t. H. Oosterhuis/mel. A. Oomen

·
·

Een moment van stille inkeer om in gedachten bij de gemeente te zijn
Bemoediging, in verbondenheid met allen:
Zoals het licht ons elke morgen nieuw verschijnt,
ons wekt en koestert met zijn stralen,wek Gij God, zo ook mij
Zoals de zon geen dag ons in het donker laat,laat mij uw trouw ook nu weer dagen.
Schep doorgang aan wat zorgen baart,
wat angst aanjaagt,
en zet mij recht weer op mijn voeten:
niet moedeloos, niet hopeloos verlamd,
maar opgericht, met opgeheven hoofd
tot U,
mijn Zon, mijn dag, mijn licht
(Sytze de Vries, liedboek p. 535)

·
·

Laten we deze woorden in stilte in ons opnemen
Zingen of lezen van lied 601, coupletten 2 en 3
Licht, van mijn stad de stedehouder, Alles zal zwichten en verwaaien
aanhoudend licht dat overwint.
wat op het licht niet is geijkt.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
Taal zal alleen verwoesting zaaien
draag mij ik ben jouw kijkend kind.
en van ons doen geen daad beklijft.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen Veelstemmig licht, om aan te horen
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of ergens al de wereld daagt
waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.

zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren,
licht, laatste woord van Hem die leeft.

·

Beeldmeditatie: Neem een minuut of twee de rust om deze afbeelding in stilte in je op te nemen.
Wat zie je en wat valt je op? Lees hierna de verhalen uit de Bijbel

·

Bijbellezing uit Jesaja 60:1-5a; 8-9 (Bijbel in Gewone Taal 2014)

Jeruzalem, wees niet langer bedroefd. Laat het licht over je schijnen, het licht van de Heer. Hij komt naar
je toe als een stralende zon. Alle volken leven in het donker, de hele aarde is zo donker als de nacht. Maar
over jou schijnt het licht van de Heer.
Iedereen ziet dat stralende licht. De volken en hun koningen, ze komen allemaal naar je toe, Jeruzalem.
Ze volgen allemaal dat stralende licht, ze willen allemaal naar die schitterende stad.
Doe je ogen maar open, Jeruzalem, en kijk om je heen,. Daar komen je inwoners aan! Ze komen allemaal
naar je toe, vanuit verre landen. Andere volken brengen hen veilig thuis. Ze dragen je inwoners alsof het
hun eigen kinderen zijn. Jeruzalem, kijk! Je ogen zullen stralen van blijdschap, en je hart zal bonzen van
vreugde.
Jeruzalem, wat komt daar aan? Zijn het wolken die over het water zweven? Of zijn het duiven die
terugvliegen naar huis? Nee, het zijn schepen uit verre landen. Ze zijn onderweg naar de Heer. Voorop
varen de schepen uit Tarsis. Zij brengen je inwoners mee, en ze hebben zilver en goud bij zich.
Ja, zelfs vanuit de verste landen komen ze naar je toe, Jeruzalem. Al die volken komen naar je toe om de
Heer te vereren. Ze komen voor de heilige God van Israël. Want hij heeft van jou weer een schitterende
stad gemaakt.
·

Zingen of lezen lied 175 ‘Wij hebben een sterke stad’ | t. W. Barnard/mel. G. Baaij
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Wie wonen daar in die stad,
die stad op de nieuwe aarde?
Een volk dat de Heer aanbad
en de trouw aan zijn roeping bewaarde.
O poortwachter, open de poort
voor al wie vertrouwt op zijn woord!
·

Lezing uit de Brief aan de Hebreeën 13:14 (Naardense vertaling, herziene 2014)

… want wij hebben hier geen blijvende stad, nee wij zoeken de toekomstige.
·

Evangelielezing uit Mattheus 5:14-16

Jullie zijn het licht der wereld; een stad die bovenop een berg ligt is niet bij machte verborgen te blijven;
ook steken ze geen lamp aan en zetten die onder de korenmaat; nee, op de lampvoet, en dan straalt hij
voor allen in het huis; zo moet uw licht stralen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw
Vader verheerlijken die in de hemelen is!
·

De gemeente als een stad, wij zijn stedelingen

Als u nou wilt weten waar uw gemeente mee te vergelijken is, dan vertelt Jezus ‘met een stad op een berg
die niet verborgen kan blijven’. Als voorbeeld dacht hij hierbij aan de stad Jeruzalem. Ik weet niet of dat
wel zo’n geslaagde identificatie is. Want waarom zou je de gemeente die in doopsgezinde ogen een
vredesgemeente wil zijn, vergelijken met een verre stad waar je niet al te vrolijk van wordt wegens de
vele conflicten tussen joden en Palestijnen? Misschien omdat er in onze gemeenten ook nu en dan onrust
heerst over dit of dat? Maar Jezus en Jesaja spreken allebei uit dat als het een puinhoop is, je nooit je
idealen moet inleveren, maar zult opstaan uit het stof. Jeruzalem was in het verleden vaker belegerd, maar
het bleef de Stad van de Vrede. Deze naam is een visioen waar de gemeente haar inspiratie vandaan haalt.
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Jeruzalem heeft altijd een visionaire klank gehad. Zij kreeg haar betekenis door David die er de ark des
verbonds bracht. Vanaf dat moment zou het oog van de Ene in tijden van droefheid en vreugde nimmer
van haar afwijken. Er zou altijd licht en een blijvende gerechtigheid vanuit gaan. Volkeren van de hele
wereld zouden zich er verzamelen, en over haar duisternis zou een stralend licht schijnen. Vijandschap
zou niet meer bestaan, de degens neergelegd, en de een in de ander een vriend vinden. Daar vandaan zou
de gerechtigheid en de wereldvrede over iedereen uitgaan. Jeruzalem als de navelstreng voor de
geestelijke voeding van de wereld. Als een lichtstad zou ze zijn, en daarmee een oriëntatiepunt van
volken en hun koningen, en van schepen uit de verte, zoals de Brandaris op Terschelling een lichtbaken
is. Dat visioen deelt niet alleen Jesaja met ons, zoals Jeremia: ‘In die tijd zal er gezegd worden: Nu is
Jeruzalem de troon van de Heer, want ik de Heer, zal in Jeruzalem zijn. Dan zullen alle volken daarheen
komen om mij te eren. En ze zullen niet meer leven als slechte mensen’. (Jeremia 3:17) Sinds eeuwen
wordt Jeruzalem dan ook bejubeld met schitterende namen als Dochter Zions, Jonkvrouwe, Bruid,
Woning Gods, stad van parel en smaragd, en er lopen gouden straten. Maar ook andere beelden tuimelen
over elkaar heen: ‘een leeuw zal stro eten als het rundvee en de slang heeft stof als zijn brood; ze zullen
geen kwaad doen en geen verderf stichten op mijn heilige berg, zegt de Ene’. (Jesaja 65:25) Dat ligt
allemaal verborgen in de betekenis van de Stad van de Vrede. Van alle steden zal Jeruzalem blijven
bestaan als een teken van hoop.
Jeruzalem ligt op een berg, Zion, ze zou gaan uitblinken in het doen van gerechtigheid. En als Jeruzalem
daarin uitblinkt, dan kan de gemeente ‘als een stad op een berg’ dat ook, zegt Jezus.
Zijn volgelingen waren er van overtuigd dat wij hier geen blijvende stad hebben. Zoals Leningrad weer
St. Petersburg werd na de val van het communisme, zullen aardse machthebbers het verliezen van de
gerechtigheid van de Ene God. En daarom zochten zijn leerlingen naar een toekomstbestendige stad wat
men in een geestelijk Jeruzalem vond, de Stad van de Vrede, waar kinderen op de pleinen ongehinderd
spelen en de ouderen hun dagen slijten onder een vijgenboom. De gemeente als een Stad van de Vrede.
(Hebreeën 13:14)
Geen wonder dat velen naar deze stad trekken, zeker joden, christenen en moslims om er hun geloof te
belijden. Zij hebben daar een indrukwekkende geschiedenis liggen, deze stad is een inspiratiebron voor
het geloof dat het anders kan. Ook de gemeente Heerenveen en Tjalleberd, en misschien ook uw
gemeente wel, of anders bent u er wellicht zelf eens geweest, heeft op haar reis naar Israël met deze stad
kennisgemaakt. Die Israëlreizen zijn niet voor niets. Als je er rondloopt komen Bijbelse tijden je
tegemoet. Je raakt ontroerd als je diep in de grond een geplaveide straat ziet liggen waar Jezus mogelijk
over gelopen heeft. Jeruzalem wil je niet missen. Dáár vond immers plaats waar we op de zondag en in de
catechese over horen, dáár beleefde Jezus zijn laatste week, dáár was de intocht op Palmpasen, dáár het
laatste avondmaal ingesteld, dáár zijn verraad en veroordeling, de kruisiging, en zijn rotsgraf, en dáár zijn
opstanding. Allemaal ingrediënten van een visionaire vrede dat het er eens van zal komen, ‘maar de prijs
is enorm’. Door elkaar lopende Joden, christenen en moslims, nergens zo dicht op elkaar als daar, ze
moeten er wel in vrede samen leven. Vanuit die inspiratie kwamen we op onze reis met collega’s uit
Nederland en België ergens in de jaren ’90 naar Israël tot de slotsom, dat als het samengaan van joden,
christenen en moslims ergens moet geschieden, dan hier in Jeruzalem. Want nergens in de wereld dan in
die stad, leven zij zo dicht op elkaar en met elkaar, (maar altijd in spanning). Maar sluit de vrede nooit
uit, vertelden samenwerkende joden en Palestijnen. Jeruzalem heeft een speciale boodschap voor de
wereld. Als het dáár kan, dan kan dat ook overal in de wereld.
Jeruzalem is een visionaire stad waar vriend en vijand (‘wolf en lam’) eensgezind met elkaar zullen
optrekken. En de gemeente van Jezus belichaamt dat, zij is een gemeenschap van mensen waarin de
ongelijke verhoudingen zijn overwonnen. De gemeente is een verzamelplaats van mensen uit alle hoeken
van de wereld, zij is een eenheid in verscheidenheid. Wat voor achtergrond je ook hebt, je doet er toe.
Vandaar dat volken en hun koningen naar Jeruzalem toestromen. Er zal een tijd komen dat het afgelopen
zal zijn met alle vijandschap, en dat het licht de duisternis heeft overwonnen. Daarover zingen we in de
gemeente tegen beter weten in.
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Daarom, zegt Jezus, zijn wij (net als Jeruzalem) als een stad op een berg, en een stad die bovenop een
berg ligt is niet bij machte verborgen te blijven. Laten we ons licht dan stralen voor de mensen om ons
heen, opdat onze goede werken worden opgemerkt, en zij door ons de Vader zullen zien die door ons
heen schijnt. (Mattheus 5:14-16) Stralen en uitblinken zullen we als stedelingen die zich door de
duisternis niet laten overweldigen, kome wat komt.
Van de Amerikaanse schrijver James Baldwin (1924-1987) is de uitspraak: ‘Ik geloof echt in het Nieuwe
Jeruzalem. Ik geloof echt dat we allemaal een beter mens kunnen worden dan wij zijn. Ik weet dat we het
kunnen. Maar de prijs is enorm en mensen zijn nog niet bereid het te betalen’.
Laat je licht dan ook niet doven, waar mensen tegen je zeggen dat jij met je geloof tegen beter weten
ingaat
Laat je licht niet doven, waar mensen tegen je zeggen dat God niet bestaat
Laat je licht niet doven, waar mensen tegen je zeggen dat je goedheid niet loont
Laat je licht niet doven, waar mensen tegen je zeggen dat vrede maar tijdelijk is
Laat je licht niet doven, waar mensen tegen je zeggen dat een nieuwe wereld een utopie is
Laat je licht niet doven, waar mensen tegen je zeggen ‘het kán niet!’
Laat je licht niet doven, waar mensen tegen je schelden
Laat je licht niet doven, waar mensen allerlei leugens over je vertellen
Laat je licht niet doven, waar mensen tegen je zeggen dat uit het geloof alleen maar oorlog voortkomt
Maar laat ons zonder vrezen, de minste willen wezen. En volbrengen dat woord. (lied 838)
·
·

Stilte/muziek via c.d.
Gebeden en het Onze Vader
‘Gebed in tijden van een pandemie’ | anoniem, uit het Engels vertaald
Laten wij bidden …
dat wie zich gezond voelt
denkt aan hen wier levens intensieve zorg nodig hebben.
Dat wie zich veilig voelt
niet vergeet wie kwetsbaar is.
Dat wie naar zijn werk kan gaan
beseft dat velen moeten kiezen tussen gezondheid en het betalen van de
huur.
Dat wie thuis flexibel voor de kinderen kan zorgen wanneer de scholen
dicht zijn
weet dat er voor anderen geen opties bestaan.
Dat wie zijn reis moet annuleren
denkt aan de vele vluchtelingen.
Dat wie wat geld op de economische markt verliest
beseft dat velen geen spaargeld hebben.
Dat wie in quarantaine verblijven
denkt aan hen die geen huis hebben.
Dat, wanneer angst en beven ons leven in de greep krijgen
wij het vertrouwen niet verliezen.
Dat wij in deze tijd waarin wij elkaar niet omhelzen
of een arm om elkaar heen slaan
andere manieren weten te vinden om de liefde van de Ene God te
verspreiden.
Dat wij naasten voor elkaar blijven
in het licht van hem die zegt ‘Ik-zal-er-zijn’
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Noemen wij in stilte de namen van hen die ons na aan het hart liggen. Dat u
het lijden van wie ernstig ziek zijn moge verzachten, en dat u verlichting
schenke voor wie leed moeten aanzien. Noemen wij ook hen die goed voor
ons zijn en die wij zo missen …
stilte
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 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
in eeuwigheid - Amen
·

Zingen of lezen, lied 838 ‘O grote God, die liefde zijt’| t. J. Wit/ mel. J. Schop

Maak ons volbrengers van dat woord,
getuigen van uw vrede.
Dan gaat wie aarzelt met ons voort,
7

wie afdwaalt met ons mede.
Laat ons getrouw de weg begaan
tot allen die ons verre staan
en laat ons zonder vrezen
de minste willen wezen.
·

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.
Laten we ons licht dan laten schijnen
voor iedereen om ons heen en
God daarbij om zijn zegen vragen:

·

Gebed om zegen St. Patrick (eventueel staande)
Ene God, ga ons voor, om ons de juiste weg te wijzen
wees achter ons, om ons te beschermen tegen gevaar
onder ons, zodat we nooit ten onder kunnen gaan
in ons, om ons te troosten als we verdriet hebben
naast ons, als een beschermende muur, wanneer anderen over ons vallen
boven ons zijn om ons te zegenen.
Zo zegene ons God, vandaag, morgen en al de dagen van ons leven, in eeuwigheid – Amen

·
·

Muziek
Collecte, zie bij mededelingen

Pastoraal
·

BIJVOORBEELD Zuster/broeder NN is inmiddels uit het ziekenhuis ontslagen en herstelt thuis.

·

BIJVOORBEELD Wij zijn blij met de geboorte van NN …

·

BIJVOORBEELD 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. Waar het kan bied je diensten aan voor hen die meer aandacht
nodig hebben, bijvoorbeeld boodschappen halen.

Mededelingen
·
·

Zondag 22 november wordt de huisdienst verzorgd door ds. Renze P. Yetsenga uit Groningen.
BIJVOORBEELD Alle diensten en bijeenkomsten zijn opgeschort voor onbepaalde tijd. Onze
gemeente volgt de landelijke richtlijnen aangaande de volksgezondheid.
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·

BIJVOORBEELD 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.

·

BIJVOORBEELD De collecte is vandaag bestemd voor:

·

BIJVOORBEELD 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.

·

BIJVOORBEELD Volgende week zondag ontvangt u weer een huisdienst van ds. NN.
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