Doopsgezinde gemeente Holwerd Blija Ternaard
Zondag 20 december 2020
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. 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 of er een onderdeel is, waarbij u zou willen staan.

·

Na afloop is er de gebruikelijke collecte. Deze wordt door uw gemeente ingevuld. Tip: vermeld
alvast het bankrekeningnummer, zodat u uw collecte gemakkelijk kunt overmaken. Zie op de laatste
bladzijde. Zo zorgen we ook in deze voor continuïteit.

·

Op de laatste bladzijde is er eventueel ook pastoraal nieuws te vinden.

·

En dan is er koffie.

U een goede dienst, vrede en alle goeds toewensend,
in verbondenheid
ds. Rob B.Workel
En uiteraard Gezegende Kerstdagen en een Vredig 2021.
Houd het vuur brandende.
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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
·
·
·

·
·

Muziek van c.d.
Ontsteken van een kaars, misschien hebt u een adventskandelaar en kunt u de 4e kaars aansteken.
Zingen, of lezen van lied 458, enkele keren
Zuivere vlam, verdrijf met je licht
de angsten van ons hart.
Een moment van stille inkeer om in gedachten bij de broeders en de zusters te zijn
Bemoediging, in verbondenheid met allen:
Onze hulp is in de naam van de Eeuwige
die was, die is en die komt.
Verblijd u in de Heer! Nog eens:verblijd u! De Heer is nabij.
Jesaja schreef: (7:14) De Eeuwige zelf geeft een teken.
Zie, de jonge vrouw is zwanger, zij zal spoedig een zoon ter wereld brengen. Zijn naam zal zijn:
Immanuël- God met ons.
Wij zijn hier samen in de naam van God
die hemel en aarde gemaakt heeft
die trouw is tot in eeuwigheid
en die het werk van zijn handen niet loslaat.

·

Laten we deze woorden in stilte in ons opnemen

·

Zingen, of lezen van lied 453:1
Wachters van de tijd,
licht zal in uw ogen wonen,
wil aan alle mensen tonen
van uw vrolijkheid.
Sion, zing, daar is licht!

·

Gebed: Lees blz. 1418 uit het liedboek: Gebed van Theresia van Avila

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Mijn God,
ik hoef niet naar de hemel te klimmen
om met U te spreken
en bij U mijn vreugde te vinden.
Ik moet mijn stem niet verheffen
om met U te praten.
Al fluisterde ik heel zacht,
U hoort mij reeds; want U bent in mij,
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·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

ik draag U in mijn hart...

·

Bijbellezingen:

Om U te zoeken,
heb ik geen vleugels nodig,
ik heb me enkel stil te houden,
in mijzelf te kijken,
me niet te verwijderen
van een zo hoge Gast.
Als bij mijn broeder,
mijn beste vriend,
mag ik bij U vertoeven,
u zeggen wat mij kwelt,
U vragen mij te helpen: ik weet
dat Gij mijn God en Vader zijt
en ik uw kind.
Theresia van Avila (1515-1584)
Sefanja 3:14-20
Fillipenzen 4:4-9
Lucas 3:3a, 10-18

·

Overdenking

·

Beste zusters en broeders, vrienden en vriendinnen, Gemeente.
Kerstfeest komt eraan. Feest. Nou ja….. dit jaar anders, maar laten we er toch maar een feest van
maken, want een feest moet het zijn. Een “Vreugdefeest” voor het leven. Vorige week zondag
was het zondag Gaudete, dat betekent al “vreugde”. Nu al vreugde voor het feest uit. Dat kennen
we ook wel. Het zou een speciaal feest worden. In Holwerd voor het hele dorp een kinderfeest
langs de stal, de herders, de wijzen. Of dat door kan gaan is nog maar de vraag. Een feest met de
kinderen erbij geeft hoop. Hoop en vreugde. Een kind ontdooit mensen. Als we dan in de kribbe
kijken op Kerstavond dan weet ik al dat we geen chagrijnige gezichten zullen zien. Een klein kind
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nodigt altijd uit tot een lachend gezicht. Dat is wat we in de adventtijd ook centraal hebben staan.
Dat er hoop is en verblijding over de komst van verandering. Over de komst van een kind. Geen
wonder dat dat thema: “Jezus’geboorte”, zo is aangeslagen in de kerk. Kerstmis en de
voorbereiding daarop werd in de begin-eeuwen helemaal niet gevierd in de christelijke
gemeenten. Alles draaide, ook terecht, om Pasen.
Maar het geboortefeest vieren is een goede zaak. Het houdt de moed erin. Het blijft ons zicht
geven op een leven met God.
Het drieluik van lezingen van vanmorgen laat ons zien dat er wel degelijk een reden tot vreugde
is. De profeet Sefanja roept Israël op terug te keren tot God. Om niet maar alles achterna te lopen
wat het volk voor de voeten komt. Want dat leidt niet tot een beter samenleven in Israël. Men is
arrogant geraakt en vol minachting tegenover God en zijn richtingaanwijzers gaan leven. Dat gold
voor priesters en grote delen van het volk. Daartegenover stelt Sefanja, dat er nog een
mogelijkheid is om te veranderen, om om te keren van die dwaalweg.
Het is een manier van leven die we misschien maar al te goed kennen. Je hoort het om je heen en
ziet het. “Het wordt nooit meer wat, ik zie niet dat het nog anders kan.” Dat soort opmerkingen
en houdingen zijn verlammend en pakken je in. Dat is een dodelijke houding voor het leven.
Daartegenin zegt Sefanja: Kom op, wees niet bang Sion, Laat de moed niet zinken, God zal in je
midden zijn, hij is de held die je bevrijdt. Wie die bevrijding wel eens heeft meegemaakt weet wat
het betekent. Bevrijd van wat je kwelde. Het is een oproep tot vreugde, die nu in deze adventstijd
ook voor ons wil klinken. Die woorden van Sefanja zijn heel krachtig. “Jubel vrouwe Sion, zing
van vreugde Israël, verheug u en weest vrolijk van ganser harte, vrouwe Jeruzalem”. Het is wel
duidelijk waarom deze teksten juist in de adventstijd worden gelezen. De vreugde van Kerst
klinkt er al in door. We raken verblijd, vreugde begint te komen, want de heer is nabij. Een
nabijheid die eigenlijk betekent dat de Heer al bij ons is.
De Heer zal in je midden zijn, zegt de profeet, of letterlijk, de Heer is in uw schoot. Dat wil hij de
mensen voorhouden. De Heer komt, hij is al in uw midden, je bent zwanger van God.
Het kind wil in ons opnieuw geboren worden. God wil geboren worden in ons. Doe het gewoon
menselijke. Laatst zei iemand tegen me, ds. ik heb een heel kinderlijk geloof. Ik zei, dat is
mosterdzaadjes geloof. Maar juist daarom kon ik jaloers zijn op degene die het me vertelde. Het
kind wil in ons tot leven gewekt. Mosterdzaad, het kleinste zaad kan een hele grote plant worden.
Bij Sefanja is het de bevrijding van angst lazen we, van smaad, van schande. Ze zullen geen
kreupelen meer zijn, geen verstrooiden. En daarbij valt God zelfs stil. Hij zal zwijgen in zijn
liefde (17), verstommen is beter. Waarom? God ziet de liefde in de mensen gestalte krijgen. Het
lot van de mensen keert zich ten goede. We zongen het zojuist: “O kom, o kom, Emmanuel.
Verblijd uw volk uw Israel”.
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In dat verheugen kunnen anderen bemoedigd worden ook mee te gaan. Van de vreugde en
blijdschap delen, dat kan hen die dat niet kennen hoop en moed geven. Iemand vertelde eens in
een groep van de gemeente, dat ze zich verlost voelde van veel zorg. Ze was blij en verheugd dat
ze dat mee mocht maken. Beleefde God als een reddende God. Vervolgens werd het haar
verweten dat ze zo vol blijdschap en vreugde zat en dat deelde in de groep waar ook iemand zat
die juist zoveel narigheid had meegemaakt. Toch was het goed de blijdschap en vreugde te delen,
omdat daardoor de minderbedeelden weer moed en herstel uit hun lot kunnen putten.
Bij Sefanja, bij Paulus, bij Lucas, bij hen allen horen we vandaag de vreugde en blijdschap een
plaats innemen. Het kan anders. Er is een andere weg, die je weer in het leven zet, waardoor er
weer een zuiverder verhouding met God ontstaat en met de mensen om je heen.
Nou hebben we al heel wat keren die woorden blijdschap en vreugde gehoord, maar u zegt
misschien wel, nou op mij is dat allemaal niet van toepassing. Het leven kan hard zijn. Kijk om je
heen met alles wat zich in de wereld afspeelt. Ook de wereld kan hard zijn. Dat wordt ook niet
ontkend. Het omkeren naar God, gaat niet altijd gepaard met gemakkelijke vreugde en blijdschap.

Het zal gaan om wat we in het evangelie van Lucas hoorden: tot drie keer toe is daar de vraag
aan Johannes de Doper: “En wij, wat moeten wij doen?” Johannes antwoordt dan de omstanders,
de tollenaars, farizeeërs en soldaten. Zijn antwoord heeft alles te maken met delen, met vrede en
gerechtigheid. En wat moeten wij hier doen? Hetzelfde
God zal een nabije God blijken te zijn, daar waar wij zelf vrede en gerechtigheid laten gebeuren.
Aan ons is het om dat handen en voeten te geven.
De doper Johannes stuurt ook ons vandaag weer de wereld in met de antwoorden aan de
vraagstellers van die tijd. “Delen” is zijn eerste antwoord. Wie een dubbel stel kleren heeft laat
hem of haar delen met wie er geen heeft. En wie eten heeft, deel het. Delen is bij Johannes niet
het overschot weggeven, maar echt delen van wat je hebt. Solidair zijn met anderen. Ook heel
gewoon hier waar wij wonen.
Maak geen misbruik van je positie, doe je plicht. Buit niet uit, pers niet af, werk aan solidariteit.
De Heilige Geest zal dan over u komen zegt Johannes de Doper en dan kan er een nieuw
samenleven ontstaan, waar God en Gods doel weer een plaats heeft.
Paulus spreekt daar ook over in de brief aan de Gemeente in Filippi. Verblijd je, de Heer is nabij.
Advent. Niet alleen toen, maar ook nu, zegt Paulus. Breng in toepassing al wat jullie geleerd en
overgeleverd is, wat je van mij gehoord en gezien hebt. Breng dat in toepassing. Dat is de
orthopraxie. Het goede doen.
Het gaat er in de Gemeente niet om alleen de juiste dingen te zeggen, maar ook om ze in praktijk
te brengen. Dan zal de Vrede van God met je zijn, zegt Paulus. En dat zeggen wij nog steeds. En
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dat laten we ons nog steeds zeggen, door Sefanja, door Paulus, door Lucas. Wij verblijden ons in
het weten dat God komt. Ook in en door ons.
God en mens mogen zo verbonden zijn, dat de hemel over de aarde groeit. In de adventstijd is het
God die niet afwacht, maar het initiatief neemt. Hij breekt de hemel open, komt naar ons toe,
wordt in ons geboren. Wij worden door zijn liefde nieuwe mensen, als wij kiezen voor
menselijkheid.
Geen wonder dat de aanblik van een kind ons God dichterbij kan brengen. Volgende week, met
Kerstmis, gaan we dat weer uitgebreid vieren, al is het dit jaar coronabestendig.
Amen.
·

Stilte/muziek

·

Dankgebed en voorbeden, stilte en het Onze Vader
Wij bidden u God voor Palestijnen en Israeli’s. Broedervolken die samen moeten leven in
Bethlehem en Jeruzalem. Geef hen de moed om te zoeken naar wegen van samenleven.
Mogen kinderen in vrede geboren kunnen worden in Bethlehem. Mag het eerste wat zij horen niet
het geluid zijn van handgranaten en vliegende kogels, maar mogen zij in vrede opgroeien. God
mogen zij en wij die hoop nooit kwijtraken. Voor hen allen bidden wij, weest bij hen en gebruik
als het kan ook ons daarbij.
Wij bidden voor hen die ziek zijn, die moeiten kennen in het leven, hier in onze Gemeente, en in
onze families en kennissenkring. Het leven kan soms zo maar zwaar zijn. Weest bij hen en
gebruik als het kan ook ons daarbij. Wij bidden voor de rouwenden en allen die zorgen hebben
over de coronapandemie.
Voor de mensen die in deze tijd stille pijn ervaren bidden wij.
Alles moet zo warm en vredig zijn en dat past soms zo slecht bij wat mensen voelen. Komt u met
uw Geest over hen, verwarm hen met uw mantel van liefde.
Tot slot bidden wij persoonlijk en in stilte voor die situaties, die we aan u voorleggen…Stilte….
Voor hen allen bidden wij U, weest bij hen en gebruik als het kan ook ons daarbij.
Wij bidden (zingend) met de woorden die Jezus ons leerde:
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.
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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 van lied 440:1
Gaat, stillen in den lande,
uw Koning tegemoet,
de intocht is ophanden
van Hem die wondren doet.
Gij die de Heer verwacht,
laat ons voor alle dingen
Hem ons hosanna zingen.
Hij komt, Hij komt met macht.

·

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, bijvoorbeeld 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
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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 biedt je diensten aan voor hen die meer aandacht
nodig hebben, bijvoorbeeld boodschappen halen.

Mededelingen

·

Op Kerstmorgen wordt de huisdienst verzorgd door ds. Renze P.Yetsenga

·

BIJVOORBEELD Alle diensten en bijeenkomsten zijn opgeschort voor onbepaalde tijd. Onze
gemeente volgt de landelijke richtlijnen aangaande de volksgezondheid.

·

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
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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.
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