Liturgie voor een huisdienst
voor zondag 9 mei 2021
Welkom aan u, zuster, broeder. Deze ‘dienst op papier’ is vanwege het coronavirus een
alternatief voor de dienst op zondagmorgen. We kunnen elkaar niet ontmoeten in de
Vermaning, maar blijven met elkaar verbonden.
Enkele opmerkingen vooraf:
• U kunt van tevoren één (of twee) cd (‘s) met (religieuze) muziek kiezen om de viering
mee te beginnen en te beëindigen
•

U kunt een kaars met lucifers klaarzetten en desgewenst enkele waxinelichtjes om
aan te steken voor mensen naar wie uw gedachten speciaal uitgaan.

•

De bestemming van de collectie vindt u op de laatste bladzijde. U kunt een bedrag
overmaken naar het genoemde rekeningnummer.

•

Op de laatste bladzijde is ook pastoraal nieuws te vinden en enkele mededelingen.

•

Reacties zijn welkom, via mail: jolandavalk7@gmail.com of telefonisch
06 10687346

Een goede dienst toegewenst
Jolanda Valk
pastor Doopsgezinde Gemeente Buitenpost
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Goedheid
Zondagmorgen
Het licht begint te wandelen door het huis
en raakt de dingen aan. Wij eten
ons vroege brood gedoopt in zon.
Je hebt het witte kleed gespreid
en grassen in een glas gezet.
Dit is de dag waarop de arbeid rust.
De handpalm is geopend naar het licht.
Ida Gerhardt

Aansteken van de kaars
Bron van Licht, wek ons verlangen naar het licht dat van binnenin is,
dat wij ons toevertrouwen aan uw licht.
Een moment van stille verbondenheid
Verbondenheid met al wie ons lief is
Verbondenheid met onze zusters en broeders
Verbondenheid met de Ene, Bron van licht, liefde en leven.
Lied: Gezegend die de wereld schept [Liedboek 984; t. H. Jongerius]
Het lied kan ook gezongen worden op de melodie van Liedboek 134
1 Gezegend die de wereld schept,
dat ons tot vrede heeft bekoord,
de dag uit nacht tot leven wekt,
tot leven dat van lijden weet
het licht der zon roept en de maan,
en liefde die geen einde heeft.
de sterren om op wacht te staan.
5 Gezegend zijt Gij om uw woord
Nooit wordt het nacht – naar psalm 112 [Hans Bouma]
Is de gerechtigheid je lief,
leef je mededeelzaam,
heb je hart voor de armen,
ben je brood,
ben je een naaste voor hen,
hoe gezegend ben je dan.
Geen verschijnsel
van voorbijgaande aard.
Voorgoed besta je.
Ga je niet op in jezelf,
ben je mens zoals het moet,
dak boven het hoofd,
licht in het donker,
nooit wordt het nacht.
Wat er ook gebeurt,
geborgen ben je bij je God.
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Meditatie
Leven zoals we bedoeld zijn. Voor de dag komen met onze gaven en talenten. Voluit
medemens zijn. Voor dit goede leven komt iedereen in aanmerking. Vreemd eigenlijk dat
het er niet altijd van komt. Het staat bovenaan onze ‘to do lijst’ maar wordt regelmatig van
deze plaats verdrongen. We moeten eerst nog meer goed werk verrichten, onze materiële
onafhankelijkheid vergroten, een onmisbare plek creëren en kwetsbaarheden buiten de
deur houden.
De duizend dingen van de dag kunnen je zo in beslag nemen dat het zicht op goed leven
wazig wordt. Dat kan zelfs gebeuren in een tijd, waarin het ritme van het normale is
doorbroken of misschien wel stopgezet. Er komt een extra factor bij die onze aandacht
opeist. Wat wij tot voor kort voor zeker hielden, blijkt dat niet te zijn. De kans bestaat dat
het goede leven uit het zicht verdwijnt.
‘Een duistere zaak is de wereld, maar er zijn mensen van licht, mensen die de doem
doorbreken. Er zijn woorden gesproken die werken ten goede, je hart versterken, je
geweten scherpen.’
Zo hertaalt Huub Oosterhuis strofes uit psalm 112. Hij schetst niet het leven van heiligen,
van mensen die uitblinken door volmaakt gedrag. Dan zouden wij het gedicht terzijde
kunnen leggen. Teleurgesteld omdat wij ons er niet in kunnen vinden of met een
schuldgevoel, omdat we niet aan die hoge eisen kunnen voldoen. In de woorden klinkt het
verlangen door van mensen naar hun bestemming: het goede tot het wezen van hun
menszijn maken.
Het gaat om eenvoudige goedheid, die zich meestal in stilte voltrekt, in een bescheiden
vorm, zonder triomf. Het zijn gewone mensen die ervoor zorgen dat ze zich kan ontplooien.
Misschien is ze wel dwaas, deze goedheid. Zij garandeert immers niet een materiële
welvaart of een fysieke gezondheid. Zij heeft wel een bijzondere kwaliteit: zij zorgt ervoor
dat het geen nacht wordt in je leven.
Er kunnen zich omstandigheden voordoen, die zoveel negatieve kracht in zich hebben, dat
het voor kortere of langere tijd onmogelijk is om uitzicht open te houden op goed leven. Je
wilt het graag, maar kunt het niet. Kan de duisternis van het kwaad het winnen van het licht
van de goedheid?
De bron waaruit goedheid ontspringt onthult de dichter aan het eind. Het is een geschenk
van de Eeuwige. Wij mogen onszelf en elkaar toewensen dat wij daarvoor ontvankelijk
blijven. Dan kan goedheid haar ware gezicht tonen. Bij voorkeur doet zij dat in de open
ruimte tussen medemensen, waar de één het goede deelt met de ander. Wij mogen gaan in
het spoor van Haar, van Hem, die ongedeelde goedheid is.
In het spoor van de Barmhartige [Marinus van den Berg]
In het spoor van de Barmhartige
het spoor van zoeken en luisteren
het spoor voorbij de regels
in het spoor van de Barmhartige
het spoor van mensen aankijken
het spoor dat verbijstert
in het spoor van de Barmhartige
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het spoor buiten de gebaande wegen
het spoor dat verder gaat
in het spoor van de Barmhartige
die machtigen tegenspreekt
het spoor van moed
in het spoor van de Barmhartige
die de ander zoekt
het spoor van de liefde
in dat spoor gebeurt erbarmen
van dag tot dag
Overdenking in stilte
Gebed
Geef ons een open hart, God,
open naar U en open naar elkaar,
open naar de aarde en haar rijkdommen.
Inspireer ons tot juiste woorden,
tot creatief handelen,
opdat het goede in ons tevoorschijn komt
en wij op zoek gaan naar het goede in de ander
om het te delen en te vermenigvuldigen
In stille aandacht zijn wij bij hen, die verlangen naar goedheid, vrede en vriendschap,
de mensen die leven in ons hart
en met wie wij zijn verbonden door ons menszijn
………………………..
Behoed ons,
bewaar ons,
zegen ons,
U die ons hebt toegekeerd naar elkaar,
om elkaar
te behoeden
te bewaren
te zegenen.
Lied: De vrede die van God uitgaat [m. Liedboek 1014, Geef vrede door; t. S. de Vries]
1 De vrede die van God uitgaat,
verlicht ook onze wegen.
die Hij alleen kan schenken,
Zij zoekt het huis dat open staat
is groter dan het grootste goed,
en vult het met zijn zegen.
gaat boven al ons denken.
3 De vrede die van God uitgaat
Bij het doven van de kaars
Ontvang het licht van deze dag in het licht van mensen die om je geven
Ontvang het licht van elke dag in wie met jou wil delen
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Pastoraal nieuws
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
Voor zondag 16 mei zal ds. Gerke van Hiele van de Doopsgezinde Gemeente Giethoorn en
Steenwijk de huisdienst verzorgen.
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 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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