Zaaier, zaad, zon en z(r)egen
19 juli 2020
Enkele tips voor een liturgie voor een huisdienst1

·

Welkom! Deze dienst op papier is vanwege het ‘corona-virus’ een alternatief voor onze
samenkomsten op de zondagmorgen in de Vermaning.

·

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.

·

Na afloop is er de gebruikelijke collecte, voor de bestemming zie de laatste bladzijde. U kunt een
bedrag overmaken naar het genoemde rekeningnummer.

·

Na de huisdienst vindt u enkele pagina’s om met kinderen bezig te zijn met het thema van uitzicht
en hoop. U kunt het ook doorsturen naar eventuele kinderen en kleinkinderen, zodat zij, op een
eigen wijze bezig kunnen gaan. Dit heeft Petra Prins (jeugdwerker DG Leeuwarden) toegevoegd.

·

Deze viering is ook opgenomen op Youtube en te zien bij doopsgezindenleeuwarden.nl. Ga naar
“Preken en luisterdiensten” en daar vindt u deze huisdienst staan bij 12 juli 2020 – video: Bekijk
Organist: Gerben Bergstra. Zangers: Nynke Smit-Kloosterman, Jelle Krol en Bonne Doller.

·
·

Op de laatste bladzijde zijn mededelingen te vinden.

·

Koffie is er, vooraf en/of na afloop van deze huisdienst.
ds. Tjitske Hiemstra, voorganger van DG Leeuwarden
wenst u een goede dienst toe in verbondenheid.
Reacties op deze huisdienst graag naar: tj.hiemstra@hetnet.nl
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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

‘Zaaier, zaad, zon en z(r)egen’
Muziek
Ontsteken van een kaars, doet u het thuis ook?
In Gods Naam ontsteken we het Licht,
Gods zei immers: Er zij Licht.
Jezus zei: Ik ben het Licht der Wereld,
in deze lichtende Geest vieren we samen.
Een moment van inkeer
Bemoediging en groet
Onze Hulp is in de Naam van de Eeuwige
Schepper van al wat leeft
die in ons gelooft, op ons hoopt, ons liefheeft,
die bron van licht en leven is
en ons nabij tot het eind van de tijd.
Genade en vrede
van God die is en zal zijn,
van Jezus, die zaaier is en tegelijk zaad,
van de Geest, die ons innerlijk beweegt.
Amen
Zingen NL 216: 1,2,3
Dit is een morgen als ooit de eerste,
zingende vogels geven hem door.
Dank voor het zingen, dank voor de morgen,
beide ontspringen nieuw aan het woord.
Psalmlezing Psalm 19: 1-7
De hemel verhaalt van Gods majesteit,
het uitspansel roemt het werk van zijn handen
de dag zegt het voort aan de dag die komt,
de nacht vertelt het door aan de volgende nacht.
Toch wordt er niets gezegd, geen woord
gehoord, het is een spraak zonder klank.
Over heel de aarde gaat hun stem,
tot aan het einde van de wereld hun taal.
Daar heeft hij een tent opgeslagen voor de zon:
een jonge bruidegom die het bruidsbed verlaat,
een held die vrolijk voortrent op zijn weg.
Aan het ene einde van de hemel komt hij op,
aan het andere einde voltooit hij zijn loop,
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niet blijft voor zijn gloed verborgen.

Gebed (deels van Sytze de Vries)
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!
Dankbaar voor die kostbare schepping
beseffen we steeds meer wat er is gebeurd, qua vervuiling en uitbuiting,
we bidden om inzet en creativiteit rond haar behoud,
Schep doorgang aan wat zorgen baart, God, 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!
Wees vandaag in ons midden met uw Geest,
Amen
Zingen NL 880: 1,3,4
1. Het leven op aarde is vreugde en rijkdom, ontvouwt zich in schoonheid, fris groen brengt haar mee,
het kleurt de seizoenen, alle bergen en dalen, van ster tot onstuimige zee.
3. Dit leven op aarde: een bron van genezing, welt op in ons lachen, zingt mee in ons lied.
Brengt zorg voor de armen, geeft gemeenschap en liefde, bevrijdt onze ziel van verdriet.
4. Dus houd van het leven, geef dank aan de Schepper, wees blij met het licht van de Zoon dat ons tooit.
Voel de kracht van de Geest en volg het pad van de vrede tot ons leven zijn tijd heeft voltooid.
Bijbellezing: Matteüs 13: 1-9 De gelijkenis van de zaaier
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Zingen NL 764: 1-3
1.Een zaaier ging uit om te zaaien,
hij zaaide zo wijd als de wind,
zo wijd als de winden waaien
waar niemand een spoor van vindt.
2.Een deel van het zaad ging verloren,
een deel van het zaad werd brood,
maar niemand weet van tevoren
de weg van het zaad in de schoot.
3.Het wordt op de wegen vertreden,
het valt in een vruchteloos graf,
het sterft aan de doornen beneden,
de vogels van boven af.
Bijbellezing: Mattheüs 13: 18-23 De uitlegging van de gelijkenis van de zaaier
Zingen uit Opstaan! nr. 31 Vrede wens ik je toe (dit is ons zaaien onder mensen)
Zingen

Gemeente van Christus,
Vandaag staan vele natuurelementen centraal. Het is immers volop zomer en vakantietijd.
In de natuur kun je een enorme openheid en ontvankelijkheid voor de aanwezigheid van God ervaren.
Het boek van de schepping kan zich daar ineens voor je openen, zoals ik onverwacht op de Grote Wielen
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in de ochtend getuige werd van de opkomende zon en ik er helemaal door geraakt werd, begeisterd.
Eén met God en de hele schepping. Als een kind zo blij liep ik daar op die steiger heen en weer met het
fototoestel. En terwijl ik dit verhaal voorbereidde dacht ik ineens weer aan mijn jeugd op de boerderij,
waar ik in de zomer - als mijn broer op vakantie was - mijn vader hielp met melken en ’s morgens om 5
uur de koeien ophaalde uit het land en dan ook vaak de zon zag opkomen.
Die pure blijdschap was er op de Grote Wielen weer en ik ben daar niet de enige in, gezien alle prachtige
natuurfoto’s en schilderingen rond Licht en Lucht wat komende week in de vermaning van Leeuwarden
komt te hangen.
Er zijn velen die op zondagmorgen de natuur ingaan, omdat ze daar misschien Gods Glorie meer
ontmoeten dan in de kerken. Het is een spraak zonder klank, er wordt geen woord gehoord, niets
gezegd en toch gaat over heel de aarde hun stem, tot aan het einde van de wereld hun taal...
Ieder verstaat deze universele taal uit dit scheppingsboek zonder letters. Dat andere boek van God, de
Bijbel, komt vaak woorden tekort om die schepping te bezingen, zoals bijv. psalm 19.
Intense verwondering als de zon als een jonge bruidegom het bruidsbed verlaat, een held die vrolijk
voortrent op zijn weg. En al weten we dat de zon stilstaat en de aarde aan het rondrennen is, wat onze
ogen zien is: de zon die opkomt en ondergaat.
Intense verwondering kan ons overvallen in de stilte van de schepping en daarin kan ineens een stem te
horen zijn, als ik denk aan Mozes bij het brandende braambos, David spelend op zijn harp, en Jezus die
als zaaier door de velden loopt, als herder tussen de schapen en mijn en jouw naam noemt. Als kind
leefde ik met die verhalen en zag ze allemaal op de boerderij gebeuren.
In onze kerken hebben we het geestelijke wat teveel losgemaakt van het aardse, alsof er twee
werkelijkheden zijn, maar het is volgens mij geheel Bijbels om het Schrift van de Natuur en de Heilige
Schrift met elkaar te verbinden en te beleven als één en dezelfde werkelijkheid. Op Iona spreekt men
over Book of Nature en Book of Scripture en zegt men dat er slechts een dunne sluier hangt tussen
hemel en aarde en dat onverwachts die sluier soms zo dun is, dat hemel en aarde elkaar raken.
Paulus zegt het nog weer anders op de Areopagus, waar hij de Grieken vertelt, dat God van niemand
van ons ver weg is. Want in hem leven wij, bewegen wij en zijn wij.
Psalm 19 gaat over openheid en ontvankelijkheid voor de aanwezigheid van God en herinnert ons eraan
dat over de hele wereld zomaar iets kan oplichten van God in ons dagelijks doen en laten, ook in onze
omgang met anderen, met dieren en planten.
Zoals de blinde dichter Jan Wit dicht: (NL. 978)
Gij hebt de bloemen op de velden met koninklijke pracht bekleed.
De zorgeloze vogels melden dat Gij uw schepping niet vergeet.
’t Is alles een gelijkenis van meer dan aards
geheimenis.
Dit is meteen de brug naar de gelijkenis van Mattheus
13 over de zaaier, die zaait. Jezus zit in een bootje en
overziet de mensenmassa op de kant en gaat vertellen
van Gods Koninkrijk
Vincent van Gogh heeft dit prachtig geschilderd (1888)
en met psalm 19 nog op het netvlies zien we allereerst
die grote opkomende zon aan de horizon, die heel de
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lucht en het veld een gele gloed geeft. De zon als symbool van Christus, als licht voor de wereld en licht
van ons leven. In dat licht is de zaaier aan het zaaien. Je ziet de weg, waarop zaad zal vallen, je ziet de
vogels al vliegen, die wel zin in wat zaadjes hebben. Er zal onkruid groeien wat hier en daar opkomend
zaad verstikt en ook rotsige bodem?

De zaaier was voor van Gogh symbool van
geboorte en nieuw leven, maar twee jaar later
(1990) schildert hij de zaaier in donkere grauwe en
grijze kleuren; het jaar dat hij een eind aan zijn
leven maakt, alsof het leven alle kleur van die
opgaande zon heeft verloren!
Van Gogh die eerst evangelist wilde worden,
zaaier van het woord net als zijn vader, ontdekte
pas later dat zijn roeping lag in het zaaien met
beelden en met zijn prachtige schilderijen heeft hij
vooral na zijn dood veel vrucht gedragen.

Ik laat nu op het beeld van de zaaier uit
nov. 1888 wat dieper in.
Van Gogh schrijft daarover aan zijn broer
Theo: Immense citroengele schijf als zon.
Geelgroene hemel met roze wolken. De
grond violet, de zaaier en de boom
Pruisisch blauw..
De zaaier fascineerde Vincent van Gogh al
lange tijd. De zaaier symboliseert de mens,
adam, aard-man. We zijn van de aarde en
stervelingen. Zijn gezicht zie je bijna niet;
zijn donkere gedaante wijst op
beperkingen en afhankelijkheid. Hij werpt
het zaad op de grond en loopt verder in
afhankelijkheid van weer en wind, van tijd
en van God. De gele zon geeft deze
zwoegende arbeider een aureool. Hoe klein en weerloos deze zaaier ook is, hij is en blijft omstraald
door het licht van God, bemind als uniek schepsel.
De donkere boom lijkt te verwijzen naar alles wat het leven kan dwarsbomen. Ik zie die boom als een
symbool voor alle pijn en verdriet, zoals corona ons huidige leven dwarsboomt... Ik denk aan de
tegenslagen en beschadigingen die we allen meemaken in ons leven. Toch blijft van Gogh niet steken bij
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het donker; dat is slechts schijn. Als je goed kijkt groeien er jonge takken en bladeren, dat geeft het
leven weer zin en samenhang.
Zo zijn we in deze wereld allen zaaiers, omstraalt door Gods licht en we zaaien wat ons in ons leven voor
handen kwam, in ons werk, in opvoeding van kinderen, in relaties, in woorden en daden van geloof, eig.
in alles wie en wat we zijn. Tegelijk zijn we ook het zaad en ik denk dat we ons in alle vier situaties
herkennen. De ene keer vallen woorden van geloof bij ons in goede grond en doen we er werkelijk wat
mee! Maar een andere keer zijn we ze zo vergeten, alsof vogels het zaad wegpikken, of we willen wel
van alles, maar in de dagelijkse drukte is er geen diepere bodem om te wortelen en de wil droogt op. Of
doornen en distels verstikken het zaad: ik denk aan pijn, lijden, doornen, die ons verwonden. Is er nog
ruimte om te ademen en geloof te laten groeien? In ons leven komen vast alle situaties wel aan bod en
dus ook de vruchtbare aarde, die rijke vrucht draagt. We zitten niet voor niets vandaag hier bij elkaar in
de kerk. We ontvangen woorden, beelden, muziek, stilte en alles doet iets met ons en maakt ons
ontvangers van goddelijk zaad. Of onze opbrengst nu honderd-zestig-of dertigvoud is, dat doet er niet
toe. Het is heel veel nieuw zaad.
Durven we eigenlijk wel te accepteren dat God in jou en mij vruchtbaar is?! Sta je er wel eens bij stil, dat
er in jou goede grond is die vrucht draagt? En daaropvolgend: Wat doe je dan met al dat zaad? Je kunt
het bij je houden en erop gaan zitten, maar dat is volgens mij niet de bedoeling. Ik denk dat Jezus
bedoelt, dat we het verhaal steeds opnieuw laten beginnen en zélf gaan zaaien. Wat in ons eigen hart is
gaan groeien en zich heeft ontwikkeld, dat ga je uitstrooien, delen met anderen, zonder te weten, wat
die ermee gaan doen.
Als Menno Simons had geweten hoe vruchtbaar hij heeft gezaaid, dat wij meer dan 500 jaar later hem
nog navolgen in zijn nieuwe spiritualiteit met dopen op eigen belijdenis van geloof....
Als wij denken, wat komt er eig. terecht van het werk van God en zijn Koninkrijk, hoe komt het met onze
gemeente en deze wereld, lees dan weer opnieuw over de zaaier die uitging om te zaaien en hoewel er
veel zaad verloren gaat, volgt er toch een overvloedige oogst. Misschien moeten we iets meer
vertrouwen hebben op de stilte, de regen, de zon en de zegen uit Gods hand, vaak onverwacht...
En laten we met psalm 19 genieten van Gods schepping, waar de hemel verhaalt van Gods Glorie en
waar toch niets gezegd wordt, want het is een spraak zonder klank. De verbeelding daarvan hangt in de
vermaning van Leeuwarden deze zomer om de mensen heen!
Orgelspel...of eigen muziek...
Voorbeden / stilte/ Onze Vader (bewerking ds. Gerke van Hiele)
God, die met ons is,
Dank voor uw schepping,
alles wat zonder woorden en klank ons zoveel kan zeggen en laten voelen,
Dank dat we weer mogen samenkomen
en op afstand elkaar weer nabij kunnen zijn.
Wees nabij hen die later kijken naar de opname,
dat het corona-virus niet ons hele leven beheerst...
Schep vertrouwen en geduld in wat ons draagt.
7

We bidden voor mensen in de zorg,
van wie zoveel is gevraagd,
we bidden voor hen die het virus hebben opgelopen
en hoeveel tijd het kost om weer te herstellen,
ontferm U, God
We bidden voor zinvol overleg met de boeren,
waarin men er samen uitkomt, onderweg naar evenwicht..
We bidden voor eigen inzet
voor alle leven in de natuur wereldwijd
zonder uitbuiting van mens, dier, plant en planeet.
voor werkelijke zorg om onze schepping,
laten we zaaien wat goed is, eerlijk, betrouwbaar,
zaaien ook via deze gemeente in geloof en zorg om elkaar.
God, inspireer ons en toon ons steeds nieuwe wegen.
In stilte bidden we eigen gebeden en namen, die we meedragen in ons hart...
God, Verborgen Aanwezig
Dat uw Naam aan het licht komt.
Dat tastbaar wordt de wereld naar uw hart.
Dat gegaan wordt uw weg van barmhartigheid.
Dat wij ontvangen wat we nodig hebben
om onze bestemming te leven.
Dat wij elkaar durven vergeven en niet laten vallen,
maar zoeken naar vrede.
Dat wij niet losraken, als het lastig wordt
maar verbonden blijven met U.
Geef ons daartoe de moed en de spankracht,
het geloof, de hoop en de liefde die van U komen.
Vandaag en alle dagen totdat alles is voltooid.
Amen
Slotlied NL 418: 1,2,3
God schenk ons de kracht dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht uit elkander drijven.
zijn we in U een, samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen lachen en geween.
Niemand kan alleen, Heer, uw zegen dragen;
zegen drijft ons heen naar wie vrede vragen.
Wat Gij schenkt wordt meer naar gelang wij delen,
horen, helpen, helen, - vruchtbaar in de Heer.
8

Vrede, vrede laat Gij in onze handen,
dat wij die als zaad dragen door de landen,
zaaiend dag aan dag, zaaiend in den brede,
totdat in uw vrede ons hart rusten mag.
Zegenbede
Voor ons op weg gaan, wens ik jullie toe
dat de weg je tegemoet komt,
de wind steeds in je rug is,
de zon je gezicht verwarmt
en zachte buien je velden beregenen.
En dat God, tot ons weerzien,
je bewaart in de palm van zijn hand.
Ga op weg, ga in vrede,
in de Naam van de Vader, de Zoon en de Geest.
Amen
Mededelingen

·

Deze dienst werd samengesteld door ds. Tjitske Hiemstra van DG Leeuwarden.

·

Deze dienst is life in DGLeeuwarden gehouden en te bekijken op de website van
DGLeeuwarden, onder preek en luisterdiensten bij 12 juli jl.

·
·

De voorgangers van het Groot Gemeentelijk Overleg (GGO) maken per toerbeurt 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. Via de wijkhoofden wordt deze huisdienst en
de pastorale brief van ds. Tjitske Hiemstra bij hen bezorgd.

·

Volgende week zondag 26 juli kunt u een huisdienst van ds. Roelof Akse van DG Drachten-Ureterp
en DG Leeuwarden verwachten. Dit is dan ook de laatste van deze serie huisdiensten.

·

Collectebestemming:
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·

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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