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		ADVENTSKERK		
	

		Zondag	28	februari	2021	
	

	
Hoofd	van	dienst	–	Wieger	Visser	
Lector	liedteksten	–	Annet	Rombout	
Voorganger	–	ds.	Marjan	Driessen	
Orgel	en	piano	–	Wim	Ruitenberg	
	
	
	
Orgelspel	

	
Welkom		
	
Namens	 het	 kerkbestuur	 heet	 ik	 U	 hartelijk	 welkom	 bij	 deze	
kerkdienst	in	ons	mooie	kerkgebouw.	Zoals	U	weet	komen	we	als	
gemeente	 tweewekelijks	 op	 zondag	 bij	 elkaar	 om	 God	 te	
ontmoeten.	Geraakt	door	Zijn	liefde	voor	ons	staan	we	stil	bij	Zijn	
Woord,	de	Bijbel.	Hierin	vinden	we	kracht	voor	het	leven	van	elke	
dag	en	wijst	Hij	ons	de	weg.	Onze	voorganger	is	dominee	Driessen.	
Ik	 draag	 de	 dienst	 aan	 haar	 over	 nadat	 ik	 de	 kaarsen	 heb	
aangestoken...	

	
Aansteken	van	de	kaarsen	

	
Aanvangslied:		NLB	283:	1,	2	en	4		
	
In	de	veelheid	van	geluiden,		
in	de	stormen	van	de	tijd		
zoeken	wij	het	zachte	suizen		
van	het	woord	dat	ons	verblijdt.		
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En	van	overal	gekomen,		
drinkend	uit	de	ene	bron,		
bidden	wij	om	nieuwe	dromen,		
richten	wij	ons	naar	de	zon.		
	
Laat	uw	dauw	van	vrede	dalen		
in	de	voren	van	de	tijd.		
Vat	ons	samen	in	de	stralen		
van	uw	goedertierenheid	.	

	
Votum	en	groet		
	
Op	deze	tweede	zondag	in	de	veertigdagen	tijd	zijn	we	op	een		heel	
andere	manier	met	 elkaar	 verbonden	 dan	 een	 jaar	 geleden	 eind	
februari.	Kerkdiensten	werden	toen	nog	wel		“gewoon”	gehouden		
en	we	wisten	toen	nog	niet	wat	de	carnavalstijd	in	het	zuiden	voor	
ramp	 aan	 besmettingen	 had	 aangericht.	 Toch	 is	 het	 fijn	 dat	 het	
mogelijk	is	om	online	ons		met	elkaar		te	bezinnen	op	ons	leven	in	
het	licht	van	het	evangelie	en	wat	ons	overgeleverd	is	aan	verhalen	
in	het	Oude	Testament.	We		doen	dat		
	
in	de	naam	van	God,			
die	hemel	en	aarde	geschapen	heeft,		
die	ons	door	alle	tijden	heen	trouw	blijft		
en	het	werk	dat	zijn	hand	begon		
niet	in	de	steek	laat.	
Amen			

	
Stilte		

	
Gedicht	
	
Ik	lees	u	een	gedicht	voor	van	Anton	Ent,		
dat	ook	in	het	liedboek	staat	op	pagina	1415:	
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Het	geheimenis	blijft	een	geheim	
een	blauwe	waas	boven	het	korenveld	
de	stilte	voor	het	vallen	van	een	speld.		
het	overstijgt	het	horen	en	het	zien	
het	overtreft	het	weten	en	het	geloven		
en	overschrijdt	de	grenzen	van	misschien			
het	gloeit	in	diepten	van	het	kennen		
en	bloeit	in	tuinen	van	de	ziel		
die	elke	onzekerheid	ontkennen	

	
Lied:	NLB	321:	1	en	2		
	
Niet	als	een	storm,	als	een	vloed,		
niet	als	een	bijl	aan	de	wortel		
komen	de	woorden	van	God,		
niet	als	een	schot	in	het	hart.		
	
Maar	als	een	glimp	van	de	zon,		
een	groene	twijg	in	de	winter,		
dorstig	en	hard	deze	grond	–	
zo	is	het	Koninkrijk	Gods.				

	
Lezing:	1	Koningen	19:	4b-14		
	
Wat	voorafgaat	aan	onze	lezing	van	vanmorgen	is	dat	het	leven	van	
de	profeet	Elia	bedreigd	wordt.	De	vrouw	van	koning	Achab,	Izebel,	
heeft	hem	laten	weten	dat	zij	er	voor	zal	zorgen	dat	hem	het	zelfde	
lot	treft,	dat	de	Baal	priesters	is	overkomen:	ze	zijn	gedood	en	ook	hij	
zal	gedood	worden.	Elia	is	bang	en	vlucht	de	woestijn	in.	Hij	ziet	het	
niet	meer	zitten	en	gaat	onder	een	bremstruik	zitten.		
	
En	zelf	trok	hij	één	dagreis	ver	de	woestijn	in.	Daar	ging	hij	onder	
een	 bremstruik	 zitten,	 verlangend	 naar	 de	 dood,	 en	 zei:	 ‘Het	 is	
genoeg	geweest,	HEER.	Neem	mijn	leven,	want	ik	ben	niet	beter	dan	
mijn	voorouders.’	Hij	 viel	 onder	de	bremstruik	 in	 slaap,	maar	 er	
kwam	een	engel,	die	hem	aanraakte	en	zei:	 ‘Word	wakker	en	eet	
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wat.’	 Elia	 keek	 op	 en	 ontdekte	 naast	 zijn	 hoofd	 een	 brood,	 in	
gloeiende	 kooltjes	 gebakken,	 en	 een	 kruik	 water.	 Nadat	 hij	 had	
gegeten	en	gedronken	ging	hij	weer	onder	de	struik	liggen.	Maar	de	
engel	van	de	HEER	kwam	terug,	raakte	hem	opnieuw	aan	en	zei:	
‘Sta	op	en	eet	wat,	anders	is	de	reis	te	zwaar	voor	je.’	Elia	stond	op,	
en	 toen	 hij	 had	 gegeten	 en	 gedronken	 liep	 hij,	 gesterkt	 door	 dit	
voedsel,	veertig	dagen	en	veertig	nachten	door	de	woestijn,	tot	hij	
bij	de	Horeb	kwam,	de	berg	van	God.	Daar	ging	hij	een	grot	binnen	
om	er	de	nacht	door	te	brengen.	Toen	richtte	de	HEER	zich	tot	hem	
met	de	woorden:	‘Elia,	wat	doe	je	hier?’	Elia	antwoordde:	‘Ik	heb	me	
met	volle	overgave	ingezet	voor	de	HEER,	de	God	van	de	hemelse	
machten,	maar	de	 Israëlieten	hebben	uw	verbond	met	hen	naast	
zich	neergelegd,	uw	altaren	verwoest	 en	uw	profeten	gedood.	 Ik	
ben	als	enige	overgebleven,	en	nu	hebben	ze	het	ook	op	mijn	leven	
voorzien.’	‘Kom	naar	buiten,’	zei	de	HEER,	‘en	treed	hier	op	de	berg	
voor	mij	aan.’	En	daar	kwam	de	HEER	voorbij.	Er	ging	een	grote,	
krachtige	windvlaag	voor	de	HEER	uit,	die	de	bergen	spleet	en	de	
rotsen	aan	 stukken	 sloeg,	maar	de	HEER	bevond	zich	niet	 in	die	
windvlaag.	 Na	 de	 windvlaag	 kwam	 er	 een	 aardbeving,	 maar	 de	
HEER	bevond	zich	niet	in	die	aardbeving.	Na	de	aardbeving	was	er	
vuur,	maar	de	HEER	bevond	zich	niet	in	dat	vuur.	Na	het	vuur	klonk	
het	gefluister	van	een	zachte	bries.	Toen	Elia	dat	hoorde,	sloeg	hij	
zijn	mantel	voor	zijn	gezicht.	Hij	kwam	naar	buiten	en	ging	in	de	
opening	 van	 de	 grot	 staan,	 en	 daar	 klonk	 een	 stem	 die	 tot	 hem	
sprak:	‘Elia,	wat	doe	je	hier?’	Elia	antwoordde:	‘Ik	heb	me	met	volle	
overgave	ingezet	voor	de	HEER,	de	God	van	de	hemelse	machten,	
maar	 de	 Israëlieten	 hebben	 uw	 verbond	 met	 hen	 naast	 zich	
neergelegd,	uw	altaren	verwoest	en	uw	profeten	gedood.	Ik	ben	als	
enige	 overgebleven,	 en	 nu	 hebben	 ze	 het	 ook	 op	 mijn	 leven	
voorzien.’	

	
Lied:	NLB	892	(voordracht	door	lector)	
	
Niet	in	het	geweldige	geluid		
van	stormwind	die	de	rotsen	breekt		
is	het	uw	stem	die	tot	ons	spreekt.		
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De	stormen	trekken	voor	U	uit.		
	
En	ook	wanneer	de	diepte	trilt		
en	de	aarde	siddert	als	een	riet,		
is	het	in	deze	beving	niet		
dat	Gij	U	openbaren	wilt.	
	
Niet	in	het	al	verblindend	licht		
van	vuur,	niet	in	een	vlammengloed			
is	het	dat	Gij	wilt	zijn	ontmoet	
en	vinden	wij	uw	aangezicht.						
	
Maar	als	de	koelte	om	ons	staat		
en	een	zacht	suizen	ons	vervult,		
weten	wij	dat	Gij	komen	zult,		
en	wij	omwinden	het	gelaat.			

	
Lezing:	Markus	9:	2-10		
	
Zes	dagen	 later	nam	 Jezus	Petrus,	 Jakobus	 en	 Johannes	met	 zich	
mee	een	hoge	berg	op,	waar	ze	helemaal	alleen	waren.	Voor	hun	
ogen	 veranderde	 hij	 van	 gedaante,	 zijn	 kleren	 gingen	 helder	wit	
glanzen,	zo	wit	als	geen	enkele	wolwasser	op	aarde	voor	elkaar	zou	
kunnen	krijgen.	Toen	verscheen	Elia	aan	hen,	samen	met	Mozes,	en	
ze	 spraken	met	 Jezus.	 Petrus	nam	het	woord	 en	 zei	 tegen	 Jezus:	
‘Rabbi,	het	is	goed	dat	wij	hier	zijn;	laten	we	drie	tenten	opslaan,	
een	voor	u,	een	voor	Mozes	en	een	voor	Elia.’	Hij	wist	niet	goed	wat	
hij	moest	zeggen,	want	ze	waren	door	schrik	overweldigd.	Toen	viel	
de	schaduw	van	een	wolk	over	hen,	en	uit	de	wolk	klonk	een	stem:	
‘Dit	is	mijn	geliefde	Zoon,	luister	naar	hem!’	Ze	keken	om	zich	heen	
en	 zagen	 opeens	 niemand	 meer,	 behalve	 Jezus,	 die	 nog	 bij	 hen	
stond.	 Toen	 ze	 de	 berg	 afdaalden,	 zei	 hij	 tegen	 hen	 dat	 ze	 aan	
niemand	 mochten	 vertellen	 wat	 ze	 hadden	 gezien	 voordat	 de	
Mensenzoon	 uit	 de	 dood	 zou	 zijn	 opgestaan.	 Ze	 namen	 zijn	
woorden	ter	harte,	maar	vroegen	zich	onder	elkaar	wel	af	wat	hij	
bedoelde	met	deze	opstanding	uit	de	dood.	
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Lied:	Zingerderwijs	155		
	
Wie	geeft	ons	kracht	en	nieuwe	zin?		
Wie	spreekt	ons	moed	en	wijsheid	in?		
Wie	zal	ons	vleugels	geven,		
als	wij	door	duisternis	geplaagd	
niet	zien	of	er	nog	toekomst	daagt,		
zin	om	vanuit	te	leven?		
	
Wie	reikt	ons	dan	de	strohalm	aan		
om	nieuwe	wegen	in	te	slaan		
door	hoop	op	licht	bewogen?		
Wie	blaast	ons	inspiratie	in		
opdat	wij	zonder	tegenzin		
weer	voluit	leven	mogen?			

	
Overdenking		
	
Het	is	het	traditioneel		het	verhaal	voor		deze	tweede	zondag	van	
de	40	dagen	tijd.	 	Het	is	een		bekend	verhaal,	maar	ook		een	heel	
bijzonder	verhaal		dat	we	vanmorgen	gelezen	hebben		over	Jezus		
die	op	een	hoge	berg	van	gedaante	verandert	en	van	wie	de	kleren	
helder	wit	gingen	glanzen,	 zo	wit	als	geen	enkele	wol	wasser	op	
aarde	 voor	 elkaar	 zou	 krijgen.	 	 In	 onze	 oren	 klinkt	 dit	 laatste	
misschien	meer	als	een	reclame	voor	een	wit	wolwasmiddel	,	maar	
de	 evangelist	 Markus	 	 wil	 er	 een	 ervaring	 mee	 beschrijven	
waarvoor	hij	geen	andere	passende	woorden	kan	vinden.		Lukas	en	
Mattheus	 ,	 die	 dit	 verhaal	 ook	 opgenomen	 hebben	 	 gebruiken	
andere	beelden.		Misschien		pasten	die	beter	in	hun	tijd,	want	hun	
evangelie	 is	weer	 later	 tot	 stand	gekomen	dan	het	evangelie	van	
Markus.	Lukas	heeft	het	over	kleren	wit	als	sneeuw	en	Mattheus		
vertelt	dat		Jezus’	gezicht	straalde	als	de	zon	en	dat	zijn	kleding		wit	
als	 het	 licht	 werd.	 	 Ze	 zoeken	 alle	 drie	 naar	 woorden	 om	 die	
wonderlijke,	 hemelse	 ervaring	 	 te	 kunnen	 duiden,	 waarover	 ze	
gehoord	hebben:	Jezus	die	in	een	goddelijk	licht	komt	te	staan.		Wit	
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is	bovendien		de	kleur	van	reinheid	en	de	kleur	die	in	de	bijbel	naar	
de	opstanding	verwijst	en	naar		God.			
	
De		ervaring	op	de	berg	speelt	zich	af	als	Jezus		en	zijn	leerlingen	
onderweg	zijn	naar	 Jeruzalem.	Hij	beseft	 	dat	het	 	 voor	hem	een		
lange	en	eenzame	weg	zal	worden,	ook	al	is	hij	niet	alleen.	Hij	heeft	
zijn	 leerlingen	 	verteld	over	het	 lijden	dat	hem	te	wachten	staat,	
maar	zijn	 leerlingen	begrijpen	 	niet	goed	waar	hij	het	over	heeft.		
Vraagt	hij	zich	misschien	af,	daar	op	die	berg,		de	plaats	waar	God	
al	 eerder	 aan	 	 Mozes	 en	 Elia	 verschenen	 is,	 of	 hij	 het	 wel	 gaat	
redden?		Of	hij	zijn	roeping		wel	kan	volhouden	?		
	
Heeft	de	verschijning		van		Mozes	en	Elia	daar	mee	te	maken?	Als	
kind	is	hij	met	de	verhalen	van	Mozes	en	Elia	opgegroeid.	Hij	kent	
hun	teleurstelling	,	hun	moeite,	maar	ook	hun	kracht	om	het	vol	te	
houden	en	de	kracht	die	God	hen	daartoe	gegeven	heeft.	Zijn	het	
zijn	lichtende	voorbeelden?		
	
Ik	moest	daarom	aan	het	lied	‘wie	geeft	ons	kracht	en	nieuwe	zin’	
denken	 	 uit	 de	 bundel	 Zingenderwijs.	 ‘Wie	 geeft	 ons	 kracht	 en	
nieuwe	 zin?	Wie	 spreekt	 ons	moed	 en	wijsheid	 in?	Wie	 zal	 ons	
vleugels	geven,	als	wij	door	duisternis	geplaagd	niet	zien	of	er	nog	
toekomst	 daagt,	 	 zin	 om	 vanuit	 te	 leven?	 Wie	 reikt	 ons	 dan	 de	
strohalm	 aan	 om	 nieuwe	 wegen	 in	 te	 slaan	 door	 hoop	 op	 licht	
bewogen?’	
	
In		de	oudere	bijbel	vertalingen		heette	dit	verhaal	de	verheerlijking	
op	de	berg.	Daar	werd	vooral	 ,	 denk	 ik,	het	goddelijk	aspect	van	
Jezus		mee	bedoeld.		In	de	nieuwe	bijbel	vertaling	staat	boven	dit	
gedeelte:	 een	 stem	 uit	 de	 hemel.	 Wil	 dit	 verhaal	 	 ons	 duidelijk	
maken	dat	ook	Jezus		inspiratie,	kracht	van	God		nodig	had	om	zijn	
taak	 te	 volbrengen	 en	 dat	 ook	 hij	moeite	 had	met	 zijn	 roeping?		
Komt	 hier	 ook	 de	 	 menselijke	 kant	 van	 Jezus	 juist	 naar	 voren?	
Ervaart	hij	hier	de	steun	van	zijn		voorgangers	?		
	
Van	 Mozes,	 die	 op	 	 zijn	 	 tocht	 door	 de	 woestijn	 	 het	 bijna	 een	
ondoenlijke	opdracht		van	God	vond	om	met	zo’n	groep	mensen	die	
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nog		moeite	had		met	de	belofte	van	het	beloofde	land	,	onderweg	
te	blijven?		Mozes	had	door	zijn		leven	vóór	zijn	roeping		ervaring	
met	het	woestijn	leven.		Hij	wist	b.v.	waar	er	in	nood	in	kalkrotsen	
water	te	vinden	was.		Toch	ervoer	hij	het	als	een	zware	taak,	maar	
ondanks	dat	hield	hij	vertrouwen	in	God.		
	
Heeft	Jezus	zich	ook	door		Elia	gesteund	geweten?		Elia	zag	het	op	
een	gegeven	moment	helemaal	niet	meer	zitten	als	profeet	van	God,	
omdat	 zijn	 leven	 bedreigd	 werd	 	 en	 hij	 de	 woestijn	 in	 moest	
vluchten.	 	Door	de	hulp	van	een	boodschapper	van	God	die	hem	
fysiek	weer	op	de	been	hielp		en	door	de	wonderlijke	ervaring	van	
Gods	nabijheid	in	het	gefluister	van	een	zachte	bries		kon	hij	zich	
zelf	weer	herpakken		en	verder	gaan	met	zijn	taak.		
	
De	leerlingen	weten	niet	wat	ze	meemaken.		Willen	zij	dit	hemelse	
tafereel,	deze	wonderlijke	ervaring	 	 laten	voortduren?	 	Weten	ze	
niet	hoe	ze	hierop	moeten	reageren	en	zegt	Petrus	daarom	volgens	
het	verhaal:		zullen	we	3	tenten	opzetten?	Maar	die		vraag	doet	de		
hemelse	ervaring	verdwijnen.		Waarom	komt	Petrus	met	het	idee	
van	tenten?		Zo	iets	praktisch,	zo	iets	werelds?		Nu	zijn	die	tenten	
niet	 zo	 gek	 bedacht	 tegen	 de	 achtergrond	 van	 het	 Oud	
Testamentisch	denken	 	 en	 de	 joodse	 traditie:	 Ieder	 jaar	 bouwen	
joodse	gelovigen	nog		tijdens	het	loofhutten	feest	in	de	herfst	tenten		
of	hutten	buiten	hun		huis	of	op	het	balkon,	met	de	mogelijkheid	om		
toch	de	hemel	door	het	dak	heen	te	kunnen	zien.	Ze	brengen	daar	
heel	wat	 tijd	door	gedurende	die	week	 	van	het	 loofhutten	 feest.		
Het	is	een	herinnering	aan	de	uittocht	uit	Egypte	en	de	tocht	door	
de	woestijn.	
	
Maar	 door	 die	 vraag	 over	 de	 tenten	 is	 de	 verwondering,	 het	
hemelse	beeld	op	de	berg		weg.	Een	wolk	overschaduwt		hen,	ook	
dat	is	een	beeld	uit	de	woestijn	waar	God	hen	in	een	wolk	voorging.	
Uit	de	wolk	in	dit	verhaal		klonk	een	stem:	dit	is	mijn	geliefde	zoon,		
luister	naar	hem.	 	Het	 is	een	variatie	op	de	hemelse	stem	die	bij	
Jezus	doop	klonk:	Jij	bent	mijn	zoon.		Het	is	een	stem	uit	de	hemel,	
zoals	 ook	 boven	 dit	 bijbel	 gedeelte	 staat.	 	 En	 dan	 is	 het	 weer	
helemaal	aards:	Jezus	staat	gewoon	weer	naast		de	leerlingen.		
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Ik	vroeg	me	n.a.v.	dit	verhaal	af	of	wij	dit	soort	verhalen		kennen	
over	ervaringen	die	voor	ons	van	wezenlijk	belang	zijn	maar	we	
eigenlijk	met	ons	verstand	niet	bij	kunnen.	Verhalen	die	het	horen	
en	zien	overstijgen	Het	weten	en	het	geloven	overtreffen,	zoals	in	
het	gedicht	van	Anton	Ent.		Beschouwen	wij	het	ook	als	een		geheim	
dat	ons	overkomt	maar	dat	alleen	bloeit	in	de	tuinen	van	de	ziel?	Ik	
lees	het	gedicht	voor:	
	

Het	geheim		blijft	een	geheim		
Een	blauwe	waas	boven	het	korenveld		
De	stilte	voor	het	vallen	van	een	speld		
Het	overstijgt	het	horen	en	het	zien	
Het	overtreft	het	weten	en	het	geloven		
En	overschrijdt	de	grenzen	van	misschien	
Het	gloeit	in	diepten	van	het	kennen	
En	bloeit	in	tuinen	van	de	ziel		
Die	elke	onzekerheid	ontkennen.			

	
Als		je	aan	mensen	in	een	vertrouwde	sfeer	vraagt	over	bijzondere	
ervaringen	 in	 hun	 leven,	 dan	 	 zijn	 	 die	 er	 wel	 degelijk.	 	 Enkele	
tientallen	jaren	geleden		durfden	mensen		opeens	te	spreken	over	
hun	ervaringen	met	engelen.		Een	huisarts	had	aan	zijn	patiënten	
gevraagd:	 Heeft	 u	 wel	 eens	 een	 engel	 gezien.	 En	 	 verschillende	
mensen	hadden	daar	positief	op	geantwoord.		Tot	dan	toe	hadden	
ze	daar	nooit	over	durven	spreken.		
	
Ook	 zijn	 er	 verhalen	 van	 kinderen	 die	 ernstig	 ziek	 zijn	 en	 die	
beseffen	dat	ze	niet	meer	beter	worden.	Zij	vertellen	hun	ouders	
dat	ze	“ïemand”		tussen	aanhalingstekens	,	een	engel	?	zien	die	hun	
troost	en	geruststelt	over	wat	komen	gaat.		Er	zijn		ook	mensen	die	
de	 ervaring	 hebben	 dat	 ze	 in	 bepaalde	 situaties	 als	 het	 ware	
uitspraken,	soms	zelfs	beelden	van	overledenen		zien	die	veel		voor	
hen	 betekend	 hebben	 en	 die	 hen	 weer	 bemoedigen	 en	 op	 weg	
helpen.				
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Mensen	 in	moeilijke	of	 ingewikkelde	 	situaties	ervaren	ook	soms	
inzicht	of	is	het	uitzicht	door	een	ontmoeting	,	door	een	bijzondere	
ervaring,	 door	 iets	 wat	 ze	 meemaken.	 	 En	 kunnen	 daarna	 weer	
verder.	Worden	wij	 soms	 ook	niet	 door	 boodschappers	weer	 op	
weg	geholpen?	Mensen	die	als	een	engel	voor	ons	zijn?		
Ook	 Elia	 is	 door	 een	 	 engel	 	 weer	 op	 de	 been	 geholpen.	 Een	
boodschapper,	 want	 dat	 is	 de	 eerste	 betekenis	 van	 het	 woord		
malak	in	het	Hebreeuws	dat	met	engel	vertaald	wordt,	die	hem	van	
voedsel	en	drank	voorziet.		Hij	moet	aansterken	om		zijn	volgende	
opdracht	van	God	te	kunnen	uitvoeren.			Gewoon		aansterken	kan	
ook	van	belang	zijn.	
	
Jezus	 zal	 	 kracht	 en	 moed	 geput	 hebben	 	 uit	 de	 wonderlijke	
ontmoeting,		uit	het	gesprek	met	–Mozes	en	Elia,	zoals	de	leerlingen	
dat	ervaren	hebben.	 	Zo	ging	hij	 verder	 	op	weg	naar	 Jeruzalem,	
wetend	dat	hij	geen	makkelijke	weg	voor	zich	had,	maar	wel	een	
weg	die	hij	gaan	moest,		waartoe	hij	zich			geroepen		zag	door	God.		
Ook	wij	hebben		in	moeilijke	tijden	soms	kracht	en	moed	nodig	om	
die	te	kunnen		doorstaan.	Is	het	niet	zo		dat	we	dat	dan	soms		vinden	
in	situaties	die	zich	opeens	voordoen,	die	we	niet	verwacht	hadden.	
Dat	we	 iemand	ontmoeten	die	de	 juiste	woorden	 spreekt	op	het	
moment	dat	we	die	nodig	hebben	?.		Is	het	dan	hemels?	Dat	weet	ik	
niet	.	Ik	denk	dat	ieder	dat	anders	ervaart	en	je	het	soms	niet	goed	
onder	woorden	 kan	 brengen	 ,	 	maar	 het	 is	wel	 bijzonder	 dat	 er	
zulke	momenten	zijn	.				
	
En	 als	 je	 het	 onder	 woorden	 brengt	 zal	 het	 anders	 klinken	 dan	
Markus,	Lukas	of	Mattheus	en	ook	anders	dan	het	gedicht.	 	Maar	
toch	ook	vergelijkbaar	en	misschien	ook	herkenbaar	voor	anderen.		
	
Amen	

	
Orgelspel		
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Gebed		
	
Bron	van	ons	bestaan,	in	oude	verhalen	die	voor	ons	steeds	nieuwe	
betekenis	 kunnen	 krijgen.	 In	 de	 veelheid	 van	 geluiden,	 in	 de	
stormen	van	de	tijd,	zoeken	wij	naar	uw	woorden	die	ons	kunnen	
bemoedigen	en	kunnen	troosten	.	Die	ons	aansporen	om	niet	op	te	
geven,	om	door	te	gaan	en	hoop	te	houden	op	een	leven	dat	goed	is	
voor	ons,	voor	mensen	om	ons	heen	en	in	de	wereld.		We	horen	over	
zoveel		mensen	die	moeite	hebben	om	staande	te	blijven	en	het	vol	
te	 houden,	 die	 niet	 gezien	 worden	 door	 anderen,	 	 die	 gebrek	
hebben	aan	van	alles.	God	wees	met	hen	en	inspireer	ons,	geef	ons	
de	 kracht	 om	 ons	 te	 blijven	 inzetten	 voor	 hen	 naar	 onze	
mogelijkheden.	We	denken	vandaag	ook	aan	mensen	in	de	wereld,	
die	 lijden	 door	 het	 veranderende	 klimaat,	 waardoor	 er	 meer	
droogte	 is	 of	 juist	 een	 teveel	 aan	 water,	 waar	 	 vernietigende	
stormen	 hun	 leven	 ontwrichten.	 Aan	 	 mensen	 die	 geen	 of	
nauwelijks	 toegang	 hebben	 tot	 medische	 voorzieningen.	 We	
bidden	God	dat	wij	hen	niet	vergeten	,	dat	we	betrokken	blijven	op	
mensen	 die	 het	moeilijk	 hebben	 in	 onze	wereld	 door	 alle	 tijden	
heen.	We	 zijn	 stil	 God	 en	 leggen	 onze	 zorgen	 	 en	 angsten,	 onze		
noden	 aan	 U	 voor,	 misschien	 zonder	 woorden,	 zuchtend	 en	
steunend	en	verlangend	naar	Uw	inspiratie.	

	
Mededelingen	en	collecte		

	
Slotlied:	NLB	416:	1,	2	en	4	
	
Ga	met	God	en	Hij	zal	met	je	zijn,		
jou	nabij	op	al	je	wegen		
met	zijn	raad	en	troost	en	zegen.		
Ga	met	God	en	Hij	zal	met	je	zijn.	
	
Ga	met	God	en	Hij	zal	met	je	zijn:		
bij	gevaar,	in	bange	tijden,		
over	jou	zijn	vleugels	spreiden.		
Ga	met	God	en	Hij	zal	met	je	zijn.		
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Ga	met	God	en	Hij	zal	met	je	zijn:		
tot	wij	weer	elkaar	ontmoeten,		
in	zijn	naam	elkaar	begroeten.		
Ga	met	God	en	Hij	zal	met	je	zijn	.			

	
Zegen	
	
De	vrede	van	God	die	alle	verstand	te	boven	gaat	
Zal	onze	harten	en	gedachten	behoeden	in	Jezus	Christus	

	
Orgelspel		


