Orde van de dienst op zondag 11 juli 2021.aanvang 10.00 uur Rivierenland Oost, locatie Wijchen

Thema: Op weg met een goede boodschap
Voorganger: Ds. Dick Sonneveld
Ambtsdrager: Henk Kapel
Organist: Carel de Vor

MENSEN ONTMOETEN GOD
Orgelspel.
Welkom en mededelingen
Drempelgebed.
Openingslied: Ps. 84: 1 en 2
v:
g:
v:
g:
v:
g:

God is met u allen
Ook met u is God
Onze hulp is de naam van God,
die hemel en aarde gemaakt heeft.
Die trouw blijft tot in eeuwigheid
en niet loslaat het werk van zijn handen.
Amen.

Lied 215: 3 en 7

Kyriëgebed
Om wie in wantrouwen ten onder gaat.
Om wie pijn lijdt, door voortdurende kronkelingen in het hoofd.
Om wie zolang beknot is, in het leven, dat hij of zij niet meer weet hoe in vrijheid te leven.
Om wie wel wil, maar niet meer weet hoe!
Om wie aan angsten om lijf en leden lijdt aan het leven. Wie bang is, want wie is nog te
vertrouwen.
Om wie heeft geleden en nog leidt aan de toeslagenaffaires in Nederland gemaakt tot fraudeur.
Om wie lijdt onder ego’s die alleen zichzelf zien.
Om wie alleen is, verlaten van mensen.
Om wie verdrietigs om het verlies van een mens van wie je houdt.
Om wei vreemdelinge is, het gevoel heeft niet welkom te zijn
Om vertrouwen.
Om vertrouwen. Om vertrouwen, Heer!
Dat mensen elkaar; liefhebben. Dat wij gaan leven en opstaan voor elkaar. Elkaar gaan
liefhebben.
Dat we elkaar zien elkaar kennen.
Wijs ons de weg ten leven.

Om blijvende vreugde bidden we, Heer ontferm U.
Om evangelie!
Amen

Gloria: 16 B NL
GOD ONTMOET DE MENSEN
Verhaal voor kinderen en andere mensen
Jullie kennen haar nog niet: Fiedeldiedop. Het meisje wat altijd springt en lacht.
Vandaag laat ik jullie er kennis mee maken.
Fiedeldiedop is een bijzonder meisje.
Ze gaat fluitend door het leven en niemand kan haar daar vanaf brengen.
Hoe dat komt?
Nu het komt door wat er vroeger gebeurde.
Fiedeldiedop werd erg gepest op school. En ze moest veel huilen.
Er was een jongetje in haar klas die altijd tegen haar zei: `Jij deugt niet `
`Ze moest beter haar best doen` zei die jongen.
En als er weer eens iets was waar ze niet zo goed in was, ging die jongen het vertellen aan de andere
klasgenoten en die gingen vervolgens haar op het schoolplein uitjouwen.
Fiedeldiedop, je kan niet goed fietsen, je kan niet goed schrijven, je kan niet goed praten. En wat je zegt
klopt niet ..
Fiedeldiepdop was er niet tegen opgewassen. Ze trok zich terug en hield zich heel stil.
Ze snapte het ook niet. Want thuis had ze twee hele lieve ouders. Die hielden heel veel van haar.
Die zeiden steeds: “Je moet je er niks van aantrekken. Die jongen is gek. Die jongen spoort niet.”
Maar dat hielp niet.
Iedere keer als die jongen weer iets deed, werd ze erg verdrietig.
Tot op die ene dag.
Ze zat weer alleen in een hoekje. Niemand wilde met haar. Ze huilde.
Er kwam een wildvreemde jongen naar haar toe. “Ha lieverd” zei hij. Ze keek wat schichtig om hoog.
“Wat ben jij een pracht mens”. “Wie ben jij” zei ze;
“Ik ben een engel” zei de jongen. “En ik zie hoe mooi jij van binnen bent.
Ik zie ook je verdriet”.
Het meisje snikte.

De engel keek haar aan.” Het enige wat je hoeft te doen, is te leven zoals je bent, vanbinnen. Ben je
boos op die jongen? ““Nee” zei ze, “Ik wil eigenlijk van hem houden. Ik wil van iedereen houden”.
De engel keek haar aan: “Dan hoef je maar een ding te doen. Niet te geloven in wat die jongen je zegt. Te
geloven wat je van binnen bij je draagt: de liefde”.
“Als je iemand liefhebt; wat doe je dan?”
Het meisje keek de engel glimlachend aan. “Kusjes geven”, zei ze. “Knuffelen”, zei ze. “Lief zijn voor die
ander”.
“Precies” zei de engel “en als je dat nou eens gaat doen? “
“Maar als ze nu weer gaan roepen? “
“Dan moet je maar aan je eigen woorden denken dat jij wil liefhebben”.
“Dat kan ik niet”, zei het meisje.
“Dat kan je wel” zei de engel.
“Let maar op en hij haalde uit zijn broekzak een steen in de vorm van een hart!”
“heb ik van mijn baas gekregen” zei de engel.” Om aan mensen” zoals jij te geven.
“Alsjeblieft en steeds als die jongen weer begint.. pak jij de steen…zo zal je de kwade gedachten van die
jongen kunnen veranderen”.
“Dit ben ik, moet je maar denken”.
De jongen verdween. En sinds die tijd gaat Fiedeldiedop dansend door het leven en als er weer iemand
begint te zeggen dat ze iets niet kan, grijpt ze haar steen. En zegt tegen zichtzelf en tegen iedereen die
het wil horen; “ik ben een mooi mens.. zullen we samen”.
En zo is het gekomen dat zij de wereld op een heel andere manier is gaan inkijken.
Ja ze danst de wereld rond. En haar steen haar steen, haar steen drijft haar voort in haar leven.
“En ze is gelukkig.. ja meer dan dat: ze leeft in de liefde”.

Lied 1005
Lezing: Ps. 85- hertaling Huub Oosterhuis.
Gij hebt uw land begenadigd
Ons leven ten goede gekeerd
Onze schande bedekt
Onze schuld weggedragen
Getemd het vuur van uw hartstocht.
Gij keerde U om naar ons toe
Gij legde uw argwaan af.
Roep ons opnieuw tot leven
Geef ons vaart, naar U toe.
Liefde, herstel ons in ere.
Buig ons toe naar elkaar
keer onze trage harten

dat wij zonder wantrouwen
ieder mens tegemoet gaan
open en vredelievend.
Laat zo de wereld worden:
Kussen van ontferming en trouw
Zoenen van recht en vredeVrede een zaad in de aarde
Gerechtigheid zon aan de hemel.
Laat zo de wereld worden:
Kussen van ontferming en trouw
Zoenen van recht en vredeVrede een zaad in de aarde
Gerechtigheid zon aan de hemel.
Overvloed staat op de akker
Regen valt op zijn tijd,
Vruchten dragen de bomen
rozen dragen de rotsen:
In zo’n land wil je zijn.

Lied: 686
Lezing: Marcus 6: 6b-13
Lied: 838
Verkondiging
Lieve en mooie mensen,
In zo`n land wil je zijn. Een land waarin mensen in liefde en vrede en vol van
gerechtigheid leven.
In zo`n land wil je zijn, waar alle wantrouwen voorbij is en waar je voluit kan leven
ademen, juichen om God. Waar je vrij kan vliegen. Je vleugels kan uitslaan. Zonder
dat er iemand zeg t: Dat mag niet!
Ja, in zo’n land wil ook jij zijn.
Waarom zouden we niet zo leven, wij tragen van hart,
Waarom zouden we elkaar niet omarmen en zeggen:

Ik wil met jou. God weet dat wij bij elkaar horen.
De psalmist schijft dit aan Israël en dat zal straks ook de boodschap zijn die de
discipelen mogen gaan uitdragen.
Ze gaan jubelend de heuvels af de landen door, want..
De God van hun leven heeft hen verteld: Zo zal het worden.
En dan kan je alles wat daartegen opstaat aan.
Dan kan je aan dat er bewegingen van mensen zullen zijn, altijd weer die een
andere taal spreken en niet willen leven uit hun verlangen.
Dan zal je leven naar God toe.
Daar gaan ze de discipelen de landen door, de eeuwen door met een belangrijke
boodschap.
Zij zeggen dat land is bereikbaar als je het gaat leven. Dan zal je alle
teleurstellingen aan kunnen. Dan zal het je lukken om wat dat prachtige beeld, het
beeld van je verlangen tegenstaat toch te leven.
Het zal je lukken om de aanvallen op dat land, op die manier van leven af te slaan,
als je je overgeeft aan de God van je leven, die alles in het werk zal stellen om die
boodschap in vervulling te laten gaan.
De discipelen zijn ervan overtuigt dat ze alles aan zullen kunnen.
Waarom?
Nu omdat ze Jezus van Nazareth hebben leren kennen. Hij is het die tot op de
dood toe deze wereld heeft geleefd.
Die vast is blijven houden aan zijn opdracht aan zijn boodschap. Aan de liefde voor
alle mensen. Zijn boodschap is: Sta op, je kan het. Liefde voor allen is mogelijk.
Nu daar gaat het vandaag over.
Jezus vertelt zijn discipelen wat ze moeten doen om vast te blijven houden aan die
goede boodschap. En dan zegt hij:
Neem onderweg niets mee, geen extra sandalen, geen extra eten.. geen extra
kleren..

Om aan de goede boodschap vast te houden is dat nodig.
Wat is de gedachte erachter?
De gedachte erachter is deze: Onderweg zal je afhankelijk zijn van de mensen om
je heen. Laat zien dat je niets hebt, kom met een vraag of je bij de ander mag zijn.
De boodschap zal in goede aarde vallen als de ander, jou graag in huis wil hebben
en daar is voor nodig dat jij daarvan afhankelijk ben.
Als verkondiger van dat land waar liefde en recht zal wonen ben je afhankelijk van
mensen van goede wil!
De boodschap van die nieuwe wereld zal er zijn als je graag bij elkaar op de koffie
komt en dat je zegt: wat een feest.. er zijn mensen in mijn huis, die mij een goede
boodschap komen brengen. Hier verlangde mijn hart al zolang naar. Welkom
vreemdeling met je zo buitenaardse vreugdevolle boodschap. Dat liefde altijd
overwint.
Goed is het om te zien dat in het midden oosten de gastvrijheid tot op vandaag in
hoog aanzien staat. Het is een eer om een vreemdeling te ontmoeten. Die kan je
namelijk iets vertellen wat jij nog niet weet. Die kan je werkelijk verrijken met iets
wat jij nog niet bezit.
En jij kan zorgen voor die ander. Er ontstaat direct een sfeer van delen. In Israël
was men gewend bij vreemdelingen, of onverwachte ontmoetingen er direct een
feest van te maken. Onmiddellijk werd er eten aangeboden. Onmiddellijk werd
het beste van je leven tevoorschijn getoverd, het gemeste kalf werd geslacht
Wat fijn jou te ontmoeten, zullen we samen!
En dan kwamen de verhalen, vaak buiten.. in de avond..
Daar rondom het vuur werd de nieuwe wereld direct zichtbaar.
Als Jezus zijn discipelen uitzendt zegt hij “Dit is de voorwaarde om het evangelie te
gaan leven”.
Dat heeft te maken met een onvoorwaardelijke liefde voor de ander.
Daar is voor nodig dat je niet terug kan vallen op je eigen bezit, op je ego, op: ik
heb jou niet nodig.

Daar gaan ze de discipelen. En Jezus geeft hen de macht om onreine geesten te
verjagen. Wat zijn dat: onreine geesten. Nu dat zijn die geesten die het feest van
het goede nieuws, dat er rozen kunnen groeien op rotsen, dat er een land is
waarop de liefde zal zegevieren dat land waar ieder mens zou willen wonen,
verstoren.
Die gaan kronkelen, die hersenspinsel loslaten op wat allemaal niet kan.
Die moeilijk gaan doen. Die roepen het is onmogelijk.
De goede boodschap die zij verkondigen is: Er is altijd feest mogelijk. En dat feest
begint bij de ontmoeting die we hebben met elkaar.
Wat ben ik blij jou te zien. De kronkelingen zeggen: Moet dat nou zo nodig, de
kronkelingen zeggen dat kan niet. Kijk eens om je heen vriend.. de boodschap van
jezus is een idee-fixe, een droombeeld maar met de werkelijkheid heeft het niks te
maken..
Ik arme zal het altijd slecht hebben en de wereld wordt niet beter, ik arme zal
altijd de klappen krijgen. Of anders: Hou naar maar de regie, want je weet nooit
wat die ander met je voor heeft.
Stop, mens zegt Jezus, sta op in je leven. Ga aan het werk.. Demonen die die
mooie wereld in de weg staan, wegwezen.
Wat een fantastisch verhaal anno 2021.
Het betekent dat ook wij als christenen die weg kunnen gaan. Wij kunnen, met de
hulp van God de demonen van de kronkelingen en de waangedachten achter ons
laten. En we kunnen elkaar het beste gunnen. Sterker nog: Jezus zegt dat zal altijd
weer gebeuren.
Ook in jouw leven als je ernaar gaat leven. Loslaat wat dat in de weg staat.
Laat gaan .. wat niet te veranderen is.
Is dat naïef.
Nou Jezus is niet helemaal gek.
Hij zegt:” natuurlijk zal je in huizen komen waar mens niet zo wil leven. Waar de
kronkelingen en waar de tegenstand zo groot is dat er niks kan gebeuren”.

En dan zegt Jezus iets heel belangrijks. Hij zegt niet ga dan harder werkend om het
goed te krijgen. Hij zegt: “Ga een deur verder.. als er zoveel tegenstand is om die
nieuwe wereld van liefde ne gerechtigheid te ontvangen, is trek dan verder”.
Maar als jullie niet welkom zijn en de mensen niet naar jullie willen luisteren,
moet je daar weggaan en het stof van je voeten schudden ten teken dat je niets
meer met hen te maken wilt hebben.
Eigenlijk zegt Jezus± Hou afstand van de kronkelingen en het negatieve VAN
MENSEN.
Waarom zegt Jezus dat?
Nu de ervaring die daar onder ligt is, is dat sommige dingen onveranderbaar zijn in
het leven en als je daar in de buurt van blijft dan zal het op den duur onder je huid
kruipen, dan zal het negatieve ook jou gaan beheersen.
Als je dat gevoel hebt, is het tijd om op te stappen en te zeggen: Hier ben ik kaar
mee, dit wil ik niet.
Ik keer mij naar hen die die nieuwe werd van vrede en liefde willen omarmen en
daar ook echt in willen leven.
Die het geluk en de liefde tot zich willen nemen en als dat er misschien niet is,
willen horen hoe dat dan wel kan.
Ja de discipelen worden op weg gezonden, om daar waar zoveel negatieve
gedachten zijn om die negatieve gedachten uit te drijven en het positieve te laten
zegevieren. Ze krijgen de macht om demonen, het negatieve uit te drijven.
En daar waar ze het gevoel krijgen dat het negatieve niet weg te krijgen is, een
deur verder te gaan.
Het feest zal immers hoe dan ook doorgaan.
Werkt het zo in de praktijk.
Lieve mensen, ja ik denk dat het zo na zovele eeuwen nog precies zo werkt.

Daar waar mensen con amore, met hun hele hart ervoor gaan. Geloven in een
fantastisch tijd met elkaar en daar samen aan werken, dat dan de wonderen van
God gaan gebeuren.
Want alleen al in de zo bijzondere ontmoeting met elkaar gebeurt een stukje
koninkrijk.
Ja het feest kan beginnen, ook hier in Rivierenland oost. De afgelopen maanden
heb ik vele prachtige ontmoetingen met velen van jullie gehad. Ik heb gezien hoe
demonen verdwenen. Ik heb gezien hoe mensen werkelijk het goed hebben met
elkaar.
Rivierenland oost is een prachtige gemeente met heel veel lieve mensen die in de
liefde willen geloven.
Die de weg van hun heer voluit gaan.
De afgelopen weken heb ik een van jullie zien gaan naar iemand die niemand
meer had. Ze was ziek en alleen. Ik heb gezien dat er wonderen gebeurde.
Degene om wie het gaat schreef mij: Het gaat mij zo aan het hart, dat ze ziek is ..
In Liefde voor elkaar kunnen er wonderen gebeuren.
Ik ontmoette die vrouw, die vastzat in haar leven.” Kronkelingen in mijn hoofd zij
zei, “waar heb ik dit aan verdiend, het veranderde in: Ik zal ervoor gaan in mijn
leven, Het is God die mij de weg wijst”.
Ik kwam die jonge vrouw tegen die zocht in haar leven voor een plekje om te zijn.
Ze vond het plekje.. Hier zien mensen mij. Kronkelingen in het hoofd stoppen.
Wat een fantastisch gemeente dat we zo met elkaar kunnen leven.
Wonderen, sommigen in de gemeente weten dat ze gebeurden.
Evenals de discipelen hebben ook wij de macht gekregen over onreine geesten.
Zij die roepen dat het allemaal niet goed komt..
Het is niet anders dan dat we de lofzang op het leven gaande houden. Dat we er
zijn als dat nodig is. Letterlijk voor elkaar instaan.
En natuurlijk ben ik ook mensen tegengekomen, die ropen: Het komt niet goed.
Die vastzitten in hun eigen kronkelingen. Het enige wat ik kon doen, is in mijzelf

het gevecht aan te gaan, dat los te laten. Hoe moeilijk is dat! Het negatieve lijkt
neer binnen te kruipen, angsten en verdriet lijken het feest te verstoren tot ik in
mijn zak een steen vond in de vorm van een hart.
En dacht aan de woorden van de Heer: Klop de aarde van je voeten en ga verder.
Ik ben gegaan. Hou vast aan de liefde!
Hou vast aan de liefde
Dan wordt het feest in ons leven.
Dan klinkt er een lied: Door de wereld klinkt een lied
Tegen angsten en verdriet
Tegen onrecht tegen dwang richten pelgrims hun gezang
Velen die de moed begaf
Blijven staan en dwalen af
Hunkerend naar hun oude land, reisgenoten grijp hun hand.
Door de wereld gaat een woord
en het drijft de mensen voort, breek uw tent op ga op reis, naar het land dat ik u
wijs.
Here God wij zijn vervreemden
Door te luisteren naar uw stem.
En dan ook mijn zo diepe verlangen.. mijn hier geef ik alles aan:
Breng ons saam met uw ontheemden
Naar het nieuw Jeruzalem.
Dat er rozen zullen bloeien op rotsen,
Een land van geluk voor iedereen!
Want wie wil daar niet zijn!
Moge het zo zijn.
Amen

Muzikaal intermezzo

Lied 802: 1,2,4 en 6
GOD EN DE MENSEN ONTMOETEN ELKAAR
Dankgebeden
Liefdevolle,
Om wie wij zijn mensen van vlees en bloed willen we danken. Dat we ademhalen dat we kunnen
liefhebben dat we een huis hebben dat we brood en spelen kennen dat we op vakantie kunnen. Danken
voor de zon en al het mooie om ons heen.
Danken voor het feest dat leven kan zijn en het wonder dat er rozen op rotsen kunnen bloeien tegen
alles in.
Dank u wel, dat u ons dit geloof geeft.
Dat u aan ons allen op onze eigen manier stenen uitdeelden, om ons eraan te herinneren dat wij mensen
zijn, die telkens weer aan de liefde vast mogen houden.
Bidden we om wie verdriet heeft:
Voor allen om mevr. Pikaart en alle andere mensen die mensen moesten verliezen.
Bidden we om wie ziek is. Vandaag noemen we hun namen niet. Maar u kent hen en u weet voor wie wij
bidden in de stilte van ons hart.
We bidden u voor de wereld waarin we leven: Voor de grote hongersnood, die nu in de wereld dreigt, nu
door de Covid ook in de landbouwer veel is komen stil te liggen, zeker in de derdewereldlanden.
We bidden voor de vele slachtoffers van Covid en de vele mensen die nu weer ziek worden.
We bidden, Heer leer ons de vreugde ook nu vast te houden en getuigen van uw boodschap te zijn, leer
ons die boodschap leven.
Liefdevolle God, zo bidden we in de stilte van dit moment:
Onze vader
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde
zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
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.

Slottekst: Aan onszelf teruggegeven
Aan onszelf teruggegeven
Korte spanne uitgegeven
Boven lasten van het leven zagen wij
In een flits, het was maar even
Hoe wij mogen zijn.

Beeld dat wij nu in ons dragen
Stralend licht dat onze dagen
Richting geeft door wat wij zagen
Lijf en geest
Voelen in de diepste lagen
Heelheid die geneest
Volheid hebben wij ervaren
waar we in vrede samen waren.
Onze onrust kon bedaren,
Aangeraakt
Door de hemel die de aarde vasthoudt en bewaart

Vleug van eeuwigheid. Ontloken
In een schepping zo gebroken
Hoop als vonken aangestoken
Om ons heen.
Tijd van gaan is aangebroken.
Wij gaan niet alleen.

Slotlied: lied 423
Zegen
De Eeuwige is voor u
Om u de weg te wijzen.
De Eeuwige is achter u
om u in de armen te sluiten
En te beschermen tegen gevaar.
De Eeuwige is onder u
Om u op te vangen als u dreigt te vallen.
De Eeuwige is in u
Om u te troosten als u verdriet hebt.
De Eeuwige omgeeft als een beschermende muur
Wanneer anderen over u heen vallen.
De Eeuwige is boven U om u te zegenen.

Zo zegent u God, vandaag
Morgen en tot in eeuwigheid. Amen

Orgelmuziek

