Orde van de dienst op zondag 18 juli 2021.aanvang 10.00 uur Rivierenland Oost, locatie Beuningen

Thema: De vervulling van de wet
Voorganger: Ds. Dick Sonneveld
Ambtsdrager:
Organist:

MENSEN ONTMOETEN GOD
Orgelspel.
Welkom en mededelingen
Drempelgebed.
Openingslied: Ps. 92: 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: Ps. 139: 1
Kyriëgebed
Gloria: 305
GOD ONTMOET DE MENSEN
Verhaal voor kinderen en andere mensen
Over egel en eekhoorn.
Zingen: lied 802: 1
Lezing: Lev 23: 9 – 14
9

10

De HEER zei tegen Mozes: ‘Zeg tegen de Israëlieten: “Wanneer jullie eenmaal in
het land zijn dat ik jullie zal geven en je daar de oogst binnenhaalt, moeten jullie
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de eerste schoof van je gersteoogst naar de priester brengen. De priester moet
de schoof ten overstaan van de HEER omhoogheffen opdat die als offer zal worden
aanvaard. De priester moet de schoof omhoogheffen op de dag na de sabbat.
12

Op de dag dat de schoof wordt aangeboden, moeten jullie ook een eenjarige ram
13

zonder enig gebrek als brandoffer aan de HEER opdragen, met het bijbehorende

graanoffer van twee tiende efa tarwebloem vermengd met olijfolie, als een
geurige gave die de HEER behaagt, en het bijbehorende wijnoffer van een kwart
14

hin wijn. Tot op de dag dat deze gave aan jullie God is gebracht, mag je geen
brood, geroosterd graan of vers graan eten. Deze bepaling blijft voor jullie voor
altijd van kracht, generatie na generatie, waar je ook woont.

Lied: 718
Lezing: Ps. 119: 1-8 in de hertaling van Huub Oosterhuis
Gelukkig allen die uw wegen gaan ,rechttoe rechtaan aldoende uw Thora.
Gelukkig allen die de Afspraak houden, die u zoeken, uit de grond van hun hart.
Wees gelukkig, doe het onrecht niet, hebt Gij gezegd. En ik vernam uw stem.
Doe dit en dat, zo en niet anders, zegt Gij, en ik ga, de weg van uw opdracht
maar op wankele voeten, ik moet nog leren de levensweg te volgen
uw voorgeschreven woorden te houden-moge ik nooit te schande staan.
Moge ik orde van uw recht doorschouwen. ik zal U dankbaar zijn.
Inzetten wil ik waar Gij op inzet. Wijk niet te ver van mijn zijde.

Lied: Ps. 16 b (3 maal) Behoed u mij God. 3 maal
Lezing: Mattheus 5: 14 – 19
14

Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet
15

verborgen blijven. Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een
korenmaat weg te zetten, nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht
16

geeft voor ieder die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen,
opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de
17

hemel. Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik
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ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen. Ik
verzeker jullie: zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke jota, elke tittel in
19

de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn. Wie dus ook maar een van de
kleinste van deze geboden afschaft en aan anderen leert datzelfde te doen, zal als

de kleinste worden beschouwd in het koninkrijk van de hemel. Maar wie ze
onderhoudt en dat aan anderen leert, zal in het koninkrijk van de hemel in hoog
aanzien staan.

Verkondiging.
Lieve en mooie mensen,
Van de week liep er in de Rk Cornelius kerk een mevr. bij mij binnen. We raakten
in gesprek. Ze vertelde me dat ze hier in Beuningen tot haar 7 jaar gewoond had.
En dat ze nu voor het eerste weer terug was. Ze vertelde over de ervaring van
deze morgen. Dat de kerk haar omarmde. Dat ze de geborgenheid van toen
opnieuw ervoer. Ja, dat God er even was bij haar.
Ik vroeg haar wat brengt het je. Liefde en geborgenheid en het gevoel dat God er
altijd is, wat er ook gebeurt in mijn leven.
Hoe bijzonder is dat!
De traditie die diep in ons verankerd is, kan ons zoveel geven. Vaak als mensen
terugkijken, dan wordt er schamper over die traditie gesproken.
Deze vrouw vertelde mij dat ze steeds dichter bij haar hart was gaan leven en dat,
hoe bijzonder, de traditie haar steeds meer was gaan geven. Ja ook in haar leven
waren er, ook door de kerk, veel dingen verkeerd gegaan. Maar daar gaat het niet
om, zei zij, het gaat erom dat Christus altijd bij ons is, daar waar we opengaan
voor het geheim dat geloven is. Dan kan de Geest waaien.
Ze vertelde dat ze het heeft moeten leren in haar leven. De weg van God met haar
te zien. En nog loop ik hier met wankele voeten, de tranen komen
Nadat zij was weggegaan las ik de teksten van deze zondag, ik was net mijn preek
begonnen, opnieuw.
Gelukkig allen die uw wegen gaan
Rechttoe rechtaan aldoende uw Thora.
Wees gelukkig doe het onrecht niet hebt Gij gezegd. En ik vernam uw stem.
Doe dit en dat, zo en niet anders, zegt Gij en ik ga, de weg van uw opdracht
Maar op wankele voeten, ik moet nog
Leren de levensweg te volgen.

Ik moest denken aan een van ons hier, die zomaar belande bij iemand die
stervende was. Ik mocht hem of haar helemaal niet, maar toch..
Ik ben gegaan, hoe vreemd en bijzonder.. Ik hield mij aan wat ervan mij gevraagd
werd.
Lieve mensen, dat is misschien wel waar het allemaal omdraait in geloven. Dat we
het allemaal niet zo goed weten, maar dat we leren dat te doen wat goed is om te
doen. Dan worden we gelukkig.
Ja, je kan je er ook tegen verzetten. Tegen waar je tegen aan loopt in je leven. En
zeggen dat doe ik niet… die opdracht ga ik niet doen, die weg is mij te zwaar. En
dan verzinnen we van alles en nog wat waarom we dat niet gaan doen.
Misschien draait het er wel om, om te leren de weg van ons leven die ons voor
een groot deel overkomt te gaan en daarin het goede te doen. En dat met
overgave te doen.
Als Jezus het heeft over een lamp die je niet onder de korenmaat zet. Dan zou hij
het hier wel eens over kunnen hebben.
Dat je leert om niet weg te lopen voor wat je in je leven tegenkomt, maar de weg
van je leven zo te bezien dat je haar in vrolijkheid en vreugde kan gaan. Dat je
leert om met dat perspectief naar de dingen te kijken.
Ja, je kan zeggen dat wat je overkomt in je leven dat dat je opzadelt met lasten.
Met± dan moet ik van alles.
Dan zeg je.. dat ga ik niet doen.
Of je doet het zo ! Dat je kijkt hoe je vreugde kan brengen in wat jou overkomt in
je leven.
De wet in de bijbel, de Thora hebben wij veelal geïnterpreteerd als een set van
regels waar je je aan moet houden. Velen hebben gezegd : weg ermee. We willen
vrijheid. We willen vooral kunnen doen wat we willen.
Als Jezus naar deze dingen kijkt, zegt hij iets heel anders. Hij zegt : Ik schaf niets af
of kom in verzet tegen wat een mens overkomt in het leven. De weg ten leven de
Thora zal ik gaan. En wij weten hoe die weg gegaan is !

Maar het is wel belangrijk hoe je die weggaat.
Met welk perspectief je naar je leven kijkt.
De moeilijke dingen die je tegenkomt in je leven daar kan je voor vluchten.. of je
kan met die moeilijke dingen zo omgaan dat de moeiten omgezet omgevormd
worden tot vreugde, tot: “ dat heeft mij veel gebracht” .
Zo kan je zoutend zout op deze aarde zijn. Het gaat erom hoe je naar je leven kijkt.
Mokkend in verzet.. zo van dat mag er van mij niet zijn, of zo: Wat heeft het mij,
hoe moeilijk het ook is, wat heeft het mij gebracht.
En als je dat gaat zien wat het je gebracht heeft, dan kan je wat moeilijk is in het
leven dan kan je dat ook aan. Want je weet.. uit het moeilijke gaat iets komen wat
me zal verrijken in het leven.
Die weg zal Jezus van Nazareth dan ook gaan. Hij zal zich niet verzetten tegen wat
hem overkomt in zijn leven. Hij zal gaan zien.. hoe moeilijk het soms ook is, hij zal
gaan zien dat het zal gaan opbrengen.
Nee geen jota nog tittel zal hij veranderen aan de weg ten leven aan de Thora de
inzettingen van God. Maar hij zal die inzettingen met vreugde vervullen en daar
waar het veel moeite kost zal hij zoeken naar wat het hem en de mensen om hem
zal geven.
Jullie zijn het Licht der wereld… straal dit uit, zal hij zeggen. Zoek naar het goede te
midden van wat soms moeilijk is in het leven. Jezus weet dat je niets kan
afschaffen in je leven, uitgummen. Soms wil je dat als mens. Dat het niet bestaan
had.
Nu zegt Jezus dat helpt niet.. een duurzame manier om in het leven met deze
dingen om te gaan, is letterlijk zoeken naar wat het je brengt!
Zo ben je goed rentmeester over jou en het leven van anderen. Steeds opnieuw
het positieve te zoeken in wat soms moeilijk is.
Dat rentmeesterschap vraagt Jezus van de mensen. Zet je licht niet onder de
korenmaat, maar straal dit uit. Reken niet af, maar straal de vreugde uit.
Een paar maanden geleden, heb ik Peter de Leeuw Bouter gezien nadat hij de
bijdrage van onze gemeenteleden geteld had. Je kan in Covid tijd zeggen de kerk

doet niks. Of we bakken er niks van. Die Covid tijd is een rottijd en het brengt ons
niks.
Maar ik zag een heel blije Peter achter mijn schermpje, die bijna danste voor de
camera. Want, hoe bijzonder ,de bijdrage van gemeenteleden in covid tijd was
aanzienlijk gestegen en van velen had hij gehoord dat het met onze kerk wel heel
goed gaat.
Midden in de covidtijd, hoe verwonderlijk. Maar het mooiste vond ik hoe hij
straalde. Dat hadden de lopers van de actie kerkbalans toen heel erg nodig.
Het werd een klein feestje.
Het gesprek wat we daarna, midden in de covidtijd voerden was ook een heel
positief verhaal.
Geen gemopper geen. Het gaat allemaal fout.
Ik vond het een voorrecht. En nog.
We gaan samen de weg en anders als anders kunnen we een geluid laten horen
dat we elkaar vasthouden in een moeilijke tijd. Dat het goed gaat en dat we
aanknopingspunten zien hoe we verder moeten en dat we aan elkaar laten zien:
Gods Geest waait als we wat komt nemen zoals het komt.
We hebben als kerk maar een ding te doen. Niet te mopperen, maar tegen elkaar
te zeggen.. wat leven we toch in een bijzondere traditie tittel nog jota hoeven we
af te schaffen.. Sterker nog laten we leven in deze tijd als goede mensen die
stralen en die er zijn voor elkaar.
Laten we aan elkaar laten zien dat we goede rentmeesters zijn in de tijd waarin we
leven.
Dan zullen we vreugde hebben in de Geest van God die dan waait en die ons
opent voor elkaar. Die leert ons : om zonder oordeel elkaar te ontmoeten en met
elkaar te zoeken naar wat goed is voor deze wereld.
Tittel nog Jota kan veranderd worden aan de weg van God met de mensen aan de
Thora.
Waar het om gaat is of we het positief gaan ontvangen of dat we gaan
protesteren..

De psalmist zegt het zo mooi :
Doe dit en doe dat, zo en niet anders, zegt Gij en ik ga de weg van uw opdracht.
Maar op wankele voeten, ik moet nog leren die levensweg te volgen.
Ja in vreugde, de orde van uw recht te doorschouwen.
Ik zal u dankbaar zijn.
Inzetten wil ik waar Gij op inzet
Wijk niet te ver van mijn zijde.
Die opdracht krijgen we allemaal mee.
En ik zie hoe in Rivierenland oost mensen leren luisteren naar de stem van God..
naar de weg die God met ons gaat.
Ik zie hoe mensen trouw zijn.
Ik zie ook dat mensen het er soms moeilijk mee hebben.
Ja, we zijn maar mensen, op wankele voeten gaan we..
Mensen die uit het loot geslagen worden.
Het niet meer weten. Misschien wel willen vervloeken wat er gebeurde..
En dan toch komt als we elkaar vasthouden de vrede van God als vanzelf..
Hij zet onze wankele voeten vast! Het is de Geest die de weg zal wijzen.
God zegent de weg van die mens die de weg van zijn of haar leven gaat en
vasthoudt door alles heen aan..
Liefde en geborgenheid.
Zoals die vrouw die ik ontmoette in de Katholieke kerk.. Als ik hier ben kan ik die
geborgenheid van toen de liefde van toen nu zien en ervaren.
Ik ben een dankbaar mens.
En stralend ging zij op huis aan.
Zet uw licht niet onder de korenmaat, maar straal, straal de wereld tegemoet. Dan
krijg je vreugde in je leven.
Moge het zo zijn.
Amen

Muzikaal intermezzo
Lied: Lied 316
GOD EN DE MENSEN ONTMOETEN ELKAAR
Dankgebeden
Voorbeden.

Stil gebed
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.

Slotlied: Lied 416
Zegen

