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Korte orde van dienst
MENSEN ONTMOETEN GOD
Stilte en orgelspel ter voorbereiding op de dienst
Afkondiging overlijden: Afgelopen maandag, 28 februari, is Maria (Rie) Troostvan Wijk in zorgcentrum en verpleeghuis Sint Elisabeth in Beneden Leeuwen
overleden.
Ter nagedachtenis leggen we een steen in de kast en
zingen: Psalm 68: vers 7
Welkom, mededelingen en drempelgebed
Liturgische schikking
Het thema voor de 40dagentijd is dit jaar “Alles komt goed?!”

Dat kan gemakkelijk klinken, en voor veel mensen op deze wereld is het
misschien moeilijk te geloven. Tegelijk kunnen het ook woorden zijn van
hoop, want God belooft ons een nieuwe wereld zonder pijn en verdriet.
We kunnen daar nu al iets van laten zien: het verzorgen van zieken, het
eten geven van mensen van de Voedselbank, het onderdak bieden aan
vluchtelingen, etc. Door er voor elkaar te zijn, geven we de hoop van
Pasen door, in het geloof dat alles goedkomt.
In de schriftlezing horen we straks het verhaal van Jezus in de woestijn. Hij
weigert het brood dat Hem aangeboden wordt. De aren, gestoken tussen de
grassen, verwijzen naar dit brood.
In de pot/bak is een paarse primula geplaatst, ook wel hemelsleutel genoemd.
Dit staat voor de dingen in het leven waar het echt om draait. Ook de hoge
grassen reiken naar boven, naar de hemel.

Intochtslied: Lied 91 A: 1 en 2
Stil gebed
Bemoediging en Groet door de voorganger
v:
God is met u allen
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g:
v:
g:
v:
g:

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.

Zingen: Lied 91 A:3
Kyriegebed
Liefdevolle,
Bidden we om wie van huis en haard verdreven moeten wonen op een vreemde
plek. Vandaag in het bijzonder voor de bijna 1,5 miljoen vluchtelingen uit de
Oekraïne. We bidden om solidariteit met hen. Om medeleven en om een
houding waarin we het geschade vertrouwen kunnen delen. Om alle kinderen
op de vlucht.
Chaos, pijn verwardheid, het zal je maar overkomen.
Daarom bidden we om uw ontferming over deze zo geschade mensen.
Om meer dan woorden alleen, bidden we om het Oekraïense volk.
Bidden we voor alle vluchtelingen wereldwijd. Om alle Afghanen die in ons land
moeten verblijven.
Om de vele Syriërs en mensen uit Irak.
Bidden we om een houding van liefde temidden van oorlogstijd. Dat wij ons niet
laten meenemen door de gekte, maar trouw blijven aan de liefde voor de
ander.
En blijven geloven dat alles goed komt als we blijven inzetten waarin we
geloven.
Heer, ontferm u, over ons en de wereld.
Amen
Zingen: Lied 547: 1 en 2
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GOD ONTMOET DE MENSEN
GEBED OM GODS GEEST.
Dat wij mogen opstaan uit de doodse dalen van haat en oorlog.
Dat wij mogen geloven dat het Licht het wint op de duisternis.
Kom ons te hulp en haal ons door de doodsrivier omhoog. Verbindt ons aan het
leven. Kom met uw Heilige geest die ons influistert..
Wees trouw aan wat goed is en blijf trouw aan wie je ten diepste bent.
Kom op voor je vrijheid en je geloof, waar duivelse praktijken je op andere
gedachten proberen te brengen met woorden als haalbaarheid en het beste
voor de mensen.
Kom met uw geest en help ons te horen naar uw stem, die leert om te
onderscheiden waarop het aankomt.
Amen
Zingen: Lied 536: 1
1e Schriftlezing: Lucas 4: 1-13 - Jezus door de duivel op de proef gesteld
41-Vervuld van de heilige Geest trok Jezus weg van de Jordaan, en geleid door
de Geest zwierf hij veertig dagen rond in de woestijn, waar hij door de duivel op
de proef werd gesteld. Al die tijd at hij niets, en toen de veertig dagen
verstreken waren, had hij grote honger. 3De duivel zei tegen hem: ‘Als u de
Zoon van God bent, beveel die steen dan in een brood te veranderen.’ 4Maar
Jezus antwoordde: ‘Er staat geschreven: “De mens leeft niet van brood
alleen.”’ 5Toen bracht de duivel hem naar een hooggelegen plaats en liet hem in
een en hetzelfde ogenblik alle koninkrijken van de wereld zien. 6De duivel zei
tegen hem: ‘Ik geef u de macht over dat alles en ook de roem die ermee
gepaard gaat, want ik kan daarover beschikken en ik geef het aan wie ik wil; 7als
u in aanbidding voor mij neervalt, zal dat allemaal van u zijn.’ 8
Maar Jezus antwoordde: ‘Er staat geschreven: “Aanbid de Heer, uw God, vereer
alleen hem.”’ 9De duivel bracht Jezus naar Jeruzalem en zette hem op het
hoogste punt van de tempel, en hij zei tegen hem: ‘Als u de Zoon van God bent,
spring dan naar beneden. 10
Want er staat geschreven: “Zijn engelen zal hij opdracht geven om over u te
waken.” 11En ook: “Op hun handen zullen zij u dragen, zodat u uw voet niet zult
stoten aan een steen.”’ 12
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Maar Jezus antwoordde: ‘Er is gezegd: “Stel de Heer, uw God, niet op de
proef.”’ 13Toen de duivel Jezus aan al deze beproevingen had onderworpen,
ging hij voor een tijd bij hem vandaan.
Zingen: Lied 538: 4
Uitleg en Verkondiging
Lieve en mooie mensen,
Geef je over aan mij, dan kan je al het goede doen met de mensen.
Geef je over aan mij, dat is het beste in de situatie waarin je nu bent.

Nee, het is geen advies aan president Zelensky van Oekraïne. Nog zijn het
woorden van Poetin.
Het zijn de woorden van de tegenstander van Jezus van Nazareth. Hij heeft bij
de Jordaan net ervaren wat het is om door de diepte omhooggehaald te
worden en te horen dat hij Gods geliefde kind is.
En dan trekt hij de woestijn in. Niet voor niets. De woestijn staat hier voor waar
ieder mens is als hij onder druk komt te staan. In een ellendige situatie terecht
komt. Maar ook die plek waar je overdenkt wat nu van belang is in je leven.
Waar je even stilgezet wordt.
En daar in de woestijn van het leven komen alle verzoekingen van het leven
voor bij. Al die dingen waar je slapeloze nachten van kan hebben.
In de drukte van alle dag gaan die aan je voorbij…
Jezus wordt de woestijn ingezonden door zijn Vader. Hij gaat overdenken wat
belangrijk is.
De eerste verzoeking die hij tegenkomt in de woestijn is honger… En de schrift
refereert aan de ook toen al bestaande honger in de wereld. In oorlogstijd is dat
wat je probeert te creëren… gebrek aan warmte en aan voedsel en aan
veiligheid. Want zonder brood worden mensen kwetsbaar. Zonder eten geven
mensen snel hun principes op. Geef je je al snel over aan liever brood dan
dood.
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Daar staat hij Jezus van Nazareth 40 dagen heeft hij niet gegeten. Hij gaat de
weg van een volk op de vlucht, gekomen in de woestijn, zoals toen zoveel jaar
geleden. Of moet ik zeggen zoals vandaag.. zoveel mensen op de vlucht de
woestijn in van totale ontregeling. De woestijn van “het komt nooit meer goed”.
De woestijn in om een dictator te ontvluchten.
Daar staat hij solidair vanuit zijn eigen keuze met al die mensen en volken die
moeten vluchten. Solidair met een Oekraïens volk, met een Afghaans volk,
Met zovelen door de eeuwen heen.. joden zo vaak en zoveel..
En waar is God dan? In al die situaties? Kan hij het niet veranderen? En als hij
God is waarom deed hij dan niets in al die situaties.
Waarom gaf hij geen veiligheid en brood aan al die mensen?
En dat is dan ook precies waar de tegenstander, de tegenstem in de woestijn
aansluiting vindt. Daar is Jezus kwetsbaar.
Als jij de zoon van God bent, verander die steen dan in brood, dan is in een keer
alles oké. Dan komt alles goed. Dat is in alle concreetheid redding van mensen.
Wat een verzoeking. Zou ook jij niet vandaag tekenen voor een ingrijpen van
bovenaf van God in de Oekraïne?
Jezus antwoord is het antwoord van God door de hele geschiedenis in. Hij zegt:
Maar de mens leeft niet van brood alleen. Een citaat uit het eerste testament
en iedere hoorder hoort erachteraan .. maar van de woorden van God.
Jezus wijst de tegenstem in de woestijn af… Daar gaat het God niet om. Het
gaat hem erom dat mensen gaan luisteren naar elkaar. Dat zij in liefde gaan
leven met elkaar. Nee, God grijpt niet in, omdat hij gelooft in de mensen en hen
de opdracht geeft in liefde voor elkaar te geloven.
Het komt goed zegt hij. Kijk maar. Kijk maar hoe oorlogen voorbijgaan. Hij
mensen uiteindelijk de weg naar de vrijheid en de liefde met elkaar gaan. Nooit
won het kwaad voorgoed. Altijd weer bracht het mensen in solidariteit bij
elkaar. Ja soms duurt het 40 jaar. Soms nog langer.. maar uiteindelijk zegeviert
de stem die zegt. Hou het bij de liefde voor elkaar en liefde voor God.
Niet bij brood alleen, is ondanks alles blijven geloven dat het goed komt met
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jou. En dat de toekomst altijd aan God is.
Ja, Jezus had het ook anders kunnen doen. Had een hoop doden gescheeld in de
geschiedenis.
De prijs van zo n ingrijpen is: dat al die mensen niet langer leven in vrijheid, dat
zij niet zelf meer kunnen kiezen. Dat je het leven uit hun handen haalt op
autocratische wijze. Er zal een heerser bevrijder zijn.
Dat dus niet. Zo wil God niet aanbeden worden. Dat is de weg van de
tegenstem.
Jezus laat daar in de woestijn zien wat God wel doet. Hij gaat zich met lief en
leed verbinden met de mensen. Hij zal laten zien wat God voor heeft met de
mensen.
Dat hij met hen zal gaan door alles heen en hen steeds opnieuw boven zal
halen.
Ja er zijn verzoekingen, die zeggen: Er is een andere weg een veel gemakkelijker
weg. Het is een weg waarin je niet langer de verantwoordelijkheid over je leven
neemt, maar denkt dat iemand het allemaal wel voor je zal doen. En wel op
deze manier waarop van jou niets meer gevraagd wordt.
Je geeft je over aan een baas die het wel voor je zal regelen.
Midden in de woestijn wijst Jezus deze weg af. Dat is de weg van de afgoden die
je bergen met goud beloven, maar het niet waar kunnen maken.
De God van Israël wil mensen verbinden met elkaar, is een God die alles inzet
op het leven in liefde.
De Oekraïne zal niet gered worden door een goddelijk ingrijpen, zegt Jezus in dit
verhaal. Waar het omgaat is dat mensen standvastig blijven geloven in elkaar en
in de goede zaak waar ze voor gaan. En die goede zaak wordt altijd bepaald of
zij in liefde geschied of in solidariteit met wie lijden in deze wereld.
Van Randwijk zei het in de tweede wereldoorlog al; dat je lijf en goed verliest
als je niet langer gelooft in wie je bent.
Waar geloof je in?
Dat je met bloed zweet en tranen in deze wereld zoekt naar waar de liefde te
vinden is. En op die weg staat God aan je zijde: Hij is het die tegen je zegt: Als jij
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blijft geloven in de goede zaak, die je in liefde doet, dan zal je nooit ten
ondergaan.
Er zullen mensen zijn die jou zullen volgen. Die zich in jouw lijden solidair zullen
verklaren.
Die zullen zeggen .. die mens was waarachtig een mooi mens. Hij zij gaf niet op.
Daar staat Jezus op het randje van de tempel: spring zegt de duivel.. de engelen
zullen je opvangen… bedoeld wordt dat er wel een leven na dit leven zal zijn.
Altijd beter dan te moeten lijden aan wat gaat komen.
Geef je over aan mij. Ik ben de tegenstem die zegt dat God met een wonder
alles goed zal maken.
Jezus laat de tegenstem horen dat hij gelooft in een God van het gewone leven.
Waar je moet vechten en moet zoeken, waar je altijd weer opnieuw gaat
beginnen. Maar ook een leven vol van verwondering over wat je ziet en
uiteindelijk een leven waarin je ontdekt dat het altijd weer goed komt…
Hoezo?
Nu dat is het echte wonder.. God de schepper maakte de wereld zo.. dat het uit
is op een steeds nieuw begin.. op steeds nieuwe kansen en mogelijkheden.
In Jezus bevrijdt God ieder mens van de angst dat het niet goed komt.
Nee dus niet op die goedkope manier.. maar op een manier waarin hij eenieder
van ons vraagt te geloven in het goede en op elkaar te bouwen en elkaar hoog
te houden.
Waarin hij inzet op mooie en lieve mensen en zegt laat links liggen wat niet
goed is en pijn doet. Ja hij zegt zelfs ondanks alles : heb je vijand lief.
En ja je verdedigen tegen een vijand die je kwaad doet ,mag je natuurlijk zoals
Jezus zich verdedigt tegen de kwade stem en Zijn weg van liefde tot het einde
zal gaan.
Ik zal jullie brood zijn, zal hij zeggen. Om het vol te houden. Te weten dat ik
altijd bij je ben.
Jullie zullen dat mogen gedenken steeds opnieuw. Te midden van je leven, mag
je met dat brood dat ik zal zijn weten, dat uiteindelijk de weg van liefde die ik
gegaan ben, dat die weg van liefde wint.
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Keer op keer vieren we dat door elle eeuwen heen. En als wij van dat brood
eten dan leggen we de tegenstem het zwijgen op.
En mogen de weg van het leven gaan en tegen elkaar zeggen: Uiteindelijk komt
het goed, want hij zegt het die het brood is voor ons leven.
Ja hij is het die als het brood net zolang met ons mee zal gaan totdat de
duisternis overwonnen is.
Moge het zo zijn Amen
Zingen: Lied 806
GOD EN DE MENSEN ONTMOETEN ELKAAR
In de Maaltijd ontmoeten God en mensen elkaar.
Aan het begin van de maaltijd brengen we ons leven aan de tafel bij God.
We zoeken naar woorden waar we Gods aanwezigheid bij nodig hebben.
Waar het brood ontbreekt.
Of moet ik zeggen de matze.
Toen het volk ontsnapte van de Farao uit Egypte was er geen brood. Geen tijd
voor om te bakken.
Door de eeuwen heen is zo de matze symbool geworden voor volkeren die
weggejaagd worden uit hun land. Opgegeten door een vijand.
Daarom gebruiken we uit solidariteit met het Oekraïense volk vandaag matze
en zeggen uit liefde wij zijn solidair met jullie.
Zullen we danken en bidden.
Liefdevolle, hoe groot bent u, dat u zich verbindt met waar het leven door de
donkerte overspoeld wordt. Dat u dan mensen ondersteunt en hen steeds
brengt bij de vraag wie ben ik en waar sta ik voor.
We danken u dat we vandaag brood en de matze en de beker mogen delen in
solidariteit met al de mensen die liefde nodig hebben. Help ons uit te delen van
wat wij in liefde mogen geven aan de ander.
Dank u wel dat wij veilige huizen hebben. Help ons om in vluchtelingen zonen
en dochters van u te zien.
Wij danken u voor de verwondering dat u nooit mensen in de steek laat.
Dat een God bent die steeds opnieuw zoekt naar waar geheeld kan worden.
Danken we voor de vele handen ook nu weer in ons land en de vele mensen die
zich willen inzetten om wie berooid en beroofd van al zijn goed hier komt.
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Bidden we dat de oorlog zal stoppen. Dat uiteindelijk mensen elkaar zullen
vinden en dat er echt zal geschieden.
Dat de doden die vielen niet om niet veilen, maar helden zullen zijn die
voorgegaan zijn naar de bevrijding van een land.

Aan deze tafel bidden we voor de zieken in ons midden voor de fam. Troost van
Wijk, nu moeder gestorven is. Wil bij hen zijn.
Bidden we voor wie hier straks aan tafel zitten en voor we aan tafel zit in
Beuningen en Wijchen en waar ook ter wereld,
Bidden we voor kracht voor eenieder die meeviert in deze viering.
In de stilte bidden we u voor die situaties waaraan we vandaag denken:
Dankgebed en voorbeden, stil gebed en gezamenlijk gebeden ‘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.
MAALTIJD VAN DE HEER
Zingen: Lied 405
Brood en wijn worden gehaald
Nodiging door de diaken
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Aan de tafel van de Heer is iedereen welkom die op zijn of haar eigen manier
de naam van de Heer belijdt.
We zullen het Avondmaal straks in een kring vieren.
Brood en wijn zullen u in de kring worden aangereikt.
Wilt u, ook als u niet aan het Avondmaal wilt deelnemen, in de kring te gaan
staan?
U kunt dan brood en wijn gewoon laten passeren.
Voorafgaand aan de viering van het Avondmaal bidden we ons tafelgebed en
zullen we een zegen vragen over brood en wijn.
We besluiten de dienst ook in de kring dus neemt u een liedboek mee.
Komt dan, want alle dingen zijn gereed.
In de Maaltijd van de Heer vieren we dat het leven altijd wint, dat het altijd
goed zal komen, omdat in Jezus van Nazareth, God zich verbindt met eenieder
van ons. Er is plek aan de tafel voor alle mensen.
We zingen daarvan:
Tafelgebed: Zingen: Lied 388: 1 en 2
Instellingswoorden
Op de dag dat Jezus aan het einde van zijn leven met zijn discipelen samen
kwam. Sprak hij de zegen uit, brak hij het brood en sprak de woorden uit,
Mijn lichaam gebroken tot verzoening van heel je bestaan
En sprak de zegen uit over de beker en zei drink deze beker totdat ik weer kom
tot mijn gedachtenis.
Zingen: Lied 388: 3 en 4
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Zo delen we in solidariteit met allen die verdrukt zijn, vandaag in bijzonder met
het volk van de Oekraïne, de matze en geven elkaar van de beker gelovend dat
Jezus zich in liefde aan ons geschonken heeft en dat wij in liefde aan elkaar
geschonken zijn.
Delen van matze en wijn.
Zingen: Lied 388: 5
Slotwoorden
Danken we God.
Liefdevolle dank u ons nooit verlaat. En dat u ons steeds opnieuw zal laten
beginnen, dat u er bent als we wachten als we pijn hebben als we verwonderd
zijn en in vreugde zijn.
Ja dat u met ons meegaat een leven lang.
Amen
Slotlied: lied 416 1 t/m 4
Wegzending en Zegen
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Diaconale Collecte 6 maart 2022 Landbouw Rwandese
zusters
Hoe zou u zich voelen als u nu niet verzekerd zou zijn voor uw ziektekosten?
Niet prettig waarschijnlijk. Of als u ineens afgesloten zou worden van elektra?
Ons leven zou op zijn kop staan. In het Afrikaanse land Rwanda zijn deze zaken
ook belangrijk voor de mensen. Maar om al die dingen te betalen, moet je
genoeg verdienen. Dat is lastig als je op een kleine akker werkt en maar net aan
genoeg kan verbouwen om je gezin iedere dag te voeden. Vandaag collecteren
we voor werk van Rwandese zusters. Geen grootschalig ontwikkelingsproject,
maar dicht aan de basis. Deze zusters trainen boeren en boerinnen, zodat die
met andere technieken meer opbrengst uit hun land halen. Bijvoorbeeld door
irrigatie, meer variatie en wisselteelt, dieren houden, eigen compost verwerken,
vruchtbare grond leren vasthouden en beter samenwerken. Een getrainde boer
kan zijn kinderen daardoor naar school sturen en zijn elektra en
gezondheidsverzekering betalen. Dat lijkt klein, maar betekent veel in het leven
van mensen. Eén boer of boerin trainen kost 160 euro.
U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL34 RABO 0107 2042 31 t.n.v. Diaconie
Prot Gemeente Rivierenland Oost onder vermelding van Rwanda of via de QRcode uw bijdrage geven.
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