Orde van de dienst op zondag 13 maart 2022 van Rivierenland- Oost Kern Wijchen.

Voorganger: ds. Dick Sonneveld
Organist:
Lector:

MENSEN ONTMOETEN GOD.
Orgelspel
Welkom en mededelingen
Aansteken van de kaarsen
Tekst: Liturgische schikking
Drempelgebed
Aanvangslied: Ps. 25 A: 1
Stil gebed
Bemoediging en groet

v: Onze hulp is de naam van de Heer,
g: die hemel en aarde gemaakt heeft,
v: die trouw blijft tot in eeuwigheid
g: en nooit loslaat het werk dat zijn hand begon.
v: De Heer zij met u,
g: Ook met u zij de Heer.
Zingen: Ps. 25A: 2
Kyriegebed
Liefdevolle,
Om de duisternis die er is als de dood rondwaart.
Om allen die getroffen zijn, door bommen door aanslagen op het leven.
Om de mensen in de Oekraïne.
Om het vele onrecht wat geschiedt en om de machteloosheid die dat geeft, bidden we zingend.
Zingen na iedere intentie: 301C
Om het verdriet wat je hebt als je alleen bent, ziek geworden terwijl je dat nu niet kan
gebruiken.
Om de eenzaamheid. Die je ervaart als je je godsverlaten voelt.
Om stemmen van mensen en van U die dat doorbreken die je vertellen: Ik ben een arm om je
heen, een stem die zal klinken, zelfs als alles duister is.
Om allen die het leven moeilijk vinden, bidden we zingend..
301 C
Om verwondering bidden we, om licht in de duisternis.
Om wat de dood doorbreekt en de stilte
En alles daartussen in

Om de koude en het niet gezien zijn ,ongekend en verdrietig, om stemmen die doorbreken om
woorden die zoeken naar jou, om mensen die armen wil slaan al is het in gedachte vandaag..om
iemand die je zegt: ik heb je lief zingen we..
30 1 C.

Om wie schreeuwt om wie het licht niet ziet, om wie niet kan toelaten dat er ook mensen zijn
die van je houden. Die niet kunnen, niet mogen, die in het duister verdwaald zijn.
Bidden we om tederheid en begrip om ik ben er voor jou, bidden we zingend:
301 C.
Heer ontferm u, over de duisternis van deze wereld, Amen
Zingen we tegen alles in ons kyrielied: Geef vrede heer in onze dagen geef vrede.
Da pacem domine.

Na het kyriegebed zingen we; Lied 1011
GOD ONTMOET DE MENSEN.
Verhaal voor alle mensen
Kijk roepen ze. De sirenes boven Kiev gillen het uit. Kijk roepen de mensen.
En vol verwondering kijken ze naar omhoog.
Een wonder prevelt een oude man in het Oekraïens. Myr, Myr,
Om hem heen verzamelen zich talloze mensen.. ze wijzen allemaal.
In de wolkformatie boven hen zien ze , wat lijkt op een engel.
De hemel opent zich ,zegt een vrouw.
Myr mry vrede…
In de verte horen ze de bommen inslaan.

De hemel boven Kiev.
Een klein meisje gaat door de knieën. Ze vouwt haar handjes…
In de verte horen ze enorme klappen, sirenes
Maar het meisje praat zomaar… als iemand mij hoort zegt ze… help ons dan.

Ik ben zo alleen… als iemand mij hoort, laat iemand dan van mij houden.. en als iemand mij
hoort laat dan weten dat ik kleine meid zoveel van mensen houdt.
De oude man gaat naar het meisje toe… lieverd zegt hij.. weet je ook waar je papa en mama zijn.
Ze wijst naar de flat achter zich. En ze snikt daar.. de flat is nog niet zolang geleden
gebombardeerd..verwrongen staal, stenen ronde stenen die alles afsluiten als graven
Pap zegt ze mama…
Help me…
De mensen kijken elkaar aan, ze kijken naar de engel die langzaam boven hen in de wolken
verdwijnt en ze vouwen stuk voor stuk hun handen… ze bidden..
Myr bidden ze vrede…
Plotseling komt er beweging in de flat..
Er komt een man uit tevoorschijn.. het lijkt wel alsof hij een beetje straalt..om hen heen lijken er
nog witte lappen te zien.
En vlak achter hem verschijnen twee mensen bebloed, maar heel…
Mama roept het meisje papa..
Drie mensenkinderen sluiten elkaar in de armen..
De stralende figuur is verdwenen.
De engel niet meer te zien..
Maar daar te midden van Kiev.. fluistert een oude man.. Een wonder… hij sluit zijn ogen en zegt:
U gaat met ons de weg. Dwars door alles heen. En er zal vrede komen..
De sirenes gaan weer aan. We moeten naar de schuilkelder zeggen ze..
Allen gaan ze, ze dalen af.. de kelder in…
God verlaat ons niet zegt het meisje als ze afdalen, de trapjes nemen de schuilkelder in , zelfs
niet als alles duister is.. dan zal hij licht geven.
Want wij zijn niet alleen, hij gaat met ons deze weg..
Lied 536 :2
Lezing: Lukas 9: 28 – 36
Lied 1005
Verkondiging
Lieve en mooie mensen,
Ik zag hem even. Talloze keren vertelden mensen mij die ervaring.
Altijd als het heel moeilijk is. Ik kon even met hem praten in mijn droom, of vlak naast mij, heb ik
hem gezien. U denkt natuurlijk dat ik gek ben.
Ik zag hem echt alsof de hemel even openging.

En weet je: Ik weet dat ik niet bang hoef te zijn. Zelfs als het heel moeilijk wordt, dan mag ik
weten dat ik niet verlaten ben, maar dat wie ik liefheb er altijd zal zijn.
Ik zal als het heel moeilijk wordt het leven ermee aan kunnen.
Het doet me verwonderen. En de verwondering zal maken dat ik het leven aan kan.
Toen ik 40 jaar geleden dominee werd, wist ik nog niet van deze zo bijzondere andere
werkelijkheid. Daar waar de hemel in je leven even open kan gaan en waar er iemand je
influistert wees maar niet bang.. ik zal met je meegaan.
Jij kan de weg die gaat komen aan. Want dat vertellen al die geschiedenissen.
De hemel kan zich zomaar openen.
Nee, je kan het nooit zelf organiseren dat die hemel zich opent. Uit mijn eigen levensverhaal
wordt steeds meer duidelijk dat God er zomaar, en onverwacht is..
Het enige wat ik hoef te doen, is het niet te ontkennen wat er gebeurt. Het aandurven om in
verwondering te ontvangen wat er dan gebeurt.
Wij allen kunnen als we leren kijken naar ons leven die ervaringen onderscheiden. We kunnen
het aanleren om opengekeken te worden door God zelf.
God is er.. in de momenten dat onze mond open valt om wat we ervaren in ons leven meestal op
de kruispunten van ons bestaan.
Verwonderd dat zijn ze. De discipelen die met Jezus een berg hebben beklommen. Jezus heeft
hen net verteld dat hij ter dood gebracht zal worden. Ja, ze zullen de klim van hun leven gaan
maken.
Ze zullen iemand gaan verliezen aan de dood.

Daar gaan ze.. uitgeput komen ze boven… We moeten bidden heeft Jezus hen gezegd.
Om wat gaat komen.. Bidden dat we het vol kunnen gaan houden.. en bidden dat er een is die
onze ogen opent voor het grootste wonder van deze wereld…
De hemel. De plek van licht, van vreugde, van verwondering over alles wat er is..
En het valt niet tegen sterker nog ze zijn volledig van hun a propos..
Wat ze mee maken is onmogelijk… want de hemel gaat open voor hun ogen..
Het vertelt dat er in dit leven niets tevergeefs zal zijn…
Het vertelt dat wie in het goede gelooft zijn ogen niet zal geloven..
Dat de pijn en het verdriet en alles wat zo moeilijk is.. dat te midden van dat alles de hemel open
zal gaan en er een stem zal klinken een stem die zal zeggen: Jij bent mijn geliefde kind…

Stel je voor dat de hemel opengaan boven Kiev en dat er een een stem zal klinken een stem die
zegt: Jullie lieve Oekraïners zijn mijn geliefde kinderen en dat vanuit de schuilkelders er even de
hemel in gekeken kan worden en er gezegd wordt vergeet niet God heeft jullie lief en die liefde
gaat overwinnen.. Kijk maar en voorbijkomen alle mensen van wie ze gehouden hebben ze
groeten hen en ze zeggen..
Wees maar niet bang wat er ook gebeurt .. God is er! En Hij zal met je meegaan…altijd en
uiteindelijk zal zijn glorie alles overwinnen.
Daarboven op de berg spreken Mozes en Elia met Jezus over zijn levenseinde. Het komt goed
zeggen ze. Maar verdrietig zal het zijn.
En dan vallen de discipelen in slaap. Nee, we weten niet.. hoe God afdaalt in een mens. In deze
Jezus van Nazareth.. we kunnen niet zien hoe God zich verbindt met ons.. We kunnen er alleen
door verwonderd raken. Een verklaring voor wat er gebeurt hoeven kunnen en mogen we niet
maken. We hoeven er alleen door verwonderd te raken.. het enige wat fijn is is als we onze ogen
openen en zeggen: Wouw wat ik nu zie.. had ik nooit gedacht…
Het gaat over dat mensen doodgaan, dat deze mens doodgaat. dan sluit je je ogen, dan wordt
het donker… maar in die donkerte komt God…
Het verhaal van Jezus op de berg is een verhaal van verwondering die je overkomt, waar je het
niet verwacht. Dat je je ogen opendoet en niet weet wat je ziet..
Voor je zie je een mens van liefde.. een die straalt naar jou toe.
Een die je duisternis doorbreekt en zegt.. Kom maar.. ik wijs je de weg.. door alles heen..
Dat is de ervaring die mensen kunnen hebben als het allemaal heel erg is.. dat er iemand bij je in
de buurt is op het goede moment en die je zegt: Liefde overwint alles.. ook nu…
Kom maar .. Je voelt je gezien en gekend op het goede moment..
Het is alsof er iemand door je ziel heen kijkt.. het is alsof de hemel even opengaat te midden van
de donkerte…
Hier wil je blijven… hier wil je je tent opslaan. Maar je weet dat dat niet kan..
Midden in Kiev zit een oude vrouw .. midden op straat ontmoette ze een oude man… kom maar.
Zei hij, kom maar even schuilen..
In zijn ogen ziet zij een oprechte liefde..
De man gaat haar voor de schuilkelder in, de sirenes loeien de dood waart alom…
In de schuilkelder is het warm, er is eten maar boven al is er liefde onder de mensen..
Kunnen we hier niet blijven zegt er een..
Voor altijd, die rotoorlog even vergeten. Mijn verdriet even vergeten.. de donkerte ven weg..
Het verdriet aan de kant.

Er valt een bom… een wolk van stof.. doet hen beseffen dat het allemaal maar voor even is..
Maar ook dat het hier in het leven om gaat. Om de aanraking van de ander dat je je even gezien
en gekend weet en dat dat alles kan overwinnen..
Altijd en overal.

In een wereld vol van pijn en verdriet, kan je maar even in de hemel zijn. Als je er langer blijft
dan ga je dood..
Dat weten ze in Israël al erg lang..
De verwondering van de hemel… is er om jou te vertellen het vol te houden wat er ook in je
leven gaat gebeuren.
Vol te houden en te geloven dat Gods liefde.. die je zo ontmoet in de liefde van mensen om je
heen, in de liefde die je ervaart van je partner die er misschien niet meer is..
Dat die liefde ook jou door de duisternis heen zal helpen.
De wolk in de bunker in Kiev doet de mensen beseffen dat ze weer terug moeten. Naar boven de
grond om te strijden voor hun vrijheid..
De wolk van liefde en schittering doet de discipelen beseffen dat ze terug moeten de wereld in..
waar nog zoveel liefde gebracht mag gaan worden. En de evangelieboodschap nooit te
wanhopen en te weten dat verwondering over de hemel die er zo nu en dan is in ons leven ons
de weg wijst naar het beloofde land, ons op koers houdt.
We moet naar boven zegt de oude man.. om aan alle mensen te vertellen dat niet de oorlog nog
de dood, nog haat nog bommen de vrede zullen brengen, maar dat de vrede zal komen als we
van elkaar gaan houden en ja we zullen mogen strijden voor onze vrijheid.. voor een wereld van
liefde ..
Boven Kiev was een aartsengel in de wolken te zien, vol verwondering keken de mensen
omhoog..
We zullen mogen strijden voor een land van vrede en liefde en gerechtigheid. En we zullen de
vijand de duisternis moeten tegen houden en dat kunnen we als we voor elkaar instaan..
We moeten terug zegt Jezus tegen zijn discipel.
Het is de weg naar de dood.. of moet ik zeggen dat het de weg is die zo laat zien dat je in
verwondering kan vasthouden aan die stem die altijd weer zal klinken.. Hou vast aan het licht en
aan de liefde.
Deze week gaan in onze omgeving veel mensen uit de Oekraïne, kinderen en vrouwen, komen.
Ze komen uit de poel van de dood.. uit de verdrukking uit de oorlog en waar geruchten van
oorlog zijn..
Dat wij hen iets van de verwondering kunnen brengen, dat hoop ik.
Dat zij mogen horen door de wereld gaat een woord en drijft de mensen voort .. op weg naar
het beloofde land, het land van vrede van licht en liefde door de wereld gaat een woord en dat
woord dooft nooit uit.

Ja dat wij
Te midden van alle verdriet iets kunnen laten zien van het licht en het leven van de liefde en
warmte die we allemaal kunnen geven.
Zodat zij straks misschien zeggen: laten we onze tenten hier opbouwen.
Er zijn mensen die hielpen om het vol te houden te geloven dat we ooit zullen terugkeren uit
deze
ballingschap
Op de kruispunten van ons leven, kan soms de hemel opengaan..
En kunnen we soms de ervaring hebben dat God je ondanks alles niet in de steek laat.
Dat je even kan praten. Even op het verhaal kan komen. De hemel laat me niet in de steek.
de duisternis zal overwonnen worden.
Hou vol. Blijf je verwonderen ook als de donkerte komt.
Laat je omarmen als je even niet kan door het Licht en de liefde. Door het wonder dat je niet
alleen bent. Ja dat er vrede mag komen in jouw leven en het leven van al die mensen, die het zo
moeilijk hebben.
Moge het zo zijn, en moge de vrede komen in Oekraïne door de liefde van mensen liefde die
altijd overwint. JA moge het zo zijn.

In solidariteit met de Oekraïne, zou ik u willen vragen als dat kan te gaan staan bij het laatste
couplet van lied 1010 en voluit het volgende lied te zingen: maak ons een levend teken, de vrede
wint de strijd.
Lied 1010
GOD EN DE MENSEN ONTMOETEN ELKAAR

Liefdevolle,
We komen even met u praten.
U kent ons, onze onzekerheid ons tasten.. en onze angst.
Komt het allemaal wel goed.. blijven we dit keer niet in de duisternis.
Komt het wel goed met mij, u hoort ons kleine piepstemmetje vast wel.
En we hebben iemand nodig die ons voorgaat en ons stevig maakt en ons laat ervaren dat we
niet alleen zijn.
We hebben ven een opening van de hemel nodig.
En daarom praten we even met u, zoals Jezus toen voordat hij zijn wegging naar de dood toe.
Om moed en licht en boven al om verwondering…

Om een wonder dat ons op de been houdt.. iemand die laat zien dat liefde toch sterker is dan de
dood.
Mensen die even opengaan naar elkaar, een wonder zoals dat meisje in Kiev, dei vrouw die ven
praten met haar man die er al even niet meer is.
We vragen verwondering om de hemel die zich even opent zoals toen.

Heer, verhoor ons gebed.
En te midden van die vragen willen we u ook danken, omdat door alle eeuwen heen uw
woorden klonken en dat als we goed naar ons leven leren kijken we sporen van u kunnen
ontdekken,
Als we zoeken naar licht en liefde in die misschien wel heel gewone dingen dan weten we
ineens van al dat moois wat we ook meedragen in ons hart: kinderen die er soms zijn,
de liefde die je voelt naar de ander, die buurvouw die er in eens stond
Of dat ene woord dat jij zo nodig had.
Zo willen we u danken voor uw niet aflatende trouw in een wereld in nood.
Om uw weg die u in Jezus van Nazareth ons liet zien.
Een weg die door de dood heen ging en vasthield aan de verwondering voor het leven.
Die niet in de donkerte verdween maar als een stralende zon in ons midden is.
Zo willen we u danken voor wie ons lief is.
In de stilte willen we u die dingen zeggen die wij op ons hart hebben.
Onze Vader die in de hemelen 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 802.

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

