Viering 8 augustus 2020.

Thema: Overgave

Voorgangers: Frank Bockholts en Hans van Hak
Cantor: Maria van den Acker
Pianist: Paul van der Steen
Beamer en techniek: Paul Hafkemeijer
Camera: Jeroen Kok
Bloemetje van de maand: Mary Roelofs. (naar Ineke Groenen?)
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Klankschaal
Oasekaars aansteken
Openingslied 567 Zolang er mensen zijn
Welkomstwoord
Lied (om ontferming) 542 Lied om ontferming
Openingsgebed uit Woorden die er toe doen, blz 166.
Vredewens
Vredekaars aansteken
Vredelied Vrede voor jou
1e Lezing Brief van Paulus, 1Kor 15, 20-26.
Lied 451 Een lied tot Jezus Christus
Evangelie Mt 14,22-33
Levend woord
Stilte
Lied456 Het lied van Gods aanwezigheid
Geloofsgebed
nr 11 uit Kort Credo van Marinus van den Berg
Voorbede met acclamatie Refrein uit 448 Groter dan ons hart. Omdat Gij het zijt.
Onze Vader
Lied 457 Het lied van het brood
Brood voor onderweg
Gedachte: In blind vertrouwen Uit Woorden die ertoe doen blz. 168. Trapezespringer
Zegen
Slotlied 551 Wonen overal nergens thuis.
Volgende viering 12 september.
Ziekenviering door Piet Lahaye en Huub Bukkems.
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Viering 8 augustus 2020.
Thema: Overgave
Voorgangers: Frank Bockholts en Hans van Hak
Cantor: Maria van den Acker
Pianist: Paul van der Steen
Beamer en techniek: Paul Hafkemeijer
Camera: Jeroen Kok
Bloemetje van de maand: Mary Roelofs. (naar Ineke Groenen?)
Mededelingen
Klankschaal
Oasekaars aansteken
Openingslied: Zolang er mensen zijn, GvL 567
Welkomst woord
Goede avond en van harte welkom in deze viering die we nog eenmaal uitzenden zonder dat we echt
samen zijn en na afloop bijpraten met een kop koffie erbij. Wel willen we proberen om in deze viering
zoveel mogelijk samen te doen en te zijn. Laten we daarom beginnen met het symbool dat ons
samenbindt: In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.
Eigenlijk zouden we vandaag 3 lezingen willen doen, want de eerste lezing zou gaan over Elia maar dat
wordt veel te lang. We gaan het wel over hem hebben, net als over Petrus en Paulus die in de andere
lezingen een rol spelen. Bij alle drie, toch hoofdpersonen in de bijbelse verhalen, wordt hun Godsbeeld
drastisch veranderd. Het vaste vertrouwen dat zij hebben in hun God krijgt plotdeling een heel andere
invulling. Dat is iets wat ons te denken geeft over ons eigen Godsbeeld. Over vertrouwen, eigen draai
geven en volledige overgave. Dat is het thema van deze viering.
Maar voor we naar de lezingen gaan luisteren bidden we om ons vertrouwen in God te bevestigen.
Zingen we het lied om ontferming.
Lied: Lied om ontferming, GvL 542
Openingsgebed
Wij weten God, dat uw Geest over de aarde waait,
maar vaak bespeuren en begrijpen we hem niet.
Soms denken we zelfs, dat hij zomaar waait.
Daarom: laat uw Geest in ons leven inbreken.
Laat hem als bloed door onze aderen stromen,
zodat we helemaal door uw wil worden aangespoord
en we ons hart openstellen om u te dienen. Amen.
Vredewens
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Nu wij niet samen zijn om elkaar de hand te schudden en vrede te wensen zullen we dat in gedachte
doen.
Vredekaars wordt aangestoken
Vredelied: Vrede voor jou, vrede voor jou
1e Lezing: Brief van Paulus, 1Kor 15, 20-26.
Christus is werkelijk uit de dood opgewekt, als eerste van de gestorvenen. Zoals de dood er is gekomen
door een mens, zo is ook de opstanding uit de dood er gekomen door de mens. Zoals wij door Adam
allen sterven, zo zullen wij door Christus allen levend worden gemaakt. Maar ieder op de voor hem
bepaalde tijd: Christus als eerste en daarna, wanneer hij komt, zij die hem toebehoren. En dan komt het
einde en draagt hij het koningschap over aan God, de Vader, nadat hij alle heerschappij en elke macht en
kracht vernietigd heeft. Want hij moet koning zijn totdat ‘God alle vijanden aan zijn voeten heeft gelegd.’
De laatste vijand die vernietigd wordt is de dood
Lied: Een lied tot Jezus Christus GvL 451
Evangelie: Mt 14, 22-33
Na een grote menigte toegesproken te hebben gelastte hij de leerlingen in de boot te stappen en al vast
vooruit te gaan naar de overkant, hij zou ook komen nadat hij de mensen had weggestuurd.
Toen hij hen weggestuurd had, ging hij de berg op om er in afzondering te bidden. De nacht viel en hij
was daar helemaal alleen. De boot was intussen al vele stadiën van de vaste wal verwijderd en werd, als
gevolg van de tegenwind, door de golven geteisterd.
Tegen het einde van de nacht kwam hij naar hen toe, lopend over het meer. Toen de leerlingen hem op
het meer zagen lopen, raakten ze in paniek. Ze riepen: ‘Een spook!’ en schreeuwden het uit van angst.
Meteen sprak Jezus hen aan: ‘Blijf kalm! Ik ben het, wees niet bang!’’ Petrus antwoordde: ‘Heer, als u het
bent, zeg me dan dat ik over het water naar u toe moet komen.’ Hij zei: “Kom!’ Petrus stapte uit de boot
en liep over het water naar Jezus toe. Maar toen hij voelde hoe sterk de wind was, werd hij bang. Hij
begon te zinken en schreeuwde het uit: ‘Heer, red me!’ Meteen strekte Jezus zijn hand uit, hij greep hem
vast en zei: ‘Kleingelovige, waarom heb je getwijfeld?’ Toen ze in de boot stapten ging de wind liggen. In
de boot bogen de anderen zich voor hem neer en zeiden: ‘U bent werkelijk Gods Zoon!’
Levend woord
Iedereen kent wel de vraag aan jezelf: Doe ik het wel goed? Twijfel zit in ons en al ben je nog zo zeker
van bepaalde dingen; er zullen altijd momenten zijn waar op de twijfel toeslaat: Zit je net in de auto op
vakantie. Heb ik wel alles bij me, niks laten liggen? Op reis, op je werk, thuis, de politieagent die een
ruzie moet sussen, de pastoor met zijn preek. Allemaal momenten waarin de twijfel naar binnen kan
kruipen en je de zenuwen krijgt. Ben je overtuigd dat je een klus uitstekend afgewerkt hebt komen de
vragen los over de dingen die je misschien toch over het hoofd hebt gezien, niet aan gedacht. Hoe
herkenbaar? En natuurlijk staan die voorbeelden ook in de bijbel beschreven; het levensboek waar alle
voorbeelden in terug te vinden zijn.
Het gaat met de profeet Elia precies zo. Hij zet zich volledig in om de afgoden en hun profeten bij de
Israëlieten buiten de deur te houden en dat gaat zelfs me grof geweld. Er vallen doden. Dat alles omdat
hij er heilig van overtuigd is dat zijn God dat wil. Al het kwaad de wereld uit ten gunste van God. Maar
door zijn acties wordt hij zelf bedreigd en maakt kans om gedood te worden. Hij wordt daar helemaal
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moedeloos van. Hij doet toch wat er moet gebeuren en dat zou hem fataal kunnen worden. Zijn
moedeloosheid slaat om in twijfel; doe ik het wel goed? Twijfel overheerst, tot God hem laat weten dat
macht, oorlog en dood geen goede weg is. Zijn twijfel slaat om in volledige overgave aan de God waarin
hij gelooft. Hoe dat gaat kun je lezen in hfdst 19 van het boek 1 Koningen.
De weg van Paulus is niet anders. Vanuit volle overtuiging heeft hij, toen nog als Saulus, de christenen
bestreden. Ook daar ging het met vol geweld. Hij wist wat er in de Schrift staat en hoe dat moest worden
uitgelegd. Te vuur en te zwaard moesten de nieuwe christenen bestreden worden, totdat hij op
wonderbaarlijke wijze tot inzicht werd gebracht. Het mooie is dat hij met Petrus lange tijd min of ruzie
had over het feit wie nou christen zou mogen worden. Volgens Petrus moest je dan eerst jood worden
met alle regels en wetten. Paulus was daar veel soepeler in dan Petrus. Van Paulus mocht je je als heiden
rechtstreeks laten bekeren. Paulus was degene die stad en land afreisde om zoveel mogelijk de nieuwe
kijk op leven aan de mensen bekend te maken. Saulus, de vechtersbaas had een ander Godsbeeld
gekregen. Saulus was Paulus geworden en was de boodschapper van alles wat Jezus had verkondigd en
voorgeleefd. Zijn totale draai is een prachtig voorbeeld van absolute overgave.
Dan het verhaal over Petrus die probeert over het water te lopen. Vol vertrouwen gaat hij op de
uitnodiging van Jezus in, maar ook bij hem slaat de twijfel heel hard toe. Is dat het gebrek aan
vertrouwen in de uitnodigende hand van Jezus, of toch gebrek aan zijn eigen zelfvertrouwen? Petrus die
meermaals aan Jezus verklaarde dat hij zelfs voor hem wilde sterven, maar door de knieën ging tijdens
de veroordeling van Jezus en drie keer stond te liegen. Absoluut vertrouwen in iemand, je volledig
overgeven aan de wil van een ander was voor Petrus een stap te ver en voor ons misschien wel
onmogelijk.
Want hoe staat dat bij onszelf? Hoe vaak hebben wij het volste vertrouwen in een ander? Is er iemand
waarbij wij geen enkele twijfel hebben, waar we onze hand voor in het vuur durven steken zonder enig
voorbehoud, onder alle omstandigheden? Ik ben bang van niet. Misschien in een aantal opzichten wel,
maar niet in alles. We willen toch altijd wel een beetje regie overhouden voor onze eigen beslissingen.
Hoe vaak is ons vertrouwen in een ander al beschaamd? Hoe vaak hebben wij ons beeld van een ander
moeten bijstellen? Positief of negatief? En wat met onze eigen voorstelling van God. Welk beeld heb jij
daarbij? Ik denk vast een ander beeld dan ik. Bovendien heb ik volgende week weer een andere kijk dan
vandaag. Is dat goed of verkeerd? Ik denk dat dat positief is. Er mee bezig zijn is belangrijker dan een
gebeeldhouwd beeld dat in een hoek staat.
En wat is overgave? Overgave aan een fictief beeld dat ook nog eens van betekenis verandert. Zeker bij
vragen als: Waarom laat God dit toe, waarom grijpt God niet in bij al die ellende op de wereld; kijk maar
naar de ramp in Libanon. Overgave waar het hier om gaat is iets anders dan berusting, je lot accepteren,
of zoals het bij geweld gebruikt wordt: ik geef me over.
Overgave in je geloof is veel meer een positieve actie in “het toelaten van ..”.
Totale overgave is een overwinning op jezelf.
Het veranderende godsbeeld van Elia, Paulus en Petrus dat zij doormaken en het gebrek aan vertrouwen
om zich volledig over te geven aan de bedoelingen van God met mensen, slaat om naar een Godsbeeld,
niet van een almachtige heerser, maar een spirituele kracht die ons kan en wil beïnvloeden om het goede
te doen in het spoor van Jezus Christus. Jezus is daar het mensgeworden voorbeeld van. Laten we dit toe,
of blijft de twijfel overheersen en durven we toch niet op het meest belangrijke moment, als je moet
beslissen met een ja of nee. Durf je je volledig over te geven aan de kracht van onze God zonder die te
kennen?
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Korte stilte
Lied: Het lied van Gods aanwezigheid GvL 456
Geloofsgebed van Marinus van den Berg
Ik geloof in God die niet van steen is,
maar die hart heeft voor mensen.
Ik geloof in God die ik niet kan zien,
maar die zichtbaar wordt
als ik me liefdevol inzet voor anderen.
Ik geloof in God die niet sterk is,
die lijden en geweld niet kan verhinderen,
maar die wel wil
dat wij die lijden ondersteunen,
dat wij zoeken naar vrede en gerechtigheid.
Ik geloof in God,
die mild en ruimhartig is,
maar streng voor ieder
die mensen uitsluit, wegstoot
vanwege huidskleur, afkomst of geslacht.
Ik geloof in God
die ons een eigen verantwoordelijkheid
heeft gegeven en die wil dat wij
deze aarde leefbaar maken.
Ik geloof in God die mensen aanmoedigt
om het goede te doen.
Ik geloof dat vanwege Jezus Christus,
die ons heeft laten zien wat echte liefde is
en wiens Geest nog altijd onder ons doorwerkt. Amen.
Voorbede met acclamatie: Refrein uit: Groter dan ons hart GvL 448 Omdat Gij het zijt.
Voorbede
We bidden voor alle gelovigen ter wereld:
om een ruime blik op geloof,
om eerbied voor het mysterie van God.
We bidden voor mensen die zich in de storm van hun leven bevinden
en dreigen ten onder te gaan:
dat ze rust vinden en iemand die hen houvast geeft.
We bidden voor mensen die dreigen te verdrinken in problemen:
dat ze de uitgestoken hand zien en er zich aan optrekken,
weer vaste grond voelen onder hun voeten.

5

We bidden voor mensen die voldoende vertrouwen hebben en vol overgave
de sprong wagen, die doen wat van hen gevraagd wordt;
dat ze in uw vertrouwen bewaard mogen blijven.
We bidden voor mensen, die ziek zijn;
thuis, in ziekenhuis of instelling;
dat ze kracht, uitzicht en genezing waar mogelijk,
mogen ervaren in de uitgestoken hand van verzorgenden, familieleden, buren en vrienden.
Intenties
Actueel en overledenen etc.
Lichtje van de maand. (gaat naar Ineke Groenen).
Onze Vader. (Traditioneel)
Brood voor onderweg
Lied: Het lied van het brood GvL 457
Brood delen.
Als we in de oase tot rust gekomen zijn en gevoed en gesterkt weer verder willen trekken is dit brood
voor onderweg.
Ik zal met je meegaan op wegen van het onbekende.
En als je twijfelt of niet weet waarheen,
zoek dan mijn hand, mijn wandelstaf.
Dan delen we het brood, we wakkeren het vuur aan
en dan scheppen we stilte.
Vertrouw je aan het leven toe.
Gods liefde heeft geen andere naam dan: Ik zal er zijn.
We delen dit brood met de hier aanwezigen.
Gedachte
In blind vertrouwen (Uit: Woorden die ertoe doen)
Uit een gesprek van Henri Nouwen met een trapezewerker van het circus.
Rodleigh zei: ‘Als ik boven aan de trapeze spring, moet ik absoluut vertrouwen op degene die mij moet
vangen. Jij denkt misschien, net als de meeste toeschouwers, dat ik de grote ster van de trapeze ben.
Maar de echte ster is Joe, die mij vangt. Hij moet mij op het exacte moment uit de lucht plukken als ik
mijn verre sprong naar hem maak.’ ‘Hoe lukt je dat?’ vroeg Henri hem. ‘Wel,’ zei Rodleigh ‘het geheim is
dat ik het vangen helemaal aan Joe overlaat en zelf niets doe. Als ik na mijn salto’s op Joe afkom, moet ik
gewoon mijn armen en handen uitstrekken en wachten tot hij mij vangt en veilig thuisbrengt.’ ‘Jij doet
dus niets?!’ zei Henri verbaasd. ‘Niets’ herhaalde Rodleigh. ‘Het domste wat een springer kan doen is
proberen de vanger te vangen. Ik vang Joe niet; Joe vangt mij. Andersom zou het einde van beiden
betekenen. De springer springt en de vanger vangt. Met zijn handen uitgestrekt en handen open,
vertrouwt de springer er voluit op dat de vanger er zal zijn.
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(Afsluitende tekst, vakantie)
Geen idee hoeveel met hoeveel mensen we deze viering hebben beleefd, terugkijken kan ook altijd nog
en nalezen op onze site is ook nog een optie. In ieder geval, waar je ook bent, bedankt voor je
aanwezigheid. Ook dank aan de teamgenoten hier. En van hieruit alle goeds en gezondheid gewenst.
Zegenbede
God is vóór je om je de juiste weg te wijzen.
Hij is achter je om je in zijn armen te sluiten en je te beschermen tegen gevaar.
Hij is onder je om je op te vangen als je valt.
Hij is nabij om je te troosten bij verdriet.
Hij is als een beschermende mantel om je heen.
Hij is boven je om je zijn zeen op je te laten rusten.
Zo zegent God ons vandaag en morgen en in eeuwigheid.
In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.
Slotlied: Wonen overal nergens thuis GvL 551
Volgende viering door:
Piet Lahaye en Huub Bukkems met speciale aandacht voor zieken.
Zaterdagavond 12 september om 19.00 uur
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