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‘Ik neem het woord,
spreek in gelijkenissen
en breng aan het licht
wat sinds de grondvesting van de wereld
verborgen was.’
(Matteüs 13)
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Orgel

VOORAF
INTREDE.

t.: Sytze de Vries
m.: Willem Vogel

Lied.
Het leven voert ons (3c.)
WELKOM.
Vakantie

tijd om aan jezelf toe te geraken
je eigen gang te gaan
tijd om op verhaal te komen
wat 'moet en zal' te vergeten
tijd om te horen en te zien
waaraan je anders voorbij loopt
tijd om te doen waaraan
je gewoonlijk niet toekomt
tijd wellicht om te luisteren naar
grondtoon en bovenstem van je hart.
Welkom u allen hier
omwille van elkaar in Gods naam.
Lied.

Het leven voert ons (2c.)

SCHULD BEKENNEN.
V.:

Je was ziek ik zocht je niet op.
Je was alleen ik hield je geen gezelschap.
Je had honger ik gaf je niet te eten.
Je had dorst ik liet je niet drinken.
Je was vreemde, vluchteling ik nam je niet op.
Je vroeg om je recht ik kwam niet voor je op.
Je stierf en
werd vergeten.

A.:

VERGEVEN WIJ ELKAAR
EN GOD EN GOED ONS ALLEN.

+
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BEZINNING.
A.:

GIJ HART GIJ BRON VAN LEVEN
ONTFERM U OVER ONS
GIJ ADEM ZIEL IN MENSEN
ONTFERM U OVER ONS.

Gun ieder zijn eigen wijs en weg
en probeer samen ergens te arriveren.
A.:

GIJ HART GIJ BRON VAN LEVEN
ONTFERM U OVER ONS
GIJ ADEM ZIEL IN MENSEN
ONTFERM U OVER ONS.

Waren er geen verschillen
dan was er ook geen eenheid.
A.:

GIJ HART GIJ BRON VAN LEVEN
ONTFERM U OVER ONS
GIJ ADEM ZIEL IN MENSEN
ONTFERM U OVER ONS.

De vele milde kleuren maken
de regenboog tot teken van vrede.
A.:

GIJ HART GIJ BRON VAN LEVEN
ONTFERM U OVER ONS
GIJ ADEM ZIEL IN MENSEN
ONTFERM U OVER ONS.

GEBED.

(Gerard van het Reve)

Eigenlijk geloof ik niets
en twijfel ik aan alles,
zelfs aan U.
Maar soms. wanneer ik denk
dat Gij waarachtig leeft,
dan denk ik dat Gij
liefde zijt en eenzaam
en dat Gij mij
in dezelfde wanhoop zoekt
zoals ik U.
Gezongen
Als Gij niet zijt
de grond waarop ik sta
de bron waaruit ik put
de einder waarheen ik ga als Gij niet zijt
wie ben ik dan in tijd
en eeuwigheid ?
EERSTE LEZING.

1 Koningen 3,5.7-12

In die dagen had Salomo 's nachts een droom waarin
de Heer hem verscheen en hem vroeg: ‘Wat wil je dat
Ik je geef?' Salomo antwoordde:
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‘Heer mijn God, U hebt uw dienaar tot koning
verheven al ben ik nog erg jong en nog niet weet wat
te doen en te laten. Zo sta ik te midden van het volk
dat U aan het hart gaat, - een volk zo groot dat het niet
te tellen niet eens te schatten valt. Geef uw dienaar
daarom een spitse geest, om recht te kunnen spreken
voor uw volk en onderscheid te maken tussen goed en
kwaad. Want wie is in staat recht te spreken voor dit
grote volk van U?'
Dit verzoek van Salomo behaagde de Heer en Hij zei
hem: 'Omdat je niet om een lang leven, rijkdom of de
dood van je vijanden, maar juist om inzicht bij
rechtspraak vraagt, daarom voldoe Ik aan je verzoek
en geef je een geest van wijsheid en begrip zoals
niemand voor je ooit heeft gehad en niemand na je zal
hebben.'
Lied.
K.:

A.:

K.:

A.:

t.: P. Verhoeven
Dat mensen de eeuwen door
in treur- en loflied
m.: W. Vogel
van U zijn blijven zingen.
Het moet U God een wonder zijn
groter dan uw schepping,
groter dan de mens.

Dat mensen de eeuwen door
in smeek- en dankgebed
tot u zijn blijven bidden.
Het moet U God een wonder zijn
groter dan uw schepping,
groter dan de mens.

EVANGELIE.

Matteüs 13,44-50.34-35

Het is met Gods rijk als met een schat, verborgen in
een akker. Iemand vond die en verborg hem opnieuw
en in zijn vreugde besloot hij alles wat hij had van de
hand te doen en die akker te kopen.
Het is met Gods rijk als met een koopman op zoek
naar mooie parels. Toen hij een uitzonderlijk waardevolle parel vond, besloot hij alles wat hij had weg te
doen en die parel te kopen.
Het is met Gods rijk ook als met een sleepnet dat in
een meer werd geworpen en waarmee ze allerlei soort
vis vingen. Toen het net vol was, trokken ze het op de
oever en gingen zitten om de goede vis in kuipen te
doen; de slechte vis werd weggegooid. Zo zal het
gaan bij de voltooiing van deze wereld: engelen zullen erop uittrekken en kwaadwilligen van rechtvaardigen scheiden.
Zo sprak Jezus in gelijkenissen tot de menigte; en wel
uitsluitend in gelijkenissen. Daarmee ging in vervulling wat de profeet zei: 'Ik neem het woord, spreek in
gelijkenissen en breng aan het licht wat sinds de
grondvesting van de wereld verborgen was.'
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Lied.
K.:

A.:

K.:

Dat mensen de eeuwen door
bij tij en ontij
op U zijn blijven hopen.
Het moet U God een wonder zijn
groter dan uw schepping,
groter dan de mens.
Ga in alles met ons mee.
Haal ons, God, door alles heen.

MEDITATIE.
In haar droom liep een vrouw
een gloednieuwe winkel op de markt binnen.
Tot haar stomme verbazing
stond God achter de toonbank.
'Wat verkoopt u hier?' vroeg ze.
‘’t Is maar wat je wilt !'zei God.
De vrouw kon haar ogen niet geloven
maar besloot het beste te vragen
wat een mens zich wensen kan.
'Ik wil graag gemoedsrust', zei de vrouw
'en geluk, wijsheid, een leven zonder angst.'
Gauw voegde ze er nog aan toe:
'Niet alleen voor mij, maar voor iedereen graag.'
God glimlachte.
'U begrijpt me verkeerd, lieve mevrouw.
Ik verkoop hier alleen
de zaadjes, niet de vruchten.'
(Anthony de Mello)

Uit zeer recent onderzoek is gebleken dat de
kerken-op-christelijke-basis jaarlijks voor de stad
Rotterdam enkele miljoenen uitsparen door hun zorg
voor ziek en oud, kind en jeugd, met name ook
voor vreemdeling en vluchteling.
Het is alsof de landelijke en gemeentelijke
overheden oog beginnen te krijgen voor wat mensen
vanuit hun levensvisie kunnen en doen,
- zoals er de laatste jaren groot respect gegroeid is
voor wat broeders, zusters, missionarissen in verre
landen hebben gedaan lang voordat het woord
ontwikkelingshulp was bedacht,
- zoals er, nu de zorg om 'de zorg' gaat knellen,
bewondering ontstaat voor al die mannen en
vrouwen die vanuit een religieus getint idealisme
en met een zakelijk realisme in onze streken ooit
de zorg voor jong en oud, voor ziek en gehandicapt
uit het niets van de grond tilden.
Gezamenlijk zouden de kerken in Rotterdam contact
hebben met zo'n 500.000 mensen.
Landelijk zou het gaan om meer dan drie miljard
euro die de belastingbetaler niet hoeft op te brengen
vanwege de 'pro Deo' inspanningen van kerkvrijwilligers, die 'diaken' mogen heten in de
oorspronkelijke zin van het woord en van wie
de oudste kerkgeschiedenis melding maakt.
'Het aantal christenen nam toe en er ontstond wrevel bij de Griekstaligen.
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Zij verweten de Aramees sprekenden hun weduwen bij
de dagelijkse ondersteuning achter te stellen. Daarop
riepen de twaalf de gemeenschap samen en zeiden:
'Broeders en zusters, kies uit uw midden zeven wijze
mannen van goede naam en faam die bezield zijn van
de goede geest en draag hen op voor de ondersteuning van de weduwen en de gemeenschapsmaaltijden
zorg te dragen. Wij blijven ons wijden aan gebed en
de verkondiging van Gods woord.’
Handelingen 6,2-4
Door de groei van de jonge kerk werd het
noodzakelijk om voor de oer-christelijke taak
mensen in hun concrete nood te helpen
een afzonderlijke 'instantie', een apart 'ambt'
te bedenken en in 't leven te roepen.
Deze hulpverleners werden 'diakonos', diaken
genoemd en dit naar het waarschijnlijk eigen woord
en de zelfomschrijving van Jezus van Nazaret.
Hij heeft zich op het einde van zijn leven, met zijn
vrienden ten afscheid aan tafel, 'diaken' genoemd:
Ik ben onder jullie als diaken, dienaar, als degene
die dient, gedienstig is.
Deze karakterisering van zichzelf was zowat het
laatste wat hij zijn mensen te zeggen had.
Niet leraar of rabbi, priester of leviet, maar
'Ik ben onder jullie dienaar, gedienstige.'
Zo wil hij blijkbaar herinnerd worden, zo blijven
voortleven in hart en handen van zijn vrienden.
Elkaar ten dienste staan als de ziel van zijn Weg,
zijn Beweging, 'zijn' christelijke kerken.
En dit op grond van en geïnspireerd door zijn
hartgrondige overtuiging dat alles en allen met elkaar
delen in het ene gegeven leven, waarvan hij Liefde
hart en ziel noemde en waaraan hij zijn eindeloos
vertrouwen en eeuwige trouw ontleende.
Deze vaste overtuiging, dit heilig geloof beleed hij
toen hij zich de laatste avond van zijn aardse bestaan
geheel identificeerde met het brood in zijn handen,
dat hij brak en at met die bij hem waren als teken
van intense verbondenheid met elkaar.
Vanuit dit geloof droeg hij zijn levensbeker over
aan hen die hem gingen overleven: Doe wat ik heb
gedaan - dienstbaar aan elkaar; de hoop van mensen,
Gods belofte, waarmaken in de wereld.
Dit is de opdracht die hij heeft nagelaten en
die we ons bewust kunnen blijven door zijn afscheid
te herdenken en het brood te breken zoals hij:
als teken van onze band met het leven en het Hart
ervan - waaraan we ons vertrouwen ontlenen;
als teken van onze hechte verbondenheid met elkaar waarop onze trouw aan elkaar stoelt.
Met orgel
'Ons christen zijn zal slechts gaan bestaan uit bidden
en onder de mensen goed doen. Alwat er gebeurt om
de kerk weer te maken tot een machtige organisatie,
vertraagt haar verandering en zuivering.
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De dag komt, waarop mensen geroepen worden Gods
woord zo te spreken dat de wereld er door verandert
en zich vernieuwt. Een nieuwe taal, zo bevrijdend en
verlossend als de taal van Jezus.'
(D. Bonhoeffer)
Jezus' Afscheid, eucharistie, vieren is geen
kerkdienst, niet allereerst een ritueel.
Eucharistie is met het volste vertrouwen
in het Hart van het leven elkaar gedienstig trouw zijn,
dankbaar dat je het mag en kunt.
Dit vertrouwen, dit geloof is het zaad
dat in eerbied voor alwat is en in trouw aan elkaar wereldwijd - vrucht draagt.
Kort orgel
BELIJDENIS.

t.: Sytze de Vries
m.:W. Vogel

Die ons schiep en ook nu nog (4c.)
Brood en beker
collecte

ONDERBREKING
Lied
BROOD EN BEKER

In het moment
de Eeuwige beleven,
in de tijd de Oneindige in de lach vaste vreugde,
in het leed liefde proeven;
doorheen de dood leven zien.
GEDACHTENIS.
Gedenk hen die ons zijn voor gegaan.
In eerbiedige gedachtenis noemen wij:
Geen mens vergeefs geboren;
geen goed voorgoed verloren.
korte stilte
Lied.

t.: G. Kock
m.: A.Hnattyschyn

Dale over allen
GEBED AAN TAFEL.
V.:

Breek samen het brood,
deel de beker zoet en zuur.
Leef met elkaar, zo kwetsbaar
als we zijn en geheel en al
op vertrouwen aangewezen.

A.:

Met de medemens begaan M. Zagers/J. Crüger
en Gods woord gehoord, verstaan
is hij onderweg gegaan.
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Waar Hij was,
die mens Jezus Christus
kwamen lammen in de benen,
gingen doven de oren open en
vielen blinden de schellen van de ogen.
Waar Hij was
vluchtten kramp en koorts
uit het lijf van de mensen,
werd de gemeden melaatse
in de kring opgenomen en
zieken de straffende vinger Gods
uit het hoofd gepraat.
Waar Hij was
werden brood en vis
van harte gedeeld en
groeide uit amper iets voor een
overvloed voor allen.
Waar Hij was
verliet God zijn hoge hemel
en werd een vader
die leeft en lijdt met de mensen.
A.:

Één met alwat ademt, leeft
één met wie geen ruimte heeft
leven dat vertrouwen geeft.
Vanaf de berg zag Hij
de wereld op zijn kop.
'Zalig de armen;
want je bent niet gelukkig
om wat je bezit
en je wordt niet rijk
van wat je hebt.
Zalig die van wapens
niet willen weten;
ze winnen de wereld zonder geweld.
Zalig die hun zinnen zuiveren;
ze vinden God
in het diep van hun hart.
Zalig die deemoedig zijn;
als een kind bij Moeder
zijn zij geborgen bij God.
In dit vertrouwen heeft Hij
van de wereld afscheid genomen.

A.:

Dit ben ik. Mijn testament
maak ik hier en nu bekend:
dat gij elkaars dienaar bent.
Hij nam brood
uit koren gekneed,
zegende, brak het en zei:
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Dit ben ik en ik beloof u vast
dat ge zult eten en drinken
aan mijn tafel in Vaders huis.
Neem het, eet het.
Hij nam de beker
uit druiven geperst,
zegende die, reikte hem over
en zei: Neem de beker van Mij over
en geef hem door;
want ik zal er pas weer van drinken
wanneer alles zal zijn voltooid.
Doe wat ik heb gedaan
en vergeet me niet.
A.:

Breek het brood en drink de wijn
deel de vreugde, draag de pijn sterven zal nieuw leven zijn.
Bij leven niet begrepen
en in de steek gelaten
gedoemd te worden vergeten,
is Hij onweerstaanbaar
doorheen de dood tot leven gekomen
is Hij voor allen die in Hem
hun ware aard en God herkennen
geworden die Hij is:
de mens een broeder, God een zoon.
Bid
zoals Hij gebeden heeft.

ONZE VADER.
COMMUNIE.

Brood en
leven delen.

Deel brood en beker.
Deel met Hem het leven
waarin wij één zijn en
waarvan God het hart is.
ONDER DE UITREIKING.
Lied.
GEBEDEN.

Woord en lied

Denk eens aan de mensen die
niet van huis kunnen
gebonden zijn aan stoel of bed.
A.:

Wat in mensen leeft
M. Zagers/W. Vogel
aan vreugde en verdriet
het wordt gedragen op
de woorden van een lied.
Denk eens aan de mensen die
waar iedereen erop uittrekt
zich geen uitje kunnen veroorloven.
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A.:

Wat in mensen leeft
aan droom en visioen
het staat geschreven in
verhalen nu en toen.
Denk eens aan de mensen die
in deze tijd van vrijheid blijheid
onder grote zorgen gebukt gaan.

A.:

Wat in mensen leeft
aan twijfel en geloof
het houdt ons staande
als een stille stem van hoop.

ZEGENWENS
ZEGENEN WIJ ELKAAR
DAG AAN DAG
MET HART EN HANDEN.
EN MOGE GOD EN GOED
ONS ZEGENEN IN DE NAAM
VAN VADER, ZOON EN
HEILIGE GEEST.
AMEN.
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