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‘Er komt een nieuwe religiositeit,
die enge oude geloofsvormen achter zich laat
en aansluit bij de traditie van
het innerlijk ervaren en mystiek.’
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Orgel

VOORAF
INTREDE.
Lied.

Om een mens te zijn; 3c
H. Jongerius/Gotha 1715

WELKOM.
Er hoeft in onze wereld
niet veel te gebeuren
of de vlam slaat in de pan en
heb je de poppen aan het dansen.
Mensen weten wereldwijd
van elkaars bestaan,
maar daarmee hebben ze nog
geen band, geen ‘kennis met elkaar’.
Er komt langs vele kanalen
in woord en beeld informatie op je af,
maar het is de vraag of je
zoveel wel behappen kunt.
Mensen mogen wereldreiziger
wereldburger zijn,
maar ergens is een plekje
dat hun vertrouwen veilig stelt.
Welkom u allen hier samen
omwille van elkaar in Gods naam.
Lied.

Om een mens te zijn; 1c

SCHULD BEKENNEN.
V.:

Ik was ziek wie zocht mij op ?
Ik verging van de kou wie stopte me warm toe ?
Ik was alleen wie hield me gezelschap ?
Ik zat in de put wie trok me eruit ?
Ik vroeg om hulp wie stak een hand uit ?
Ik werd beklad wie hield me hoog ?
Ik was in den vreemde wie nam me op ?
Ik was op de vlucht wie liet me schuilen ?

A.:

+

VERGEVEN WIJ ELKAAR EN
GOD EN GOED ONS ALLEN.
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BEZINNING.
A.:

Dat het mij is gegeven
in U te aarden,
Grond van m’n grond.

t.:M. Zagers
m.:W. Vogel

Wie te hard gaat
struikelt over zijn eigen benen.
A.:

Dat het mij is gegeven
in U te aarden,
Grond van m’n grond.
Wie wil uitvliegen
moet wel een nest hebben.

A.:

Dat het mij is gegeven
in U te aarden,
Grond van m’n grond.
Wie zichzelf niet is,
kan voor een ander
niet veel betekenen.

A.:

Dat het mij is gegeven
in U te aarden,
Grond van m’n grond.
Kome wat komt.

GEBED.
Als Gij niet zijt de grond
waarop ik sta
de bron
waaruit ik put
de einder
waarheen ik ga
als Gij niet zijt waar blijf ik dan
in tijd en eeuwigheid.
AMEN.

Lied.
EERSTE LEZING.

Geen vreemden voor elkaar;c1
M. Zagers/W. Vogel
Leviticus 13,1-2.45-46

Wat volgt is genomen uit Leviticus, een boek vol
wetten van de joden destijds. Luister er naar en straks
is te horen hoe ongehoord menselijk Jezus van
Nazaret was en waarom Hij voor godslasteraar is
uitgemaakt.
Zo sprak Mozes, naar hij dacht namens God.
Wanneer je van iemands lijf en gezicht kunt aflezen
dat hij ziek is, dan dien je dit te melden bij de
overheid - bij Aäron of een nakomeling van hem.
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Zo iemand, die zichtbaar aan een ziekte lijd, behoort
niet langer te pronken met zijn baard. Hij mag alleen
met loshangend haar en in lompen gehuld wordt
gezien. Hij moet voor zich uitbazuinen:
pas op, opzij; ik ben onrein !
Zolang hij ziek is mag hij geen omgang met mensen
hebben en dient hij uit de stad te blijven.
Lied.
HET EVANGELIE.

Geen vreemden voor elkaar;c2
Marcus 1,40-45

Er kwam een melaatse bij Jezus die op de knieën viel
en hem smeekte: ‘Als ge wilt kunt ge me reinigen.’
Uit medelijden reikte Jezus hem de hand, raakte hem
aan en zei: ‘Ik wil, word rein.’
De melaatsheid verdween; hij was gereinigd.
Terwijl hij hem wegstuurde drukte Jezus hem op het
hart: ‘Zorg ervoor dat je aan niemand iets zegt, maar
laat je zien aan de priester en offer voor uw reiniging
wat Mozes heeft voorgeschreven, om ze het bewijs te
leveren.’
Eenmaal vertrokken begon de man zijn verhaal overal
in het openbaar te vertellen en ruchtbaarheid aan de
zaak te geven. Het gevolg was, dat Jezus niet meer in
het openbaar kon verschijnen, maar buiten op eenzame plaatsen verbleef. Toch kwamen de mensen van
alle kanten naar hem toe.
Lied.

Geen vreemden voor elkaar;c3

MEDITATIE.
Onder de titel Om leven dat doorgaat
met als ondertitel Een psalmensymfonie werkt
Huub Oosterhuis aan een actualiserende bewerking
van oude joodse liederen: de psalmen.
Twaalf heeft hij er klaar en zijn op muziek gezet.
‘Ik heb ze opgedragen aan de nagedachtenis van
prins Claus. Een aantal ervan heb ik voor hem
gemaakt en verschillende ervan met hem doorgenomen. Daar hield hij van. Hij heeft een oorlogsjeugd
gehad en in Nazi-Duitsland mocht het Oude
Testament, dat boek de joden heilig, niet bestaan.’
Uit het Oude of Eerste testament, dat na Christus
al vaker tussen haakjes gezet en verzwegen is,
neemt de kerk vandaag, ‘t zesde weekend d.h.j.,
zoals te doen gebruikelijk de eerste lezing.
Maar er gaat een korte inleiding aan vooraf.
Wat volgt is genomen uit Leviticus,
een boek vol wetten van de joden destijds.
Luister er naar en straks is te horen,
hoe ongehoord menselijk Jezus van Nazaret was en
waarom Hij voor godslasteraar is uitgemaakt.
Deze tekst die de eerste lezing afstemt op het
evangelie over de melaatse die Jezus genas,
is zo’n twintig jaar geleden in dit februari-,
toen Carnavalsweekend, in de Nicolaaskerk gelezen.
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Een inleiding leek nodig, omdat de inhoud van de
lezing voor hedendaagse oren eigenlijk te grof is,
niet meer verteerbaar voor humane christelijke
mensen - als ze tenminste luisteren . . .
Deze lezing uit het joodse heilige boek wordt
als eerste lezing voorgeschreven door de kerk,
die hiermee de evangelielezing voorbereidt en
de tegenstelling aanscherpt tussen ‘zieken uitbannen’
en ‘hen de hand reiken en genezen’.
En de bedoeling is duidelijk:
Laten uitkomen hoe bijzonder Jezus van Nazaret was
en vooral hoe goed, medemenselijk en nieuw
het christendom, het geloof van de kerken is.
Het stukje uit het boek Leviticus wordt alshetware
een buffer, waartegen het evangelie zich afzet.
Zo hebben christenen, kerken, in het verleden
- en eerlijk gezegd gaat dit nog steeds door het joodse heilige boek voortdurend gebruikt
om zichzelf een engelengezicht te geven.
Heel de joodse geschiedenis zou slechts
een voorspel zijn geweest op Jezus en de kerk.
Het was in het broeierige Palestina noodzaak
om mensen die ergens mee besmet waren
uit tentenkamp en stad te weren, om verspreiding
van de ziekte onder het hele volk te voorkomen.
Wij doen in onze dagen eigenlijk niet anders.
Ouderen onder ons herinneren zich, hoe
in het midden van de vorige eeuw op de dorpen
her en der tuinhuisjes stonden, waarin mensen met
tuberculose dag en nacht verbleven, om
henzelf van de frisse lucht te laten genieten en
besmetting van anderen te voorkomen.
Het was maar vee kun je zeggen, maar zo goed als
iedereen heeft nog een vieze smaak over van de
vanzelfsprekendheid waarmee een paar jaar geleden
uit economisch belang dieren massaal zijn ‘geruimd’;
‘het was bij de beesten af’.
En we mogen ons afvragen, wat er hier gebeurt,
wanneer de gevreesde vogelgriep zich uitbreidt.
De gezondheid van het volk, van de stad,
eiste van de joodse overheid destijds,
dat zij soms harde maatregelen moest nemen.
Maar het was niet zo, dat de joodse grondwet gebood
deze mensen voorgoed uit te bannen of ze blijvend
aan hun lot over te laten.
En hier schuilt eigenlijk het oneerlijke en op de lange
duur het discriminerende in de eerste lezing
die de kerk al sinds lange tijd om de drie jaar
voorschrijft voor de zesde zondag door het jaar.
Want wie verder leest in de grondwet van Israël,
zoals tot in detail verwoord in Leviticus
- het ‘boek van orde’ voor de leiders van het volk leest daar over de plicht om genezen zieken
weer op te nemen in de gemeenschap en voor
arme genezenen de terugkeer in de samenleving
(Lev.14)
‘met overheidssteun’ mogelijk te maken.
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Jezus van Nazaret was jood met hart en ziel en
hij zette zijn leven in, niet voor de ondergang,
maar voor de oprechte beleving van het geloof van
zijn vaderen: ‘Ik ben niet gekomen om de Wet en de
Profeten af te schaffen. Ik ben er om ze volkomen
ten uitvoer te brengen.’
(Mt.5,17)
Wij zouden minder op eigen gelijk uit moeten zijn en
meer oog moeten krijgen voor de ander;
beter moeten inzien wat we - zelfs binnen de
kerkmuren en in lering en lezing - aan obstakels voor
wederzijds begrip en respect hebben veroorzaakt, en dat we ons dit eigenlijk helemaal niet meer
bewust zijn.
Deze gedachten kwamen deze week op,
nu beledigende cartoons wereldnieuws zijn en
emoties met onvoorspelbare gevolgen oproepen.
Ook vragen vele mensen zich, hardop of stil,
hedentendage af, hoe het verder moet met onze
wereld, die we alshetware wel in één blik
kunnen overzien en tegelijk toch zo verdeeld is.
Ons schieten ook uitspraken te binnen van mensen,
die wellicht ooit profeten gaan heten.
‘Godsdiensten kunnen mensen uit elkaar drijven;
maar mystiek, de stille intuïtie dat alle leven met
elkaar verbonden is in een mysterie-vol geheel,
maakt mensen bewust van de band die ze
met de hele schepping en met elkaar hebben.’
(Karen Armstrong)

‘Er komt een nieuwe religiositeit, die enge oude
geloofsvormen achter zich laat en aansluit bij de
traditie van het innerlijk ervaren en mystiek.
De kennis die daaruit voortkomt is in wezen
zelfkennis en tegelijk ‘kennis met het goddelijke’.
Ze leidt niet tot moord en doodslag, zoals angstig
dogmatisme dat doet, maar is eerder levengevend.
Wie woont in het mysterie zal in alles en iedereen
datzelfde mysterie zien, respecteren en liefhebben.
(Hein Stufkens)

‘Die mystiek is voor de monnik,
de moeder en de melkboer.
Mystici zijn geen apart soort mensen.’
(Tessa Bielecki)

Kort orgel
BELIJDENIS
Lied.

ONDERBREKING.

Die ons schiep
Sytze de Vries/Willem Vogel

Brood en beker
Collecte
Orgelspel
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BROOD EN BEKER.
Wijk niet uit ons leven;
zij gezien in alles en allen.
Laat ons niet kortzichtig
hooghartig aan U voorbijgaan.
Wees in ons
als het desem in het brood
de gloed in de wijn;
het hart van ons leven.
Lied.
K.:
A.:

t.: M. Zagers/m.: W. Vogel

Gezegend de mens die gestreden heeft,
hij heeft het Leven gevonden.
Gezegend de mens die gestreden heeft,
hij heeft het Leven gevonden.

K.:

Het zaad in de aarde gestorven, leeft.
Gezegend de mens die gestreden heeft
geleefd op hoop van zegen
voor echt en recht allerwegen.

K.:

Gezegend de mens die gestreden heeft,
hij heeft het Leven gevonden.
Gezegend de mens die gestreden heeft,
hij heeft het Leven gevonden.

A.:

GEDACHTENIS.
Bid voor die
ziek en ongerust zijn;
en geen mens is onkwetsbaar ?
Bid voor die
tijd, zorg en aandacht geven;
en iedereen wordt ooit gevraagd ?
Bid voor die ons
van nabij zijn voorgegaan;
en wie van ons mist niemand ?
Met eerbied noemen wij:
Denk aan allen die waar ter wereld ook
bezwijken onder natuur- en oorlogsgeweld,
omkomen van honger en kou
sterven aan een slopende ziekte.
Wie gedenkt dankt,
wie dankt gedenkt die leven.
Korte stilte
GEBED AAN TAFEL.
A.:

Woord en lied

Een glimp van U in het brood
gebroken, het leven gedeeld;
in de beker gedronken
ons dagelijks lief en leed.
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Waar Hij was
die mens Jezus Christus
kwamen lammen in de benen,
gingen doven de oren open,
vielen blinden de schellen van de ogen.
Waar Hij was
vluchtten kramp en koorts
uit het lijf van de mensen,
werd de besmette melaatse
in de kring opgenomen,
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 één
overvloed voor allen.
Waar Hij was
verliet God zijn hoge hemel
en werd een vader die
leeft en lijdt in mensen.
A.:

Een glimp van U in het brood
gebroken, het leven gedeeld;
in de beker gedronken
ons dagelijks lief en leed.
Hij was een man
met het hart op de tong,
had niet dat moeilijke
van geleerden die
met letter en wet
het leven verduisteren.
Hij vertelde het daagse leven:
over een zaadje zo klein
over een man met schuren vol
en zo arm als wat;

over een kind dat wegliep en terugkwam;
over de mensen die bij het goed wat ze doen
en het kwaad wat ze laten niet weten
dat ze God voor zich hebben.
Duidelijke taal voor wie horen wil.
Onvergetelijk wat Hij zei
over de vrije vogels: ze zaaien
noch maaien, slaan niet op in schuren
en lijden toch geen gebrek over de bloemen in 't wild:
ze zetten geen stap, ze spinnen geen draad
en er is geen mens
die gekleed gaat als zij.
A.:

Een glimp van U in het brood
gebroken, het leven gedeeld;
in de beker gedronken
ons dagelijks lief en leed.
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Op zijn laatste avond nam hij brood
uit koren gekneed, zegende, brak het en zei:
Dit ben ik en ik beloof u vast
dat ge zult eten en drinken aan mijn tafel
in Vaders huis.
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.:

Een glimp van U in het brood
gebroken, het leven gedeeld;
in de beker gedronken
ons dagelijks lief en leed.
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 naaste, 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.
Woord en lied

GEBEDEN.
Dat wijze mensen
het woord krijgen zij die verder zien
dan onze ogen reiken,
meer weten
dan wij bedenken.
A.:

t.: M. Zagers
Wat in mensen leeft
aan vreugde en verdriet, m.: W. Vogel
het wordt gedragen
op de woorden van een lied.
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Dat simpele goede zielen
het woord krijgen zij die dagelijks,
geen moeite teveel,
doen wat te doen staat.
A.:

Wat in mensen leeft
aan droom en visioen,
het staat geschreven
in verhalen nu en toen.
Dat profeten van nu
het woord krijgen zij die durven dromen
van recht en gerechtigheid,
van God en Goed,
hoe ook genoemd,
hoe ook beleden.

A.:

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

ZEGENWENS.
WEES IN GODSNAAM
EEN ZEGEN VOOR ELKAAR;
MENSELIJK EN NABIJ.
EN LAAT ALLE LEVEN
GEZEGEND ZIJN IN DE NAAM VAN
VADER ZOON EN HEILIGE GEEST.
AMEN.

ORGELSPEL
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