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DOOP DES HEREN

Zoals regen en sneeuw neerdalen uit de hemel
en daarheen niet terugkeren
zonder eerst de aarde te doordrenken,
te bevruchten en te laten gedijen, zo keert mijn woord niet
naar mij terug zonder eerst te doen
wat ik wil en te volbrengen wat ik gebied.
(Jesaja 55)
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VOORAF

Orgel

INTREDE

t.:Sytze de Vries
m.: Willem Vogel
gekomen; (c1-4-5)

A.:

Door het donker hier

WELKOM.
Het is in deze tijd
een hele kunst om
de sfeer van Kerstmis,
van samen gedragen geborgen zijn
een week lang vast te houden.
Het is in deze tijd
een hele kunst om
tegen alle crisisberichten in
het vertrouwen in jezelf, elkaar
en het leven vast te houden.
Het is in deze tijd
een hele kunst om
tegen zoveel aanbod in
het besef te leven van méér dan
brood alleen vast te houden.
Welkom u allen hier
omwille van elkaar, in Gods naam.+
A.:

Door het donker hier gekomen; (c6)

SCHULD BEKENNEN.
V.:

Alleen het water dat
dorstigen laaft
lest onze hete dorst. Alleen het brood
met hongerigen gedeeld
stilt onze honger. Alleen de mantel die
verkleumden kleedt
geeft ons warmte. Alleen het woord dat
bedroefden troost
doet ons deugd. Alleen God en Goed
van harte beleefd zal zich
aan ons te kennen geven.

A.:

SCHOTEN WIJ TEKORT,
HET ZIJ ONS VERGEVEN.
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BEZINNING.
A.:

Dat het mij is gegeven
in U te aarden,
Grond van mijn grond.

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

Pelgrims zijn we;
van eerste stap tot laatste gang,
van schoot tot dood.
A.:

Dat het mij is gegeven
in U te aarden,
Grond van mijn grond.
Pelgrims zijn we;
elke aankomst is startplaats,
elk huis een doorgangshuis.

A.:

Dat het mij is gegeven
in U te aarden,
Grond van mijn grond.
Pelgrims zijn we allen;
wie weet waardoor gedreven,
wie weet door wie gewenkt.

A.:

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

GEBED.
Onderweg
en niet weten waarheen.
Maar ergens staat
in ons gegrift:
dit is de weg
die je moet gaan en
Gij gaat voor ons uit.
Onderweg
en geen spoor geen kompas.
Maar ergens staan
tekens in mens en natuur:
tekens van leven
die spreken van U.
Onderweg
en ongewis waarom.
Maar als de stilte spreekt
en ons hart berust,
dan horen we U
in ons lief en leed,
vermoeden we U
in tijd en eeuwigheid.
Amen.
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Lied.
K.:

A.:

Er is licht, er is donker
t.: M. Zagers
en het is goed.
m.: W. Vogel
Licht om al wat groeit en bloeit
van harte te bewonderen;
donker om de sterren
aan de hemel te zien flonkeren.
Er is licht, er is donker zo is het goed.

EERSTE LEZING.

Jesaja 55,6-11

Zoek de Heer nu hij zich laat vinden, roep hem aan
terwijl hij nabij is. De goddeloze moet het kwade pad
verlaten en de onrechtvaardige zijn snode plannen
afzweren. Laat hij terugkeren naar de Heer. Die zal
zich over hem ontfermen en hem ruimhartig vergeven.
Mijn plannen zijn niet jullie plannen en jullie wegen
zijn niet mijn wegen, zegt de Heer. Want zo hoog als
de hemel boven de aarde is, zo ver gaan mijn wegen
jullie wegen en mijn plannen jullie plannen te boven.
Zoals regen en sneeuw neerdalen uit de hemel en
daarheen niet terugkeren zonder eerst de aarde te
doordrenken, te bevruchten en te laten gedijen, - zo
keert mijn woord niet naar mij terug zonder eerst te
doen wat ik wil en te volbrengen wat ik gebied.
A.:
K.:

A.:

Er is zomer en winter
en het is goed.
Zomer om te reizen zonder
zorgen heel de wereld rond;
winter om te rusten
met de aarde die op adem komt.
Er is zomer en winter zo is het goed.

HET EVANGELIE.

Marcus 1,7-11

Johannes preekte: 'Na mij komt Hij die mij te machtig
is. Ik voel me niet eens waardig om me te bukken en
de riem van zijn sandalen los te maken. Ik heb jullie
gedoopt met water maar Hij zal dopen met de heilige
Geest.'
In die tijd vertrok Jezus uit Nazaret in Galilea en liet
zich in de Jordaan door Johannes dopen. Toen Hij uit
het water opsteeg, zag Hij de hemel openscheuren en
de Geest als een duif op zich neerdalen. En een stem
uit de hemel sprak: 'Gij zijt mijn Zoon, mijn veelgeliefde; in U heb Ik welbehagen.'
A.:
K.:

A.:

Er is spreken en zwijgen
en het is goed.
Spreken om te zingen
van het goede dat de aarde geeft;
zwijgen om te horen
wat geheimvol in ons mensen leeft.
Er is spreken en zwijgen zo is het goed.

-5-

MEDITATIE.
'Mijn plannen zijn niet jullie plannen en
jullie wegen zijn niet mijn wegen, zegt de Heer.
Want zo hoog als de hemel boven de aarde is,
zo ver gaan mijn wegen jullie wegen en
mijn plannen jullie plannen te boven.'
(Jesaja 55; eerste lezing)

Jezus, wie zijt Gij ?
Het antwoord dat anderen geven op die vraag
ken ik zo goed van buiten.
Zó goed, dat ik hen die zoeken en tasten
naar een eigen antwoord wel steeds
van antwoord dien, maar hen met nog
een vraag van mij erbij opzadel.
Zó goed van buiten, dat ik me niet meer afvraag
of heel dat kluwen van woorden en waarheden
nog wel echt mijn eigen antwoord is.
Jezus, wie zijt Gij ?
Laat ik me niet langer en steeds weer
verschuilen achter uitspraken en teksten
die wel een papieren antwoord,
maar niet mijn eigen leven zijn.
(naar P.M.Broeckx in
Jezus; zijn verhaal herschreven, Patmos '83)

(kort orgel)
Jezus ...
Ik heb zijn beeltenis
maar vaag in mijn gedachten
en ik weet bijna niets
van hoe Hij sprak en keek.
Ik zou willen weten
hoe Hij liep en hoe Hij lachte.
Ik zou willen weten
hoe Hij door zijn haren streek.
Ik zou willen weten
hoe Hij vruchten en olijven at.
En hoe Hij hoestte
als Hij bij de oever stond.
Hoe zijn baard was geknipt.
En iets van zijn oogopslag,
zijn tanden en zijn mond.
Hoe Hij sliep en heeft ontbeten ...
Maar ik ruik wierook.
En plechtig klinkt in alle talen
wat Hij heeft gezegd;
en ik verdwaal in mijn gebed.
Want ik zoek de kleuren
van zijn kleed en zijn sandalen.
Ik zoek gewoon de man van Nazaret.
(Toon Hermans)
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Paul Verhoeven is een bevlogen filmregisseur.
Daarnaast is hij - afgestudeerd wis- en natuurkundige
- gefascineerd door Jezus van Nazaret.
Na zijn vertrek uit Nederland in 1985 meldde hij zich
in Californië aan bij het zogeheten Jesus Seminar,
een hoog wetenschappelijke denktank
van zo'n zeventig eminente geleerden.
Als enige niet-theoloog mocht Verhoeven aanschuiven bij de discussies die ten doel hadden
de historische Jezus te bevrijden van alle mythen om
hem heen en hem te ontdoen van tweeduizend jaar
christelijke inkleuring.
Als bijdrage aan dit onderzoek schreef Paul
Verhoeven vele wetenschappelijke papers die
nu de basis vormen voor zijn boek Jezus van
Nazaret, dat in September 2008 verscheen en in
oktober datzelfde jaar al z'n vijfde druk kende.
Mogelijk komt er ook een verfilming van.
Het gaat niet allereerst om wat de visie van
'n bekend filmregisseur op Jezus van Nazaret is.
Wat hij 'ervan vindt' is van minder importantie
dan het feit dat hij zoekt naar Jezus, ontdaan van
alle make-up die hem in de loop der eeuwen
zo verkleurd heeft en waardoor hij voor zeer velen
zo goed als onherkenbaar is geworden ...
Jezus zonder de geur van wierook, - niet beleefd
met 'plechtige woorden van papier' maar met
't oprechte antwoord van heel het eigen leven.
Een priester, een cabaretier, een filmregisseur ...
ze slaken alle drie een en dezelfde hartenkreet:
Haal Jezus en 'z'n kerk' onder al 't stof vandaan.
Er is weer een nieuw jaar begonnen en zoals de
westerse wereld staan ook de westerse kerk en
het westerse Christendom voor een niet geringe
opgave: een crisis bezweren, - niet door zo gauw
mogelijk terug te keren naar de voorbije tijd,
naar hoe het eeuwenlang reilde en zeilde, maar
door de weg, die de mens gewezen is en die hij
in hart en geweten echt wel kent, vrij te maken
van allerlei obstakels van macht en egoïsme, van verafgode heilige huisjes en mooie woorden.
Er leeft een drang naar echt en oprecht, naar
authenticiteit; ook naar het zuiveren van de bron.
Raimon Pannikar heeft een Indiase vader en
Catalaanse moeder, - is natuurwetenschapper,
filosoof en theoloog, boeddhist en christen.
Het is niet voor het eerst dat de visie op de toekomst
van deze 'pluriforme, multiculturele' mystieke mens
hier in deze kerk klinkt.
Terwijl er veel neergaat,
is het christelijke gevoel in opkomst.
Veel christenen worden zich ervan
bewust dat Jezus' zending
helemaal niet de stichting van
een grote organisatie was,
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dat het Hem niet ging om regeren,
zelfs niet om sacramenten, maar wel
om een levend teken zijn van iets
wat vanuit je hart spreekt.
En dat er een wet is die niet
op een of ander papieren document,
maar in je hart geschreven staat: Liefde.
Kort orgel
BELIJDENIS
A.:

t.: H. Jongerius
Gotha 1715

Om een mens te zijn; (4c)
Brood en Beker
Collecte

ONDERBREKING.

Lied.
Korte stilte
Brood en beker
GEDACHTENIS.
Denk aan die ziek zijn, tobben;
aan die hen bijstaan, bij hen waken.
Denk aan de slachtoffers van oorlog
en geweld - Midden-oosten, Afrika
of waar ter wereld ook.
Denk aan hen die, jong nog,
voor vrede zijn uitgezonden en
oplopen tegen dodelijk geweld.
Gedenk hen met wie we brood en
beker deelden en die ons zijn voorgegaan.
Met eerbied noemen wij:
Geen mens voor niets geboren;
geen goed voorgoed verloren.
GEBED AAN TAFEL.

Lied

Woord
en lied
t.: H. Oosterhuis
m.:J. Vermulst

A.:

Vanwaar zijt Gij gekomen . . (1c)

V.:

Gij van alle tijden
van begin tot einde
van hier en overal Gij die, hoe ook genoemd,
met ons zijt
vanaf de moederschoot
tot voorbij het graf -
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Gij, doodgezwegen,
gekend van horen zeggen en
soms gezien met eigen ogen Gij hebt U voluit geopenbaard
in Jezus van Nazaret,
kind van mensen, kind van belofte,
sprekend zijn Vader.
A.:

Vanwaar zijt Gij gekomen . . (1c)
Ver van huis, amper onder dak,
geboren in het open veld; ver van
wat zich het grote gebeuren waant.
Door simpele zielen,
door koningen die klein,
machtigen die wijs zijn
is hij gevonden:
een engel van een mens,
lichtend voorbeeld,
ster in de nacht;
een en al vertrouwen
in die God en Goed is.
Kind is hij gebleven
zoon van zijn Vader;
door niets en niemand
klein te krijgen door de dood niet eens.
Hij is Gods woord
over echt en oprecht,
de mens zoals bedoeld.

A.:

Vanwaar zijt Gij gekomen . . (1c)
Hij laat zich vinden
in het brood dat hij
zijn laatste avond
brak met die bij hem waren
tot gemeenschap met hen en ons
bij tij en ontij, in leven en dood Hij laat zich vinden
in de beker die hij ons
als zijn testament overreikte:
doen wat hij heeft gedaan
en worden die hij is geweest:
blakend van vertrouwen
en trouw zonder pardon.
Hij laat zich vinden als een kind:
blijk van het diepste
roep om het liefste
wat in mensen leeft.
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Hij laat zich vinden
in de beker zoet en zuur in het brood des levens
met elkaar gebroken
met elkaar gedeeld.
Hij laat zich vinden
door wie bidt zoals hij.
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.
Het leven gegeven,
de tijd ons gegund
een weg te gaan soms een heerbaan
soms een dwaalspoor;
soms een speeltuin
soms een pijnbank.
Heb vertrouwen.
Lied.
A.:

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

De vreugde voert ons (1c)
Het leven gegeven,
grond onder de voet
de aarde die ons draagt een moeder
die om eerbied vraagt,
een nest om in
te huizen en te schuilen.
Eerbiedig haar.

A.:

De vreugde voert ons (1c)
Het leven gegeven,
ruimte om te delen
met mensen wereldwijd zo veelkleurig als de regenboog
zo veelstemmig als de vogels
zo veelzinnig als er mensen zijn.
Respecteer elkaar.

A.:

De vreugde voert ons (1c)
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ZEGENWENS.
V.:

Gun u deze dagen tijd
om te aarden, te bidden.
Tijd voor elkaar,
tijd van vertrouwen in
die God en Goed is
en ons zegenen mag Vader, Zoon en Heilige Geest

A.:

Amen.
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