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Kom, volg mij;
jullie wordt vissers van mensen.
Ze lieten hun netten meteen in de steek
en volgden hem.
(Marcus 1)
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VOORAF

Orgel

INTREDE

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

A.:

Door het donker hier

WELKOM.
Ik heb, ik bezit . . .
zeggen wij gemakkelijk;
het is je gegeven,
wordt ons voorgehouden.
Ik heb talent voor . . .
zeggen wij al gauw;
het is een gave,
wordt ons voorgehouden.
Ik wil, ik doe . . .
zeggen wij zelfbewust;
je wordt geróépen,
wordt ons voorgehouden.
Mensen dragen in en bij zich
wat hen te buiten, te boven gaat.
Welkom u allen hier
omwille van elkaar, in Gods naam.
A.:

Door het donker hier gekomen; (c6)

SCHULD BEKENNEN.
V.:

Je was ziek ik zocht je met 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.:

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

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

Laatje talenten
als zaad in de grond
om-niet vrucht voortbrengen.
A.:

Dat het mij is gegeven
in U te aarden,
Grond van mijn grond.
Je talenten grof verpatsen
is even misselijk als
ze nonchalant verslonzen.

A.:

Dat het mij is gegeven
in U te aarden,
Grond van mijn grond.
Al heb je nog zoveel talent
toch blijf je aanhoudend
op anderen aangewezen.

A.:

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

GEBED.
Zijn wij niet van U vervuld
dan hangen wij ons vol
en raken bedolven.
Zijn wij niet met U op weg
dan gaan we achter alles aan en
vinden nergens wat we zoeken.
Zijn wij niet door U begeesterd
dan ontzinkt ons op den duur
de moed, dooft het vuur.
Ga en blijf daarom met ons
Gij God en Goed
in tijd en eeuwigheid.
AMEN.
Lied.
A.:

K.:
A.:

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

We zijn geen vreemden voor elkaar
al spreken we andere talen.
We zijn geen vreemden voor elkaar
we zijn van één zon de stralen.
We vormen een geheel
en jij en ik zijn deel waar een mens lijdt
lijdt heel de wereld.
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EERSTE LEZING.

Jona 3,1-4,4

Het was niet de eerste keer dat de Heer zich tot Jona
richtte met de opdracht: 'Maak je gereed en ga naar
Nineve, die grote stad, om haar aan te klagen met de
woorden die ik je zeg. Jona maakte zich gereed en
ging naar Nineve, zoals opgedragen.
Nineve was een reusachtige stad, drie dagreizen groot.
Jona trok de stad in en riep: 'Nog veertig dagen, dan
wordt Nineve weggevaagd!' De inwoners van Nineve
geloofden God. Ze riepen een vasten uit en van hoog
tot laag hulde iedereen zich in een boetekleed. Toen
de koning van Nineve de onheilstijding hoorde, stapte
hij van zijn troon af, legde zijn staatsiegewaad af en
zeeg neer, gehuld in een boetekleed. Hij liet in Nineve
omroepen: 'Het is mens noch dier toegestaan te eten
of te drinken. ledereen moet zich hullen in een boetekleed en luid God aanroepen. Laat iedereen anders
gaan leven en breken met het onrecht dat hij doet.
Misschien komt God dan op zijn besluit terug en gaan
wij niet te gronde.’
Toen God zag dat zij inderdaad anders begonnen te
leven, kwam Hij terug op waarmee hij gedreigd had.
Dit wekte grote ergernis bij Jona. Hij werd kwaad en
riep uit: ‘Ach Heer, had ik 't niet gezegd toen ik nog
thuis was ? Net daarom wilde ik naar Tarsis ontsnappen. Ik wist wel dat U een genadige en liefdevolle
God bent; geduldig, trouw en tot vergeving bereid.
Laat mij maar sterven, Heer: ik ben liever dood dan
zo verder te moeten.' De Heer zei:
‘Jona, is het wel terecht dat je zo kwaad bent ?'
A.:

K.:
A.:

We zijn naar 't zelfde beeld gevormd
al zien we met andere ogen.
We zijn naar 't zelfde beeld gevormd
door één Levensgeest bewogen.
We vormen een verband
zijn aan elkaar verwant waar een mens sterft
sterft heel de wereld.

HET EVANGELIE.

Marcus 1,14-20

Na de gevangenneming van Johannes de Doper ging
Jezus naar Galilea en verkondigde er Gods Evangelie.
Hij zei: 'Het is zover, het Rijk Gods is nabij; bekeer je
en geloof in de Blijde Boodschap.' Hij liep langs het
meer van Galilea en zag Simon met zijn broer Andreas bezig met het net in het meer uit te zetten; zij waren namelijk visser. Jezus sprak tot hen: 'Kom, volg
mij; jullie worden vissers van mensen.’ Ze lieten hun
netten meteen in de steek en volgden hem. Iets verderop zag hij Jakobus, zoon van Zebedeus, en diens broer
Johannes in een boot met netten bezig. Ook hen riep
hij. Zij lieten hun vader met de dagloners in de boot
achter en volgden Jezus.
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A.:

K.:
A.:

We zijn een leven onderweg
al volgen we andere wegen.
We zijn een leven onderweg
en wie komt geen ander tegen.
De grond van dit bestaan
in vrede samengaan
wie een leven redt
redt heel de wereld.

MEDITATIE.
Hel en verdoemenis maken niet meer bang,
met loon naar werken wordt niet gerekend,
voor Gods rechterstoel ziet men zich niet staan.
Maar als uit onszelf weten we zeker,
dat het goede ergens gedijt
en dat kwaad zichzelf ooit straft, dat liefde verder reikt dan hier en nu
en dat haat het leven tot in de grond vernielt, dat zonde afzondert en vervreemdt,
dat in wie jij voor mij en ik voor jou mag zijn
straks, wie weet, God blijken zal.
(P. Verhoeven Versleten Beelden)

'Kom, volg mij; jullie worden vissers van mensen.'
Het is de kernzin uit het evangelie dat een
roepingverhaal is en de slagzin waarmee
de kerk jaarlijks om priesterroepingen vraagt.
Het is eigenlijk heel typisch dat in het verleden
- en nu vaak nog - alleen van roeping sprake was
wanneer het om missionarissen, kloosterlingen of
- zoals momenteel vooral - om priesters ging.
'Roeping' leek gereserveerd voor 'n bepaalde
levensstaat, 'n zekere status of functie in de kerk.
Dit is 'christelijk gezien' wel heel erg smalletjes.
Want de ware roep van godswege tot de mens
en van Jezus tot de christenen is eerder te vinden
in wat gebruikelijk de Zaligsprekingen worden
genoemd: 'Wees zachtmoedig, vredelievend, honger
en dorst naar gerechtigheid, ben barmhartig ...'
Waartoe een christen geroepen wordt is te horen
in 't zo geheten verhaal van het Laatste Oordeel:
'Geef hongerigen te eten, dorstigen te drinken;
zoek zieken en gedetineerden op, kleed naakten
en heet vreemdeling en vluchteling welkom.'
Veelzeggend, zelfs alles zeggend is het voor 'vroom'
versleten slot van dit laatste-oordeel-verhaal:
Je doet 't voor de minsten der mijnen; je doet 't Mij.
Hiermee krijgt ons doen en laten er een dimensie bij,
die onszelf en ons goed doen te boven gaat.
Het goed doen van mensen heeft een hart, een ziel
die dieper zit dan nut of 'n handje toesteken.
Niet alleen de bijbel spreekt over deze diepte.
Deze diepere zin van 't menselijk doen sprak
Dag Hammarskjold, secretaris-generaal van de
Navo destijds, uit in een notitie over zijn roeping.
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Ik weet niet wie of wat me vroeg.
Ik herinner me ook mijn antwoord niet.
Maar eens heb ik ja gezegd
tegen iemand - tegen Iets.
Vanaf dat moment weet ik zeker
dat het leven zin heeft en,
in aanvaarding, een doel.
(Dag Hammarskjold in Merkstenen)

'Je doet 't de minsten der mijnen; je doet 't Mij.'
Juist nu in onze tijd die ziel, dat hart ontkend wordt of
eraan voorbijgelopen - verwoorden hedendaagse
dichters en denkers deze diepgang en draagwijdte
van ons werken met andere eigen duidende woorden
en met nieuwe beelden.
Iedere uiting van menselijkheid zal ooit gehoord worden. Iedere trilling van liefde wordt opgevangen,
weerkaatst en plant zich voort. Wat je ooit in het verborgene hebt gedaan aan de minste der levenden, dat
heb je gedaan aan alle levenden, aan dat langzaam
volwassen wordende lichaam van de mensheid, wij,
allen. Wat je voor bloemen en planten hebt gedaan,
voor je vogeltjes, je hond, voor je kinderen, voor stervende mensen, en zelfs je liefde voor stenen: dat komt
terecht, dat blijft bewaard, dat heb je uitgezaaid, blindelings misschien, in het geheugen en de ziel van de
mensheid, wij, allen.
(H. Oosterhuis)
*
Gelukkig de mens die weldaad spreidt
en een zegen is voor wie hij ontmoet.
Het spoor van eerbied en deemoed
dat hij in stilte trekt en nalaat
staat voor altijd gegrift
in het Hart van de tijd.
(P. Verhoeven Naar psalm 1)

*
'We moeten niet denken, dat ons weliswaar kleinschalige, maar evengoed unieke alledaagse doen niets zou
bijdragen aan het oplossen van de grote vraagstukken
van deze tijd . . . Zou het niet zo zijn, dat een terloops
maar eerlijk gesprek tussen mensen het begin en de
kern kan zijn van een bevrijdende dialoog tussen de
volken ? Ik noem dit het 'vlindereffect'. Alle leven is
zo mysterieus met elkaar verbonden, dat de lichte
onbeduidende vleugelslag van een vlinder, wie weet
waar op de aardbol, een tyfoon ontketenen kan.'
(Vaclav Havel)

De crisis waarin het westen verzeild is geraakt,
mag minstens mede geweten worden aan het feit,
dat in onze tijd doen en laten deze boventijdelijke,
bovenpersoonlijke dimensie verloren heeft, - dat
in het beroep geen roeping beleefd wordt, - ons
werken en arbeiden hart en ziel mist, in zichzelf
nauwelijks waarde heeft maar deze moet halen uit
het externe product, het toegejuichte succes,
het meetbaar resultaat, uit honorering en bonussen.

-7-

De dwaze hoogte hiervan toont hoezeer ons leven
en werken aan waardeverlies heeft geleden.
Als is er maar één, één mens
die zich aan jou warmt, één mens wiens hoop,
wiens troost, wiens lente je bent, al is er maar één mens
die een mens aan jou heeft,
dan leef je, leef je niet voor niets,
ben je zoals bedoeld.
(Dalai Lama)

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
BROOD EN BEKER.
Wijk niet uit ons leven;
zij gezien in allen en alles. Laat ons niet kortzichtig
hooghartig aan U voorbijgaan. Wees in ons als het desem
in het brood, de gloed in de wijn,
hart van ons leven.
GEDACHTENIS.
Denk aan die ziek zijn, tobben;
aan die hen dag aan dag bijstaan.
Denk aan de slachtoffers van oorlog
en geweld waar ter wereld ook.
Gedenk hen met wie we brood en
beker deelden en die ons zijn voorgegaan.
Met eerbied noemen we:
Geen mens voor niets geboren;
geen goed voorgoed verloren.
GEBED AAN TAFEL.
V.:

Woord en lied

De zon brengt warm de dag aan het licht,
hult de avond in schemer;
maan en sterren blinken in de nacht,
verbleken bij het gloren van de ochtend.
Bergen rijzen tot boven de wolken;
bomen wortelen diep,
reiken wuivend hemelhoog;
zeeën golven tot voorbij de einder.
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Vogels zingen het licht tegemoet,
groeten het donker en zwijgen;
bloemen bloeien veelkleurig fier,
buigen het hoofd mettertijd.
Het ontroert wie ziet en hoort,
spréékt en raakt ons verwant als we zijn aan de aarde
en verweven met U, van Wie zij spreekt.
A.:

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

V.:

Mensen komen en gaan
beleven lief en leed;
genieten geluk en
krijgen het zwaar te verduren.

t.: P. Verhoeven
m.: W. Vogel

Ze werken en doen
zo goed ze kunnen, zolang het gaat.
Ze zoeken elkaar, willen vrede,
sprekende stilte, weldadige rust.
Van woestijn maken ze akker,
herbouwen op ruïnes hun stad.
En hoe ook getroffen lamgeslagen,
ze staan weer op en vervolgen hun weg.
Mensen zichzelf een wonder:
hoe zij zoeken en reiken naar U,
vanwaar ze zijn, waarvoor ze doen
en naar Wie onderweg.
A.:

Een glimp van U in het brood
gebroken, het leven gedeeld;
in de beker gedronken
ons dagelijks lief en leed.
Één kwam er in de wereld
die de hemel op aarde zag,
een zee van recht en gerechtigheid die niet deed dan goed;
van geweld niet wilde weten,
omzag naar zwak en gekwetst die door waan en waas
een spoor van licht heeft getrokken
de einder voorbij die ondanks alle schijn en ongeloof
trouw en onbevangen leefde
in het volste vertrouwen.

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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In Hem, Jezus van Nazaret,
herkennen wij onze ware aard;
zien wij U, de Eeuwige in de tijd.
Hij heeft zijn testament gemaakt,
brood genomen en gedeeld:
brood, het leven gegeven
met al zijn zoet en zuur;
brood, ons kwetsbaar broos bestaan
dat eens wordt geheeld.
Hij heeft zijn visioen en leven
aan die bleven in handen gegeven;
de beker, tot de bodem toe gedronken,
overgedragen aan die na hem komen
tot wat wij hopen zal zijn vervuld.
A.:

Een glimp van U in het brood
gebroken, het leven gedeeld;
in de beker gedronken
ons dagelijks lief en leed.
Zo'n vertrouwen
is leugen en geweld te machtig,
in geen graf of dood te vangen.
Zo'n vertrouwen
brengt alles aan het licht
en in liefde tot voltooiing.
Zo'n vertrouwen
laat de aarde glanzen van U
God en Goed in en met ons.
Bid dan 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.
Bid om en ben zuinig
op mensen die
als van nature
stil en bescheiden doen
wat alledag vraagt.
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K.:

Zoek God met hier of daar, t.: P. Verhoeven
zoek midden onder u:
m.: W. Vogel
in die ziek zijn en die waken,
in die treuren en die troosten,
die komen en die heengaan.
Bid en zie: God is midden onder u.

A.:

Bid om en ben zuinig
op mensen die, hoe hoog
of laag ook op de ladder,
hun medemens een naaste
ziek en zwak een toeverlaat zijn.
K.:

Zoek God niet hier of daar,
zoek midden onder u:
in die deemoedig doen
wat alledag vraagt;
eerbiedig omgaan met het leven;
oog hebben voor het wonder
waarin wij staan en gaan.
Bid en zie: God is midden onder u.

A.:

Bid om en ben zuinig
op mensen die
tijd en talent
wie ze zijn en wat ze hebben
belangeloos beschikbaar stellen.
K.:

Zoek God niet hier of daar,
zoek midden onder u:
meer in luist'ren dan beleren,
meer in vragen dan beweren;
meer in geven dan in nemen.
Bid en zie: God is midden onder u.

A.:

ZEGENWENS.
Zegenen wij elkaar, vooral hen
die ons hard nodig hebben.
En de hele wereld moge
gezegend zijn in de naam van
Vader, Zoon en Heilige Geest.
Amen.
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