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SAMENROEPEN
God roept ons en wij roepen tot God
→

Muziek

→

Aansteken van de kaars
Symbool van het Goddelijk licht

Zonder dit licht is het geen leven en zal alles weer verworden tot chaos en duisternis, een
wereld waarin wij elkaar niet meer verstaan maar ieder voor zich leeft en er geen
duurzame vrede tussen mensen kan ontstaan……
Het is in ‘de liefste der mensen’ dat dit licht voor ons blijft opgaan en daarom wordt van
Jezus gezegd dat Hij het licht voor deze wereld is. Hij verbindt ons met het eerste en het
laatste woord van God dat ‘licht’ heet.
(Henk Jongerius: https://blog.kloosterhuissen.nl/licht-dat-ons-aanstoot/)
:

→

Votum en groet

Van harte heet ik u welkom bij deze virtuele dienst in de Vermaning van Zaandam. Ik kijk
naar een lege ruimte maar als ik mijn ogen dicht doe, dan zie ik u, zusters en broeders, u
allen. We doen onze ogen dicht, wenden ons tot God en zijn zo bij elkaar met de
woorden:

Onze hulp is in de naam van de Heer
Die hemel en aarde geschapen heeft
Die het werk van zijn handen niet in de steek laat
Maar die trouw en verbonden blijft
Voor altijd
Amen.
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→

Zingen: Lied 275, 1

→

Gebed om Gods ontferming:
Gebed om ontferming
Heer, onze God, Gezegend is uw naam
Tot u komen wij op dit uur
Zomaar een paar mensen ver weg en toch zo dicht bij elkaar
U brengt ons samen, telkens weer
Wij vragen u –in biddende woorden- ons openstellend voor u en voor elkaar
Wees ons genadig, houdt ons vast
In vreugd en verdriet, in zekerheid en twijfel
In onze angsten en paniek en in onze hoop en ons verlangen
Ontferm u over ons
U kent ons beter dan wij zelf
U doorgrondt ons waar we zelf de grond dreigen te verliezen
U steunt ons waar we dreigen te struikelen
Wees met onze angst voor wat is
Wees met onze vrees voor wat komen gaat
Ontferm u over ons en onze wereld,
uw schepping voor ons allen
Zo wankel in het bestaan
Zo uitgebuit, vervuild en betwist
Gezegend bent u die ons de weg tekent en wijst
die ons leert:: en toch ben ik bij je
die is en zal zijn: een mogelijkheid voor toekomst geeft
Amen.
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→

Inleiding tot het thema van deze dienst

Het is een goede gewoonte in onze diensten aan te sluiten bij de traditie van het
Oecumenisch leesrooster. Dat is het schema van Bijbellezingen opgesteld door de Raad
van Kerken voor een heel jaar. Soms doorgaande lezingen uit de evangeliën, samen met
gedeelten uit het Eerste Testament, uit de Thora of de profeten. Daarbij wordt ook elke
zondag een psalm genoemd die aan het begin van de dienst wordt gelezen of gezongen.
Toen ik gevraagd werd om in te vallen voor onze predikante, die uit Duitsland komend,
verplicht is tien dagen in quarantaine te gaan, was ik ook vast van plan mij zoals
gebruikelijk aan dat schema te houden.
Ik had voor u deze ochtend moeten lezen uit het boek van de profeet Ezechiël. Het zou
hoofdstuk 34 zijn geworden. Een spannend profetisch hoofdstuk waarin met de
beeldspraak van goede en slechte herders de leiders en heersers van zijn tijd worden
aangevallen: omdat ze slechte herders zijn die alleen aan zichzelf denken, zich zelf
verrijken en de armen uitbuiten. Een beeld dat (helaas) direct op onze tijd toegepast zou
kunnen worden. Daartegenover schetst de profeet in schitterende visionaire beelden
een toekomst waarin de mensen weer veilig zullen kunnen wonen, verwoest land
hersteld zal worden. Daar sloot de lezing uit het evangelie van Mattheüs bij aan.
Mattheus 25 beschrijft ook een visioen: het visioen van het laatste oordeel. Wanneer de
“bokken van de schapen zullen worden gescheiden. Met als criterium voor het oordeel:
hebben de mensen de armen gesteund, de naakten gekleed, de hongerigen gevoed. Met
andere woorden het laatste oordeel is een oordeel over onze eigen tijd: handelen we
rechtvaardig, of buiten we elkaar uit tuk op eigen gewin en veiligheid……
Deze lezingen bieden overvloedige stof voor vele zondagen en ook zeker voor een
zondag in deze tijd waarin de wereld zucht van angst en pijn, verscheurd wordt door
tegenstellingen van arm en rijk….
Bij de lezing van de zondag behoort altijd een psalm. De psalm van deze zondag is psalm
90. En bij het voorbereiden van deze dienst – moet ik u eerlijk zeggen- ben ik niet verder
gekomen dan dit lied: een lied zo rijk en zo schitterend, zo veel beelden en gedachten,
dat het mij totaal in beslag nam. En ik besloot het leesrooster, het leesrooster te laten en
de psalm het lied te laten zijn dat de klank van deze zondagdienst zal bepalen. Met u wil
ik proberen door de tekst heen te kruipen en ons te laten doordringen door de woorden
er van: de woorden van de tijden die die ons leven bepalen en afgrenzen, de tijd waarin
we op drift dreigen te raken, de tijd waarin we het gevoel krijgen zeker nu dat alles ons
uit de handen wordt geslagen.
Bij de woorden van psalm 90 een paar illustraties uit een oud handschrift: dit
handschrift is gemaakt in 820-830 in een klooster bij Reims. Een bijzonder handschrift
van de psalmen in het latijn met tekeningen die bijna als stripverhalen zijn te lezen. Een
handschrift van meer dan duizend jaar geleden.
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Deze dienst, broeders en zusters is een leerdienst. Een leerdienst waar de tekst van
psalm negentig het centrum gaat vormen. We zingen de woorden, we horen de
woorden, we lezen de woorden en we laten beeldend de woorden op ons afkomen……

HOREN WIJ NAAR DE LEZINGEN VAN DEZE
ZONDAG

→

Zang: Psalm 90, 1-2

Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen
De zekerheid van allen die U vrezen
Geslachten gaan, geslachten zullen
komen:
wij zijn in uw ontferming opgenomen.
Wij mogen bouwen op de vaste grond
van uw beloften en van uw verbond.

→
1

Nog eer de bergen uit de baaierd stegen,
de aarde en de zeer gestalte kregen
nog eer uw scheppend woord aan alle
leven
een wereld om te wonen heeft gegeven,
God, zijt Gij God, dezelfde die Gij zijt,
van eeuwigheid en tot in eeuwigheid

Lezen: Psalm 90,1

PSALM 90 (89) • Domine, refugium.

(Een gebed, v. Mozes, de man Gods).

Heer, schuilplaats zijt gij ons geweest
in geslacht na geslacht.
Van eer de bergen werden gebaard
en aarde en wereld voortbrachten,
2
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van
eeuwig
tot
eeuwig
zijt gij,
God.

→

Overdenking: een toevlucht voor ons

Het boek van de psalmen, 150 in getal, wordt in vijf aparte boeken onderverdeeld, zoals
de Thora ook in vijf boeken kent. Elk deel eindigt met de woorden: gezegend is de
Heer……, amen, amen….. En zo eindigt psalm 89. En met de negentigste psalm begint
een nieuw boek. Opvallend is het opschrift: een gebed van Mozes. De traditie vertelt dat
dit niet de enige psalm was die men op Mozes terugvoerde. Tot en met psalm 100
zouden deze liederen van de profeet Mozes zijn! Maar dit is het enige lied, dat een
gebed genoemd wordt, waarboven de naam van Mozes wordt gezet. Waarom zou dat
zijn? Misschien heeft het te maken met wat er in de volgende regel wordt gezegd: daar
wordt het thema van het lied als opschrift boven de volgende regels gezet:
Heer, een schuilplaats, een toevluchtsoord ben jij voor ons, generatie op generatie.
Het woord voor schuilplaats is een metafoor, beeldspraak. Het Hebreeuwse woord duidt
eerder op de relatie tussen God en mens, dan op een specifieke plaats. Het zelfde woord
komen we tegen in het boek Deuteronomium. Daar -in de zegen van Mozes over de
twaalf stammen staat: Een schuilplaats is de Gods van oudsher. Hetzelfde woord,
dezelfde beeldspraak van een intieme relatie. Hier wordt die intieme relatie genoemd in
de woorden die naar het opschrift “een gebed” zijn. Jij, God was , bent geweest voor ons
van geslacht tot geslacht, alle generaties. Het thema van de psalm is hiermee ingezet.
Het gaat om de mens in zijn verhouding tot God in de tijd. Het gaat om ons mensen, die
bepaald worden in ons wezenlijke zijn door twee dingen:
Wie zijn we staande voor God en wie zijn we in de steeds voortgaande, niet te fixeren
tijd en niet tegen te houden tijd.
Dat is het thema van deze psalm waarin de woorden voor tijd bijna in elke zin
voorkomen: er wordt gesproken over jaren, er wordt gesproken over dagen, over
ochtend, over avond, over nacht, gisteren, eeuwigheid, generaties: allemaal woorden
waarmee wij mensen proberen de tijd te benoemen, te bepalen vast te houden, wat niet
vast te houden is.
Van oudsher, altijd was God voor ons in die voortgaande steeds maar voortgaande van
geslacht tot geslacht voortgaande tijd. , zo stelt de dichter in dit opschrift. Op die
ervaring in het verleden dat de relatie met God vastheid, veiligheid gaf, is het hele
gedicht van psalm 90 gebaseerd.
Maar God, zo schrijft wordt niet bepaald door wat voor ons belangrijk is, niet door zijn
relatie met ons, met onze werkelijkheid, niet door zijn relatie met de tijd. Hij staat zegt
de dichter boven de tijd, is niet afhankelijk van onze geschapen werkelijkheid: nog voor
de bergen werden geboren, de aarde en wereld voortbrachten, van eeuwigheid (of van
het begin van de wereld tot het einde van de wereld, ben jij, God.
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→

Zang: Psalm 90,3-4

O Here God, Gij wendt het mensenleven
om het weer aan stof te geven.
Gij zegt: Keer weder, mensenkind, keer
weder.
Want duizend jaren, Gij ziet op ze neder
als op een nachtwaak, zij zijn in uw oog
gelijk de dag van gisteren die vervloog
Gij overspoelt de sterveling met uw
stromen.
De jaren snellen ons voorbij als dromen.
Wij zijn als gras, fris in het ochtendgloren,

→

des avonds dor en alle glans verloren.
Uw toorn, rechtvaardig God, doet ons
vergaan.
Uw gramschap overweldigt ons bestaan
Heer onze daden en hun loze gronden
zijn voor uw aanschijn niets dan schuld en
zonde.
al wat wij heimelijk in ons hart omdragen
doorlicht uw heiligheid – en wij versagen,
want uw gerechte toorn verslindt tijd
zodat ons leven als een zucht verglijdt

Lezen : Psalm 90,3-9

Gij doet een mens weerkeren tot
molm,
gij zegt:
keert weer, kinderen van Adam,!
3

in de ochtend in bloei en het schiet op,
voor de avond
afgesneden en verdord.
6

Ja, wij vergaan door uw woede,
worden verbijsterd door uw gramschap,7

Werkelijk duizend jaren zijn
in uw ogen
als een dag van gister wanneer die
voorbijgaat,
als een wake in de nacht.
4

Gij spoelt ze weg, zij zijn een slaap,
in de ochtend
als gras dat opschiet:

als gij onze ongerechtigheden
stelt u tegenover,
onze geheimen
in het licht van uw aanschijn.
8

5

7

Ja, in uw verbolgenheid wenden zich al
onze dagen,
ons vergaan onze jaren als een zucht.
9
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→

Overdenking: Wie zijn we ?

Het thema van de psalm is echter niet Gods relatie tot de scheppingsmachten, de bergen
als symbool van eeuwigheid, of de aarde en de kosmos: het gaat om zijn relatie met de
mens, met ons…. Wij, zwakke mensenkinderen, deel van de schepping….
Let op dat er geen directe relatie wordt gelegd met de de bergen, me de aarde: maar de
mens wordt direct toegesproken.
Wie zijn we in onze relatie met de boven de tijd staande God? We krijgen eerst met
nadruk onze sterfelijkheid te horen: keer terug naar molm; want stof zijn we en tot stof
zullen we terugkeren, zoals in de scheppingsgeschiedenis wordt verteld.
De tijd is verbijsterend vluchtig. God is heer van de tijd: Wat zijn duizend jaren in Gods
ogen? Als de dag van gisteren, als slaap die we ons niet meer kunnen herinneren.
Vergankelijk als gras. Duizend jaar is misschien wel het hoogste wat de mens zich kan
voorstellen. (Prediker 6,6) Zelfs een dictator spreekt alleen maar van een duizendjarig
rijk, als of hij het over de eeuwigheid heeft. Het is in de ogen van God niets meer dan
een stofje in de tijd, gras dat opschiet en ’s avonds verdord is. Duizend jaren doet hij
stromen als slaap. Wij zijn ons in onze slaap niet bewust van de tijd, alleen wanneer we
wakker worden. De dichter speelt met woorden en klanken. Jaren,  שניםzijn als slaap,
שינה, End an nog slaap in de ochtend als die al niet meer is, zoals kruid dat verwelkt….
Maar het is onze tijd, die we in tegenstelling tot God wel ervaren: het beeld van het
opschietende gras en het uitdrogende verdorde kruid wordt verbonden met het leven
van de mens voor Gods aangezicht: wie zijn wij? Hoe kunnen we bestaan? De dichter uit
zijn klaaglied over onze existentie, over ons bestaan in de tijd staande voor God.
Aansluitend als toepassing bij het beeld van het verdorrende gras, Ja, wij vergaan door
uw woede, worden verbijsterd door uw gramschap,De dichter van psalm 90 spreekt over onze werkelijkheid. Hij stelt geen vragen, komt niet
in opstand, maar stelt vast: dat is onze realiteit, vergaan, vergankelijkheid, ons leven in
wat we doen, als een kreunende zucht, nauwelijks hoorbaar.
Hebben we hier te maken met een mensopvatting die zo vaak aan religie wordt
toegekend? De mens als zondaar, als kreunend onder Gods toorn. Of kunnen we hier
horen wat we in deze tijden van pandemie, van onzekerheid, van angst, van
wereldschokkende veranderingen van het klimaat ervaren: hoezeer we betrokken zijn
deel zijn, ook verantwoordelijk voor wat ons overkomt?
De psalmdichter doet wat elk mens doet als hij lijdt: hij spreekt over zichzelf: wij
vergaan, wij zijn verbijsterd. Tegenover God echter moet hij erkennen: het zijn onze
overtredingen, onze geheimen, onze zonden….als gij onze ongerechtigheden
stelt u tegenover, onze geheimen in het licht van uw aanschijn.
Juist in crisistijden zegt de dichter worden we ons bewust wie we zijn, wat we doen, wat
we deden. En dat is vaak, misschien wel altijd bepaald niet om trots te zijn. Tegenover hij
die boven de tijd staat, die Heer van de tijd is, worden we ons bewust, pijnlijk bewust:
wie zijn we , wat zijn, wat doen we, wat willen we , wat kunnen we
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→

Zang : Psalm 90,6-8

Zeventig , tachtig jaren mensenleven
is dat, o Heer, om hoog van op te geven?
’t Is moeite en verdriet. Och mocht het
wezen
dat wij u kenden naar Gij zijt te vrezen.
Leer Gij ons zo te leven, dag voor dag,
dat in ons hart de wijsheid wonen mag
Wend u tot ons, keer tot ons weder,
Here,
hoe lang nog zult Gij uw gelaat afkeren?
Schenk ons het morgenrood van uw
genade,

dan prijzen wij voortaan uw grote
daden.
Vergun uw volk, na jarenlange druk,
nu vele jaren zorgeloos geluk.
Laat Heer, uw volk uw daden zien en
leven
en laat uw glans hun kinderen omgeven.
Zie op ons neer met vriendelijke ogen.
O God, bescherm ons in ons
onvermogen.
Bevestig wat de hand heeft opgevat,
het werk van onze handen, bevestig dat.

→ Lezen : Psalm 90,10-17
Keer weer, Ene,- tot wanneer?heb deernis
over wie u dienen!
13

Verzadig ons in de ochtend
met uw vriendschap,
dat wij jubelen en verheugd zijn,
al onze dagen.
14

Verheug ons naar de dagen
dat ge ons hebt doen bukken,
jaren
dat we kwaad moesten zien!
15

De dagen onzer jaren,
daarin gaan zeventig jaar,
tachtig jaar als we sterk zijn
en het meeste daarvan
is moeite en verdriet,
want snel wordt het afgesneden,
wij vliegen heen.
10

Wie kent de kracht van uw woede,
uw verbolgenheid,hoe zeer gij zijt te vrezen!
11

Om onze dagen te tellen,schenk ons zodanig kennis,
dat wij komen
tot een hart vol wijsheid!

Laat aan uw dienaars zien uw
handelen,
uw luister
over hun zonen.
16

17 Kome de lieflijkheid van de Heer onze
God over ons,
bevestig over ons
het doen van onze handen,
het doen van onze handen,
bevestig dat!

12

9

Dienst doopsgezinde gemeenten van de Zaanstreek 15 november

→

Overdenking: Een hart vol wijsheid

Tegenover de duizend jaar van staan de dagen van onze jaren, zeventig, hoogstens
tachtig : miniem in vergelijking met duizend laat staan de eeuwigheid die God
aanduidt. Beroemd is deze zin, en niet ten onrechte. Het vervolg maakt ook duidelijk
dat zelfs die luttele jaren vaak bepaald worden door inspanning, benauwenis,
verdriet. We vliegen heen als een vogel die wegvliegt en niet meer gezien wordt!
Hier zouden we kunnen ophouden, in een stemming van pessimisme. De
wetenschap wie we zijn en wat we zijn kan leiden tot pessimistische wanhoop, tot de
zin: alles is niets. Wat doet het er allemaal toe.
11 Wie kent de kracht van uw woede, uw verbolgenheid,- hoe zeer gij zijt te vrezen!
De dichter van de psalm geeft zich hoe begrijpelijk dat ook zou zijn, niet aan deze
wanhoop over: hij went zich tot God en vraagt, niet om nog langer te kunnen leven. Wat je
zou verwachten in dit lied van eeuwigheid en vergankelijke tijd. Maar hij vraagt, wat je wel
zou kunnen noemen als de meest wezenlijke vraag die wij mensen ons in onze situatie
zouden kunnen stellen: Om onze dagen te tellen,- schenk ons zodanig kennis, dat wij
komen tot een hart vol wijsheid!

Het doen kennen staat tegenover de retorische vraag van de zin daarvoor:
wie kent de kracht van uw woede. Niet in die kennis blijven steken die alleen maar
angst en huiver zou kunnen oproepen en de mens verlamt, maar de vraag is naar
kennis zo dat we leren onze dagen te tellen met een hart vol wijsheid.
Je voelt dat in het gedicht nu een wending optreedt, uit de huiver en het
gevaar van opgeven omdat de kortheid van het leven met alle pijn en moeite die er
is je brengt tot de zin dat alles zinloos is, vraagt de dichter: geef me inzicht in de
dagen die ik leef dat ik ze op een wezenlijke wijze manier weet te leven! Een hart vol
wijsheid. Zodat we ook kunnen genieten, blij kunnen zijn over ons deel in dit leven
zozeer vaak bepaald door angsten en verdriet.
En vanuit die hernieuwde kennis van onszelf vragen we om vreugde in de ochtend
(de ochtend die even tevoren de opmaat was van verwelken, en verdorren). Hier
vragen we om een de relatie met God die tot verzadiging, volheid en gerustheid en
vreugde leidt: al de dagen van ons leven.
De laatste zin van de psalm neemt op wat in de eerste zin van het gedicht slechts
een herinnering van de ervaring van het verleden was. Daar stond: “Jij was voor ons
een zekere beschutting in onze geschiedenis van geslacht tot geslacht”. Nu worden
we weer genoemd met een zin die toekomst opent: “Kome de lieflijkheid van de Heer
onze God over ons…Meer nog dan in vers 1 waar de metafoor, de beeldspraak van de
veilige verblijfplaats de intieme relatie van mens en God, God en mens aanduidde, zo
wordt hier die directe relatie met een van de mooiste woorden van de bijbel
ingevuld: lieflijkheid, zachtheid, schoonheid. De plaats, de situatie waarin we Gods
nabijheid hopen te ervaren wordt beschreven als liefelijk, verwarmend intiem mede
aangeduid met de volle benoeming van Hem als Heer onze God.
Vanuit die vraag, die hoop op een leven met kennis, met een hart vol wijsheid
vragen we God te bevestigen wat we doen, het werk van onze handen. Het werk van
onze handen. Vanuit het inzicht, het kritische inzicht, de wijsheid wie we zijn en wat
we zijn, van de voorlopigheid van ons handelen nemen we de beslissingen in onze
korte leven. En we vragen aan God dat te bevestigen. Niet om ons gelijk te halen,
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niet vanuit egoïstische op ons zelf gerichte belangen, maar vanuit de wetenschap dat
we allen staan tegenover God, die meer is dan wat en wie dan ook, de Heer van de
tijd.
Juist in onze tijd, vol van verwarrende en benauwende omstandigheden, die
ongelooflijk moeilijke beslissingen vragen zonder dat we –zoals we ook wel wetenwat de uitkomst is, houdt de dichter van Psalm 90 ons een spiegel voor.
Leer ons onze dagen te tellen, geef ons een hart vol wijsheid, …laten we zo
leren van deze psalm, broeders en zusters……

→

Stilte

→

Muziek
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ANTWOORDEN: wij antwoorden op het gehoorde
→

Gebeden en voor voorbeden die we afsluiten met het “Onze
vader”

Heer, onze God
Gezegend is uw naam
Uw naam die over ons is uitgespreid,
als een warme beschutting
Als inspirerende aansporing
Als vaste steun
en onverbrekelijke hoop
Wij bidden u
Donker in onze dagen, donker in onze nachten.
De weg van ons leven,
gehuld in duister van niet weten en niet kunnen.
Geef ons dat we licht mogen zien
Uw glans ervaren, verwarmend in ons leven
Geef ons dat we onze dromen niet opgeven
de dromen van die mens,
de dromen van dat licht
waar wij zo naar uitzien.
Wij bidden u
Dat wij elkaar aan sporen
Ook deze dagen
In het wonder te geloven
Het wonder van het gewone leven
Zo buitengewoon!
Goede God, help ons,
bij ons zoeken naar die droom
soms zo ver weg,
maar eens
ergens weer zichtbaar en heel nabij.
Breng uw licht dichterbij

Wij bidden u
Voor uw schepping, onze wereld
Onze wereld angstig en verdeeld
Waar het virus van ziekten rondwaart
En het virus van het eigenbelang de kop opsteekt
Wij bidden u voor allen die zich inzetten voor de ander
Doe ons verbonden zijn met elkaar
Waar dan ook, heel dichtbij maar ook ver weg
Wij zijn alleen uw schepping, O God
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Wees ons nabij
Wij bidden u voor degenen met wie wij ons verbonden voelen
En van wier liefde en aandacht wij afhankelijk zijn
Wij bidden u voor degenen die liefde moeten ontberen
Wij bidden voor degenen met name bekend
Die verdriet hebben, bang zijn
Omdat ze ziek zijn, of alleen
Laat ons elkaar niet vergeten
Laten we weten van elkaars pijn
Dat we elkaar meedragen in onze woorden, in ons hart
Wij bidden u
Stil met onze eigen woorden
Verlangens en twijfel
Hoop en wanhoop
Vreugde en gelatenheid
Stil gebed

Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koningschap komen
en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad
Want aan u behoort het koningschap,
de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.
Amen.
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Zang: lied 90a 1,3,4,5, en 6

1. O God, die droeg ons voorgeslacht
in nacht en stormgebruis,
bewijs ook ons uw trouw en macht,
wees eeuwig ons tehuis!
3. Gij zijt, van vóór Gij zee en aard'
hebt door uw woord bereid,
altijd dezelfde, die Gij waart,
de God der eeuwigheid!
4. En duizend jaar gaan als de dag
van gisteren voor U heen,

→

een schaduw, een gedachte vaag,
een nachtwaak, die verdween.
5. De tijd draagt alle mensen voort
op zijn gestage stroom;
ze zijn als gras, door zon verdord,
vervluchtigd als een droom.
6. O God, die droeg ons voorgeslacht
in tegenspoed en kruis,
wees ons een gids in storm en nacht
en eeuwig ons tehuis!

Vragen om de zegen voor elkaar
(zegen van St. Patrick, een Ierse monnik uit de 7e eeuw)

de Heer zij voor ons
om ons de juiste weg te wijzen
de Heer zij achter ons
om ons in de armen te sluiten
en om ons te beschermen tegen gevaar
de Heer zij onder ons
om ons op te vangen
wanneer wij dreigen te vallen
de Heer zij in ons
om ons te troosten
als wij verdriet hebben
Hij omgeve ons
als een beschermende muur
wanneer alles over ons heen lijkt te vallen
de Heer zij boven ons
om ons te zegenen
zo zegene ons God vandaag
morgen en in eeuwigheid
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Zang, lied 425
Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden, tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord.
Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal,
door liefde gedreven, om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.

We doven de kaars hier in de Vermaning
Maar we geven elkaar het licht door ook in de komende week:
Een goede week een ieder toegewenst

-=-=-=-=-=-=-=-=Volgende diensten:
22 november 2020, 10:00 uur
Gezamenlijke dienst
Voorganger: Willemien Roobol (Geestelijk verzorger van het
Mennistenerf)
Waar: Vermaning te Krommenie
Organist: Klaas Arend Booij

25 november 2020, 19:00 uur
Adventsvesper
Voorganger: Jannie Nijwening
Waar: De Wijngaard, Dorpsstraat 134, 1531 HP Wormer

29 november 2020, 10:00 uur
Gezamenlijke Dienst
Voorganger: Jannie Nijwening
Waar: Vermaning te Wormer
Organist: Klaas Arend Booij
Bijzonderheden: De Eerste zondag in de Advent
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Wilt u een bijdrage geven om onze gemeenten te
ondersteunen dan kan dit via onderstaande
banknummers:

Doopsgezinde gemeente Krommenie
NL66 ABNA 0938 8022 32

Doopsgezinde gemeente Wormer
NL79 INGB 0000 5650 78

Doopgezinde gemeente Zaandam
NL96 INGB 0690 2608 65
of Regentencollege NL31 TRIO 0198 3527 43
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