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SAMENROEPEN
God roept ons en wij roepen tot God
Pianospel
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
Krommenie. Als ik mijn ogen dicht doe dan zie ik u, zusters en broeders, u
allen hier zitten. Als we onze ogen dicht doen zijn we bij elkaar
Al zijn we niet hier bijeen, toch bidden wij verbonden met elkaar:

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.

In Memoriam br. Huib Dorpema
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Lied 702:
Licht dat ons aanstoot in de morgen
voortijdig licht waarin wij staan
koud, één voor één en ongeborgen,
licht overdek mij, vuur mij aan.
Dat ik niet uitval, dat wij allen
zo zwaar en droevig als wij zijn
niet uit elkaars genade vallen
en doelloos en onvindbaar zijn.

Alles zal zwichten en verwaaien
wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad beklijft.
Veelstemmig licht om aan te horen
zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren,
licht, laatste woord van hem die
leeft.

Inleiding tot het thema van deze dienst
Deze ochtend, broeders en zusters lezen met elkaar twee wonderlijke
verhalen. Verhalen die eigenlijk ver van onze werkelijkheid staan. Verhalen
over onreinheid en reinheid,, van huidziekte en genezing. We horen van een
generaal die lijdt aan wat in de vertaling die we lezen “huidvraat” wordt
genoemd. Hij wordt op wonderlijke manier daarvan genezen. Hetzelfde woord
,huidvraat, komen we tegen in het verhaal uit het Nieuwe testament waar ook
iemand van zijn ziekte wordt genezen. Wat die aandoening was weten we
niet. Soms vertaald met melaatsheid, soms met leproosheid. Afgezien dat het
best spannende verhalen zijn (nota bene van meer dan tweeduizend jaar
geleden!) kun je je afvragen wat hebben wij er mee van doen: waarom
zouden we er nu tijd aan besteden. In deze tijd moeten we ons echt druk
maken om een echte ziekte die ons overkomt en waarmee we nauwelijks
raad weten hoe er mee om te gaan. We hebben geen behoefte aan sprookjes
uit het verleden! Toch ga ik met u het experiment aan ons te verdiepen in
deze oeroude verhalen die spreken over rein en onrein, dat wil zeggen over
uitsluiting en weer opgenomen worden. Misschien op een ons vreemde
manier maar ons spiegelen in deze vethalen geeft misschien een
mogelijkheid naar ons eigen leven en onze eigen werkelijkheid te kijken op
een andere manier dan qe gewoon zijn. Een experiment…….
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Gebed om Gods ontferming: kyrie gebed
Heer onze God, gezegend is uw naam
Uw naam
Waarin wij samen kunnen zijn
In uw licht mogen we staan
En zien we elkaar en ons zelf
Broze mensen in een zo kwetsbaar bestaan…..
We bidden u, beseffend wie we zijn en wat we zijn
Op dit moment in deze tijden
Bidden wij, vragen wij u
Houd ons vast zo angstig als we zijn
Zodat wij elkaar en onszelf vast kunnen houden
Wees met ons zo onzeker als we zijn
Zodat wij met elkaar en bij onszelf kunnen blijven
Heer wij bidden u
Ontferm u over ons
Wij bidden u voor onze wereld
Laat ons beseffen dat wij deel te zijn van héél uw schepping
en ons niet afsluiten in onze eigen angst
wegkruipen in onze eigen bunkers
Maar verbonden blijven met al uw schepsels
Heer wij bidden u
Ontferm u over ons en onze wereld

Afsluiten met lied 299j.
1. Om de mensen en de dieren,
om de honger en de dood,
om de kleinen en de groten,
al uw schepselen in nood,
3. Eer zij de God van de hemel,
zijn naam richt de geschiedenis.
Eer aan de koning der volken:
Gloria in excelsis.
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4. Vrede bij mensen op aarde,
waar zijn toekomst al begonnen
is.
Vrede bij kleinen en groten:
Gloria in excelsis.
tekst Karel Deurloo
melodie Christiaan Winter
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HOREN WIJ NAAR DE LEZINGEN VAN
DEZE ZONDAG
II Koningen 5, 1-14: het verhaal van Elisha en Na’aman
Naäman, overste van de
strijdschaar
van de koning van Aram
was een groot man
voor het aanschijn van zijn heer
en verheven van aanzien,
want door hem had de ENE
aan Aram vrijheid gegeven;
deze man
was een held van vermogen,
maar had huidvraat.
1

Als uit Aram benden uitgetrokken
zijn
nemen ze uit het land van Israël
een klein meisje in kerkering mee,dat terechtkomt
voor het aanschijn van Naämans
vrouw.
2

Zij zegt tot haar gebiedster:
ach, bevond mijn heer zich maar
voor het aanschijn van de profeet in
Samaria,dan zou die hem
van zijn huidvraat afhelpen!
3

Als hij aankomt
meldt hij het aan zijn heer en zegt:
zo en zo heeft gesproken dat meisje
uit het land van Israël!
4

Dan zegt de koning van Aram: ga
heen,
kom daar aan!ik zal aan Israëls koning
een briefrol zenden!
Hij gaat heen en neemt in zijn hand
mee:
tien talenten zilver,
zesduizend stukken goud
en tien wisselgewaden.
5

5

Hij komt met de briefrol aan
bij Israëls koning, waarin gezegd
wordt:
welnu,
met dat deze briefrol bij u aankomt,
zie, zal ik tot u mijn dienaar Naäman
zenden
en moet u hem afhelpen van zijn
huidvraat!
6

En het geschiedt:
zodra Israëls koning de brief heeft
gelezen
scheurt hij zijn gewaden
en zegt hij: ben ík God,
die kan laten sterven en doen
leven,
dat hij een man naar mij toe zendt
om hem af te helpen van zijn
huidvraat?ja, ach, beseft toch en ziet in
dat hij een voorwendsel tegen me
zoekt!
7

En het geschiedt,
zodra Elisja, de man Gods, hoort
dat Israëls koning
zijn gewaden gescheurd heeft,
dat hij aan de koning bericht zendt
om te zeggen:
waarom heb je je gewaden
gescheurd?laat hij toch komen tot mij,
dan zal hij weten
dat er een profeet is in Israël!
8

Dan komt Naäman aan,
met zijn paardenspul en zijn
wagenpark,en blijft stilstaan in de ingang van het
huis
van Elisja.
9
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Elisja zendt tot hem een bode en
laat zeggen:
ga heen,
en was u zeven malen in de
Jordaan* ,
dan keert uw vlees aan u terug
en bent u rein!
10

Naäman wordt woedend en gaat
weg;
hij zegt: zie, ik zei bij mijzelf:
naar buiten, naar buiten zal hij
komen,
dan stilstaan en de naam aanroepen
van de ENE, zijn God,
met zijn hand wuiven naar de zere
plek
en zo de huidvraat weghalen;
11

12

zijn niet
Avana en Parpar,
de rivieren van Damascus,
beter dan alle wateren van Israël?-

6

kan ik mij niet dáárin wassen
en rein worden?!
Hij wendt zich af en gaat in
gramschap weg.
Dan treden zijn dienaars nader
en spreken hem toe;
zij zeggen:
vader, had de profeet
een gróót woord tot u gesproken,
zou je dat niet doen?waarom dan niet nu hij tot je heeft
gezegd:
was u en word rein!
13

Dan daalt hij neer
en dompelt zich zeven keren in de
Jordaan,
naar het woord van de man Gods,
zijn vlees keert terug,
als het vlees van een kleine jongen,
en hij wordt rein.
14
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Zingen: Lied 174

1. Naäman woonde in het land naast Israel.
Hij werkte in het leger, hij was generaal.
Hij won in elk gevecht, hij was een ware held,
totdat hij door een nare ziekte werd geveld.
Naäman, Naäman, ga naar Israel.
Vraag daar naar Elisa, want die helpt je wel.
Naaman, Naaman, ga naar Israel.
Vraag daar naar Elisa, want die helpt je wel.
2. Naaman is toen naar Elisa toegegaan,
die zei: 'Ga je maar wassen, daar in de Jordaan.'
'Hallo zeg,' zei Naaman, 'kom ik daarvoor hier?
Ik was me liever thuis dan in die prutrivier.'
Naaman, Naaman, waarom word je kwaad?
Ben je te belangrijk voor wat God je vraagt?
Naaman, Naaman, waarom word je kwaad?
Ben je te belangrijk voor wat God je vraagt?
3. Naaman heeft geluisterd en nooit spijt gehad,
zijn ziekte was verdwenen na dat modderbad.
Hij wilde nog betalen, maar dat hoefde niet,
want God die geeft uit liefde en dat kost dus niets.
Naaman, Naaman, stap de toekomst in,
God redde je leven en Hij geeft het zin!
Naaman, Naaman, stap de toekomst in,
God redde je leven en Hij geeft het zin!
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Marcus 1,40-45
Er komt tot hem een
huidvraatlijder,
die hem te hulp roept
en terwijl hij een knieval maakt
tot hem zegt:
als u het wílt bent u bij machte
mij rein te maken!
40

nee: scheer je weg,
‘toon je aan de priester’ (Lev.
13,49)
en offer voor je reiniging
wat Mozes heeft opgedragen,
hun tot getuigenis!
Maar buitengekomen
begint hij het meeste uit te
bazuinen
en aan het gesprokene
ruchtbaarheid te geven,
zodat hij niet meer bij machte is
in het openbaar een stad binnen te
komen,
maar daarbuiten heeft moeten zijn
op plekken in de woestijn;
toch zijn zij naar hem toe blijven
komen,
van overal.
45

Diep geroerd strekt hij zijn hand
uit,
grijpt hem vast en zegt tot hem:
ik wíl dat, wórd gereinigd!
41

Meteen gaat de huidvraat van
hem weg
en wordt hij gereinigd.
42

Hij snauwt hem af,
werpt hem meteen naar buiten
43

en zegt tot hem:
zie toe dat je aan niemand iets
zegt,
44

Overdenking:
Twee –wonderlijke- verhalen twee mannen, een generaal en een anonieme
man, die aangetast zijn door huidvraat, zoals Oussoren vertaalt. Andere
vertalingen hebben melaatsheid of lepra. Sommigen spreken van een
huidaandoening of huidziekte. We weten niet zo goed (zoals in een tijdschrift
van het Nederlands Bijbelgenootschap is geschreven) hoe we de woorden die
in het Hebreeuws van de Tenach of in het Grieks van het Nieuwe Testament
moeten vertalen. De woorden lepra of melaatsheid zijn in ieder geval niet
juist. In de antieke tijd werden deze ziekten niet als zodanig benoemd of
herkend.
Belangrijker ook voor ons verstaan van deze verhalen is een dimensie die
misschien nog onbegrijpelijker voor ons is, namelijk de betekenis van rein en
onrein. Deze woorden heb ik als thema voor onze dienst genomen.
De “huidvraat” , de mogelijke huidziekte zoals we die in de oeroude teksten
van de bijbel tegen komen is in de eerste plaats niet een zaak van ziek zijn,
maar een kwestie van rein en onrein. Die beide woorden duiden een
levensordening aan, een zingeving van het menselijk bestaan. Het is de
ordening van het leven die we tot op de huidige dag nog op de een of andere
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manier kennen en toepassen. Het is een manier van omgaan met de mensen
om je heen, met de relaties die je aangaat, het eten wat je tot je neemt, de
kleren die je aanhebt, de dingen waarmee je te maken hebt. Een bewuste
levenswijze die bepaalt welke keuzen je maakt,. Denk aan de keuzen die je
maakt bijvoorbeeld als je vegetariër bent, of milieuactivist. De keuzen die je
maakt doen er dan toe, zijn de consequenties van je fundamentele
levensinstelling. Je maakt bewust onderscheid tussen de dingen, het doet er
toe en je kunt niet voor de vuist weg zomaar leven met de zelfzuchtige
mening: “wat kan mij het schelen ”…..
De Bijbelse leefwereld –sterk priesterlijk bepaald- wordt getekend door de
diepgewortelde overtuiging dat het menselijke leven op deze aarde, als door
God geschapen, niet zomaar geleefd kan worden. Het moet als het ware
“geheiligd worden” . Staan in de relatie met God, met het heilige, betekent
een sterk bewust zijn hoe je met de mensen, de dingen , de aarde dient om te
gaan.
Onderscheid maken is daarbij een belangrijk concept. En nu komen we weer
terug bij de woorden rein en onrein. En bij onze verhalen van “huidvraat”. Wat
het ook was, een ziekte, of alleen maar een huidaandoening degene die daar
aan leed, werd gescheiden van zijn omgeving: was onrein.
Er moeten handelingen aan te pas komen opdat de uitgeslotene weer in de
gemeenschap kan worden opgenomen. In het verhaal van Marcus horen we
dat met de bijna ontroerende zin:
Hij –Jezus- strekt zijn hand uit
Grijpt hem vast en zegt tot hem
Ik wil dat! wordt rein…..
Of met andere woorden: je hoort er weer bij…. De heropname in de
gemeenschap dient echter ook nog gelegitimeerd te worden. Er bestond een
oeroud ritueel: . Uitgesloten worden en weer in de gemeenschap opgenomen
te worden dient bevestigd te worden zegt Jezus door de priesters in de
tempel. De tempel is als heilige plaats het centrum dat symboliseert dat je
weer tot de gemeenschap gaat behoren. Je hoort er weer bij….
Met deze woorden in het achterhoofd wenden we ons naar het verhaal van
Na’aman en Elisha. Vele eeuwen voor het begin van onze jaartelling is dit
verhaal verteld Met klinkende woorden begint deze geschiedenis:
Na’aman
overste van de strijdschaar van de koning van Aram,
was een groot man
voor het aanschijn van zijn heer
en verheven van aanzien
Want door hem had de Ene
aan Aram vrijheid gegeven
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Deze man was een krachtige held
hij had huidvraat…..
In deze ene zin wordt een motief in het verhaal gebracht dat tot op het eind
toe zal blijven spelen. Grootsheid tegenover kleinheid, macht tegenover
onmacht: Een geweldige man, hoog in aanzien, beroemd en groots, in directe
relatie met de hoogste machthebber: de koning, en dan nog een keer bijna
overbodig want we wisten toch al alles: een krachtige held,… en dan in een
(Hebreeuws) klein woordje de tegenklank: huidvraatbezitter….
Met alle grootsheid en macht, met alle aanzien en beroemdheid: wordt
aangegeven: hij is uitgesloten… onrein…
Voor de antieke lezer in Israël is er ook nog een wat ironisch zinnetje in deze
klinkende inleiding: hoe beroemd hij ook is uiteindelijk was het toch God de
God van Israël die hem, de vijand van Israël de overwinning had gegeven!
De volgende scene laat dat ironische motief nog een keer zien: macht
tegenover onmacht; grootsheid tegenover kleinheid. Krijgsbenden hebben
oorlog gevoerd met Israël en een klein meisje als slavin meegevoerd. En dat
kleine meisje waar we alleen hier de stem even horen brengt de keer in het lot
van Na’aman te weeg: namelijk van de uitgesloten Na’aman terug naar een
normaal bestaan.
Met toestemming van de koning reist Na’aman naar het vijandige gebied van
Israël tegen wie hij oorlog had gevoerd. Beladen met ongelooflijke rijkdom.
Vanzelfsprekend gaat hij zoals alle belangrijke mannen naar het centrum van
de macht. Daar echter zal geen genezing te vinden zijn! De koning van Israël
wordt doodsbang. Hij verdenkt de vijand er van alleen van voorwendsels te
zoeken om hem aan te vallen. Uitgebreid wordt in het verhaal zijn angst
verteld, hij scheurt zijn kleren, hij jammert dat hij toch geen God is, die kan
doen leven of doen sterven.
Elisha de profeet reageert op de angst van de koning: bijna ontnuchterend na
de brede beschrijving van de angst van de koning: laat de man naar mij
komen. En dan gaat Na’aman naar hem toe met zijn hele hebben en houwen,
paarden en wagens. (in de bijbel is deze combinatie altijd een beschrijving
van macht en aanzien!)
En dan weer die ironische verteltrant: geen uitvoerige ontvangst voor deze
machtige, rijke gast. Geen uitgelegde rode loper. E;oisha komt zelfs niet naar
buiten. Hij stuurt alleen een boodschap. Een simpel bericht. Wil je er weer bij
horen, dan alleen het volgende: doe er zelf wat aan. Dompel je in de
Jordaan. En wordt rein.
Na’aman is woedend. Hij voelt zich aangetast in zijn eer als belangrijke gast.
Hij had uitvoerige magische handelingen verwacht. Tenminste een vorstelijke
ontvangst en behandeling! De ironie van het verhaal komt tot een
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hoogtepunt: als dat alles is had ik beter in echte rivieren mij kunnen
dompelen.
En dan weer tegenover de grootsheid, de machtige woede, de kleinheid van
de dienaren. Had hij alles, iets groots, iets ingrijpends van je gevraagd zou je
het gedaan hebben? Nu hij iets kleins heeft gevraagd doe je het niet? Je
hoort ze als het ware zeggen: voel je je te groot, te belangrijk?
Na’aman dompelt zich dan zeven keer in de Jordaan en wordt dan rein “als
met het vlees van een kleine jongen” . Woorden die meer aanduiden dan een
magische genezing. Eerder een omkeer van Na’aman en daardoor weer een
opname in de gemeenschap: bescheiden, klein te zijn als een kleine jongen.
De opname weer rein te worden is afstand doen van wat je in de ogen van
anderen zo groot doet zijn!
Het verhaal zal verder gaan, zoals ook het verhaal in Marcus. Wat gebeurt er
als degene die uitgesloten was weer in de gemeenschap is opgenomen. Is
het dan allemaal koek en ei? Harmonieus en ze leefden nog lang en
gelukkig? In het verhaal van Na’aman zullen we nog horen hoe de rijkdom
van Na’aman corrumperend werkt. Elisha wijst elke beloning af. Zijn knecht
bezwijkt aan de verleiding verblind door al die overdaad en sluit zich daarom
uit van de gemeenschap: wordt onrein…..
De man die weer rein is in het verhaal van Marcus treedt zozeer op met zijn
wonderbaarlijke genezing dat Jezus zich nergens meet vertonen kan. De
gemeenschap is bedreigend geworden en zal zich uiteindelijk tegen degene
keren die helend werkte maar niet meer aan de verwachtingen zal voldoen…
Rein en onrein: verhalen van uitsluiting uit en heropnemen in de
gemeenschap, verhalen van macht en grootsheid die door onmacht en
kleinheid worden overwonnen. Er bij horen of uitgesloten worden….
Deze verhalen komen uit een wereld die ver van ons staat. Maar toen ik ze
las herkende ik zoveel. We hebben het nodig in het leven, wij allemaal om
onderscheid te maken.om keuzen te maken in de dingen die we doen en die
we niet doen, in de manieren waarop we met elkaar omgaan.
Daarmee maken wij ook onze keuzen tussen rein en onrein. Maar zo vaak
worden die onderscheidende begrippen als vaste dogmatische absolute
regels toegepast
Abdelkader Benali schreef een keer in een column in Trouw: “Inmiddels
verkeren wij in het tijdperk van de identiteitspolitiek en die verordineert dat je
je afkomst en je etniciteit juist benadrukt. De mens, die bestaat niet. We zijn
kleurpotloodjes, chaotisch bijlkeer gegooid in de chaos van het leven. Het
kleurtje is heilig geworden….”
Het lijkt in dit citaat van de columnist uit Trouw dat we vergeten zijn dat we
allemaal mens zijn, in een gemeenschap met elkaar leven. We kunnen alleen
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maar onderscheiden en uitsluiten. Nodig om niet ons te verliezen in de slogan
dat alles hetzelfde is en alles er eigenlijk niet toe doet.
Maar in onze manieren van onderscheiden hebben we zo vaak verwrongen
begrippen van rein en onrein. In ons onderscheiden laten we ons meer leiden
door onze vooroordelen van kleur, van groep, van religie… Van groot en
klein, van macht en onmacht, van belangrijk zijn en onbelangrijk geacht
worden. Op grond daarvan sluiten we uit. En scheiden we ons af.
Maar we missen soms zo pijnlijk de rituelen, de gewone handelingen die weer
verbinden, verblind als we zijn door het eigen vermeende gelijk.
Het ontbreekt ons zo vaak de hand uit te strekken, de ander vast te grijpen en
te zeggen: kom mee, kom er weer bij.
Het ontbreekt ons zo vaak om te vragen “haal me er weer bij, maak me
rein….”
Het ontbreekt ons zo vaak te horen naar de stem van de onmacht en het
kleine te doen dat kan genezen….
Dat is het experiment van het lezen van zulke oude verhalen deze ochtend..
De spiegel die deze geschiedenissen nog steeds zijn: die ons wordt
voorgehouden…..

Muziek

ANTWOORDEN: wij antwoorden op het gehoorde
→

Gebeden en voor voobeden 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
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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
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
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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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slotlied: Lb 657 Zolang wij ademhalen
1. Zolang wij ademhalen
schept Gij in ons de kracht
om zingend te vertalen
waartoe wij zijn gedacht:
elkaar zijn wij gegeven
tot kleur en samenklank.
De lofzang om het leven
geeft stem aan onze dank.
3. Het donker kan verbleken
door psalmen in de nacht.
De muren kunnen vallen:
zing dan uit alle macht!
God, laat het nooit ontbreken

aan hemelhoog gezang,
waarvan de wijs ons tekent
dit lieve leven lang.
4. Ons lied wordt steeds
gedragen
door vleugels van de hoop.
Het stijgt de angst te boven
om leven dat verloopt.
Het zingt van vergezichten,
het ademt van uw Geest.
In ons gezang mag lichten
het komend bruiloftsfeest.

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

Muziek
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
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FreeBibleimages :: Elisha and Naaman - part 2 :: Naaman washes seven times in the River
Jordan (2 Kings 5:13-27)
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15 februari 2021, 19:00 uur

Adempauze dienst
Voorganger: nog niet bekend
Waar: via ZOOM
Bijzonderheden:
Onder de titel “Adempauze” organiseert de Stichting Samenbindende
Projecten Zaanstad in 2021 wekelijks een samenkomst op Zoom.
Iedereen is welkom, mensen van alle achtergronden en religies en we
nodigen een ieder uit om een gebed of tekst te lezen.
Voel je vrij om deel te nemen en om wel of niet iets te lezen. In het
programma zal ook een meditatieve stilte zijn.
De bijeenkomsten zijn wekelijks op maandagavond van 19.00 uur tot
19.30 uur. De rol van gastheer/vrouw zal rouleren.
Wees welkom! en deel de link met anderen.
De link is: Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/84105768864?pwd=WDgxN0NpTHhoMG43Nn
FyUXYyZmFVZz09 Meeting ID: 841 0576 8864
Passcode: 327911

------7 februari 2021, 19:00 uur

Vespers in de Veertigdagentijd
Voorganger: Voorgangers kerken Wormer
Waar: Via Zoom, link via https://wormer.ngk.nl/
Bijzonderheden:
Ook in dit door de Corona zo bedreigde voorjaar willen de kerken in
Wormer zich voorbereiden in de komende Veertigdagentijd op het
Paasfeest. De Vespers worden gehouden in de Wijngaard, het kerkgebouw
van de Nederlands Gereformeerde Kerk, Dorpsstraat 134a.
De meditaties volgen het boekje Op weg naar Pasen 2021, uitgegeven
door de Norbertijnen abdij te Heeswijk-Dinther.
Zes woensdagavonden om 19.00u.
Deze eerste avond op 17 februari wordt verzorgd door de gezamenlijke
voorgangers.
De vespers worden via een livestream uitgezonden. De link vindt U o.a.
op de website van De Wijngaard Wormer.
---------21 februari 2021, 10:00 uur

Gezamenlijke dienst
Voorganger: Kok Klever
Waar: Vermaning te Zaandam, deze dienst kan niet worden bijgewoond
Organist: Nóra Dudás
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