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Thema: Als het maar iets van jezelf is
Voorganger: Petra Kolb

Aanhef:

Welkom en korte inleiding

Lied nr. 38

Veni Sancte Spiritus (Kom Heilige Geest)

Kom, o Geest des Heren, kom; uit het hemels heiligdom, waar Gij staat voor Gods gezicht. Kom, der armen
troost, daal neer; Kom en schenk uw gaven Heer. Kom, o Trooster, Heilige Geest, zachtheid die de ziel geneest.
Kom verkwikking zoet en mild. Kom, o vrede in de strijd, lafenis voor ’t hart dat lijdt, rust die alle onrust stilt.
Licht dat vol zegen is, schijn in onze duisternis, neem de harten voor U in.

Lezing uit Mattheus 6, vers 17 en 18;
“Maar als jij vast, zalf dan je hoofd en was je gezicht, opdat het bij de
mensen niet opvalt dat je vast, maar wel bij de Vader, die in het
verborgene is; en je Vader, die in het verborgene ziet, zal het je lonen.”

Lied nr. 1 Mijn ziel verstilt in rust en vrede

Toelichting deel 1 (uit boekje; Zondag aan de rivier, Jan Hulshof)
Veel christenen uit landen als Rusland,
Syrie, Irak en Egypte geven in hun leven
een centrale plaats aan de dingen die Jezus
in het evangelie noemt; aalmoezen geven,
bidden en vasten. Ook in de islam en in de
andere grote godsdiensten spelen deze 3
dingen een grote rol. Door het geven van
aalmoezen leren we te leven met open
handen. Door te vasten zorgen we ervoor
dat onze zintuigen openblijven. Door te
bidden openen we ons hart voor God.
Uit alles blijkt dat Jezus bidden, vasten en
vrijgevigheid hoogschat, maar hij oefent

scherpe kritiek uit op mensen die deze dingen doen om door anderen
gezien te worden. Jezus noemt ze “hypocrieten”. Dat waren in de
oudheid toneelspelers die een masker droegen waarachter ze hun
gezicht verborgen. Religieuze praktijken hebben voor Jezus alleen zin als
ze uit het hart komen, niet als ze ingegeven worden door menselijk
opzicht of verricht worden onder druk van sociale controle.

Lied nr. 15

Ubi Caritas et amor

Toelichting deel 2
Nu is sociale controle niet alleen iets van voorbije tijden. Ook nu zijn we
gevoelig voor de druk van mode, trends en publieke opinie. Maar die
gaat nu in een andere richting dan in de tijd van Jezus. Toen moest je
vasten en je gebeden verrichten om erbij te horen. Nu is het eerder
andersom. Er valt in onze cultuur weinig eer te behalen met vasten en
bidden. Je doet het sowieso niet voor het oog van de mensen. Daarom
heeft het nu weinig zin de kritiek van Jezus op schijnheilige
godsdienstigheid te herhalen.
Vroeger bestond het gevaar dat we dingen uit menselijk opzicht deden.
Nu bestaat het gevaar dat we dezelfde dingen uit menselijk opzicht
nalaten. Daarom blijft de kern van de boodschap van Jezus belangrijk;
het gaat om waarachtigheid en niet om wat anderen denken. Of mensen
in je omgeving nu links of rechts gaan, als je vertrouwen hebt in de
Vader, die in het verborgene ziet, dan volg je de tomtom van je hart. Je
kunt God in de Veertigdagentijd met veel dingen een plezier doen; als
het maar iets van jezelf is!

Stilte

Voorbeden afgesloten met: Heer in uw goedheid (allen:) Hoor ons gebed
• God van liefde, wilt u ons helpen dicht bij onszelf te blijven in deze
tijd, en de dingen te doen die goed zijn, vanuit ons hart!
Heer in uw goedheid Hoor ons gebed
• (eigen voorbede:)
Heer in uw goedheid Hoor ons gebed

Lied nr. 12

Bless the Lord my soul

(Ps 103) Hij vergeeft al je fouten, Hij geneest al het leed dat je lijdt; je leven koopt Hij vrij van het graf, Hij omringt
je met liefde en goedheid. De Heer is barmhartig en genadig, geduldig is Hij en groot is zijn liefde. Hij behandelt
ons niet naar onze zonden, Hij vergeldt ons niet naar onze fouten. Zoals een vader van zijn kinderen houdt, zo
houdt Hij van allen die Hem aanbidden. De liefde van de Heer duurt eeuwig voor wie Hem aanbidden.

Slotgedicht van Karl Rahner
Ik geloof, dat hij mijn vooroordelen kan afbreken
Ik geloof, dat hij de sleur kan doorbreken
Ik geloof, dat hij mijn onverschilligheid kan overwinnen
Ik geloof, dat hij mij vindingrijk in de liefde kan maken
Ik geloof, dat hij mij kan waarschuwen voor het kwaad
Ik geloof, dat hij mij moed tot het goede kan geven.
Ik geloof, dat hij mijn droefheid weet om te buigen.
Ik geloof, dat hij mij de liefde voor het woord van God kan geven
Ik geloof, dat hij mijn minderwaardigheidsgevoelens kan wegnemen
Ik geloof, dat hij mij kracht kan geven in mijn lijden
Ik geloof, dat hij mij een broeder kan geven die mij steunt
Ik geloof, dat hij mijn wezen kan doordringen

Lied nr. 33

Misericordias Domini

(Ps 89) Wat de liefde van de Heer heeft gedaan, daarvan wil ik zingen, steeds van uw trouw getuigen. Uw liefde
blijft U altijd geven, wie in de hemel is als U. Van U is de hemel, van U is de aarde, door U gegrond. Gelukkig die
in het licht van uw nabijheid staan, die jubelen om uw Naam. Geprezen bent U, Heer, geprezen voor eeuwig.
Amen.

Ik wens iedereen een goede 40 dagen tijd!
Petra Kolb

