Thema; De zevende dag, rustdag ?
Lied: Wees hier aanwezig blz. 12
Wees hier aanwezig
God van de machten, licht in ons midden
Wees onze heiland, dat wij herleven.
Wees hier aanwezig, dat wij herleven.
Inleiding:
Al voordat de coronacrisis neerdaalde over ons land, wilde Rinze samen met mij een
taizeviering doen over zondagsrust. We zouden het kunnen ervaren als nostalgie,
maar tegelijk is de zondagsrust natuurlijk ook een terugverlangen naar rust en stilte
en stilstaan bij andere zaken in het leven. Hoe letterlijk hebben we dat nu gekregen ?
Verplichte beperking in onze bewegingen, en daarmee heel veel tijd om stil te staan
en rust te nemen. Onrust en onzekerheid. Maar wat geeft ons hoop ?
Lied 76:Les beatudes
Souviens toi de nous Seigneur, au jour ou tu regneras.
De onderstreepte lettergrepen als halve noot zingen
123456789-

Bienheur-eux sont les cœurs de pau-vres, car le Royaume des cieux est à eux
Bienheur-eux aussi ceux qui pleu-rent, la joie de Dieu console-ra leur cœurs
Bienheur-eux sont les doux les hum-bles, la terre un jour va deve-nir leur bien
Bienheur-eux chercheurs de justi-ce, car dans leur faims ils seront tous comblés
Bienheur-eux sont ceux qui par-don-nent, car le pardon pour eux se-ra don-né
Bienheur-eux sont les cœurs lim-pi-des, dans la lumière ils verront leur Seigneur
Bienheur-eux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu
Bienheur-eux ceux qu’on persé-cu-te, car le Royaume des cieux est à eux
Bienheur-eux ceux qui pour Christ souf-frent, leur allégresse est grande auprès de Dieu

Vertaling :
1- Zalig zijn de armen van geest, want hun behoort het koninkrijk Gods
2- Zalig zijn de wenenden, want God zal hen troosten
3- Zalig zijn de zachtmoedigen, het beloofde land komt hen toe
4- Zalig zijn die hongeren naar gerechtigheid, hun honger zal gestild worden
5- Zalig zijn de barmhartigen, zij zullen genade ontvangen
6- Zalig zijn de ‘verlichten’, zij zullen Gods heerlijkheid zien
7- Zalig zijn de vredestichters, zij zullen kinderen Gods genoemd worden
8- Zalig zijn de vervolgden, zij zullen het koninkrijk Gods ontvangen
9- Zalig zijn de martelaren voor Christus, zij zullen in God hun vreugde
ontvangen

Tekst Rinze :
Ik ben geboren op 14 oktober 1948; een paar jaar na de oorlog. Rond mijn 5 e/6e jaar
herinner ik mij de zondagsrust. Er waren toen weinig auto’s, geen internet/iphone, tv,
telefoon, snelwegen enz. Er stond een grote radio in de kamer met
ontvangstknoppen en een knop om aan te draaien om de weinige zenders te
ontvangen. In de tuin een antenne op een hoge paal voor de ontvangst.
Zondag ‘s morgens ging mijn moeder naar de kerk en bleef vader thuis voor de zorg
van drie kinderen. S Middags werd er regelmatig voorgelezen uit Dik Trom,
Kruimeltje , Alleen op de wereld enz. Of we speelden in de zandbak, met een houten
blokkendoos, ,draaitol met geluid ,houten treintje en met een kar gemaakt van een
oude aardappelkist door vader met wielen van een kinderwagen eraan. Toen was er
rust en stilte en er was saamhorigheid en verbondenheid in huis en de omgeving.
Zondagavond na het eten een spelletje doen aan tafel met zijn allen, en daarna ging
er een krant van een plaatselijk dagblad op tafel en met doppinda’s om te eten met
limonade. Dat was elke zondag een feest. We leefden in eenvoud, maar hadden te
eten, kleren en een warm bed met een koperen kruik in een sok..
Nu leven we in een hectische wereld, 24 uurs economie en online en onafgebroken
de vele negatieve prikkels die binnen komen. We kennen nu nog nauwelijks stilte of
rust op zondag , laat staan in de week.
Laten we gaan oefenen om dicht bij onszelf te komen, de eenvoud te zoeken, en de
rust en de stilte. Misschien komt de zondagsrust in een andere vorm dan vroeger
terug in ons leven met Gods zegen.
Lied; nr 10 Les obscurites
Als alles duister is,
Onsteek dan een lichtend vuur
Dat nooit meer dooft (herh)
Tekst Hans Kerklaan:
Ik kreeg van de week deze doorgestuurde tekst.
Ik geef hem in verkorte versie.
Maar de lente wist het niet
De straten leeg, de winkels dicht, geen spitsverkeer.
Over de hele wereld gingen landen op slot.
Het was surrealistisch…
Maar de lente wist het niet.
En de bloemen bleven bloeien
En de zon scheen
En de zwaluwen kwamen terug.

Er was quarantaine.
De ziekenhuizen draaiden overuren.
Onzekerheid of deze het aan zouden kunnen
Zorgpersoneel raakte uitgeput
Maar de lente wist het niet
En de bloemen bleven bloeien
En de zon scheen
En de zwaluwen kwamen terug
En toen gingen mensen elkaar helpen
Gepensioneerden kwamen terug werken in de zorg.
Opa’s en oma’s skypten zich suf met hun kleinkinderen.
Er waren veel warme initiatieven
Maar de lente wist het niet
En de bloemen bleven bloeien
En de zon scheen
En de zwaluwen kwamen terug
Er is een groter geheel dan alleen onze kleine wereld.
Een groter geheel dat onderdeel is van de schepping.
Dat grotere geheel heeft met God van doen.
En op de zevende dag rustte hij.
Lied nr 53: Bleibet hier und wachet mit mir
Bleibet hier und wachet mit mir
Wachet un betet
Wachet und betet
Bijbeltekst Genesis 2,1-3
1Zo werden de hemel en de aarde voltooid, en alles waarmee ze toegerust zijn. 2Op
de zevende dag bracht God het werk dat Hij verricht had tot voltooiing. Hij rustte op
de zevende dag van al het werk dat Hij verricht had.** 3God zegende de zevende
dag en maakte hem heilig, want op die dag rustte God van al het werk dat Hij
scheppend tot stand had gebracht.
Stilte
Voorbeden met antwoord Lied 32 Gospodi
Gospodi pomilui.
Voorbede Rinze:
We willen bidden voor de mensen die overleden en ziek zijn door het coronavirus.
Gospodi

Voorbede Hans :
In deze tijd van corona bidden we voor mensen die hun geliefden die overleden zijn,
niet kunnen begraven.
Gospodi
We bidden voor de mensen in Noord Italie, speciaal voor de bewoners van Bergamo
waar het virus verschrikkelijk heeft huisgehouden en er vele dode te betreuren zijn.
Gospodi
Wij bidden voor alle mensen die getroffen zijn door het virus en zich niet kunnen
isoleren omdat ze moeten blijven werken en anders worden ontslagen.
Gospodi
Wij bidden voor onszelf en onze naasten , dat wij veilig door deze crisis mogen
heenkomen.
Gospodi
Wij bidden voor hoop en voor rust voor onszelf.
Gospodi
Wij bidden voor alle nu niet uitgesproken gebeden die wij meenemen in ons gebed.
Gospodi
Onze vader (Aramees Onze Vader)
Bron van Zijn,
die ik ontmoet in wat mij ontroert,
Ik geef U een naam
opdat ik U een plaats kan geven in mijn leven.
Bundel Uw licht in mij – maak het nuttig.
Vestig Uw rijk van eenheid nu,
Uw enige verlangen
handelt dan samen met het onze.
Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en aan inzicht.
Maak de koorden van fouten los
die ons vastbinden aan het verleden,
opdat wij ook anderen hun misstappen kunnen vergeven
Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden.
Uit U wordt geboren:
de alwerkzame wil,
de levende kracht om te handelen,
en het lied dat alles verfraait,
en zich van eeuw tot eeuw vernieuwt.

Lied 71 In the Lord
In the Lord I’ll be thankful
In the Lord I will rejoice
Look to God do not be afraid
Lift up your voices, the Lord is near
Lift up your voices, the Lord is near.
Gedicht
Hans Favery
Plotseling draai ik me om
Het verbergt zich niet langer,
heeft zich in mij blootgewoeld
Terwijl ik nader word ik
doorzien. Het is een bloem
die ik niet ken, die mij
heeft herkend, mij aan land brengt,
mij geleidelijk neerlegt zoals
de zee soms doet met iemand
die moet zijn verdronken
Lied 78 Amen

PS: de tekst die ik verkort weergeef is volledig te vinden op internet
www.https:/holistik.nl/de-lente-wist-het-niet.

