(de geschreven teksten zijn voor een deel de basis geweest voor improvisatie of soms achteraf gereconstrueerd en
dus niet altijd letterlijk zo uitgesproken. De uitgesproken Bijbeltekst was volgens de NBV en dus niet de
hieronder weergegeven hernieuwde Statenvertaling))
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Geen woorden maar daden (Voorbeeld en rechtdoen)
Openingslied 129 Iepen je
welkom (Joep) kruisteken Voor mij is het kruis niet alleen het teken van toewijding aan God maar ook
een gebaar van verbinding. Voor mij is het kruisteken ook een gebaar dat mijn mentale, fysieke,
emotionele en spirituele tracht te verbinden, links en rechts, horizontaal en verticaal oftewel aarde en
hemel. Juist dat geheel maakt dat we aan God toewijden wat God toekomt. Het kruis is immers ook het
teken van God's toewijding aan ons. Dichtbij...God
Welkom bij dit....
Voor beeld Na Volging recht doen. maar. Soms wil ik te vaak graag een voorbeeld zijn dat ik niet ben.
Lied 25 De noche iremos de noche
bijbel Micha (Marjanne)
Micha 6: 6-8 KERN “Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet van de HEER van je wil: niets anders
dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God.”
Waarmee zal ik de HEERE tegemoet gaan
en mij buigen voor de hoge God?
Zal ik Hem tegemoet gaan met brandoffers,
met eenjarige kalveren?
7Zou de HEERE behagen scheppen in duizenden rammen,
in tienduizenden oliebeken?
Zal ik mijn eerstgeborene geven voor mijn overtreding,
de vrucht van mijn moederschoot voor de zonde van mijn ziel?
8Hij heeft u, mens, bekendgemaakt wat goed is.
En wat vraagt de HEERE van u
anders dan recht te doen, goedertierenheid lief te hebben
en ootmoedig te wandelen met uw God.
Lied130 : Tibie Paiom
Overweging : het voorbeeld (Joep)
deel liedje boer Bavo (Miel Cools)
Maar Bavo kneep de katjes in het donker
Hij kneep de katjes bij nacht
Hij kneep ze bij nevel, bij sterrengeflonker
Hij kneep ze, maar kneep ze zacht
En was er 'ns eentje dat weende of riep
Geen mens die het hoorde of zag
Boer Bavo kneep katjes in het geniep
En ploegde z'n veld bij dag

Boer Bavo was lid van de kerkfabriek
Hij zorgde voor kaarslicht en voor muziek
Hij droeg een fakkel in elke stoet
Hij heeft elke vastentijd geboet
Hij was een voorman, een ijveraar
Hij ijverde vurig het ganse jaar
Hij heeft zich stug elk plezier ontzegd
Het hoofd rechtop en de blik onthecht
Boer Bavo was waarlijk zeer solide
Een boer zoals men er zelden ziet
Het voorbeeld de navolging (Bonhoeffer en Thomas a Kempis) is typisch het verschil tussen christendom
en anderen. Maar het is te vaak vergeten. Geen sterker sociaal mechanisme als dit. We kunnen misschien
alles wat we weten over verandering vergeten als we dit vasthouden. Maar je kunt een voorbeeld ook
pervers navolgen nadoen bijvoorbeeld en dat maakt het lastig we moeten het in andere situaties toepassen.
Bonhoeffer betoogt in 'Navolging' dat de navolging van Christus de bevrijding van mensen betekent.
Bevrijding van alle menselijke instellingen en geboden, van al wat drukt en belast, van al wat zorg en
gewetensbezwaren veroorzaakt. Het gebod van Jezus is hard voor wie er zich tegen verzet maar zacht
voor wie er zich gewillig aan overgeeft. Bonhoeffer: “Een christendom zonder de levende Jezus Christus
blijft onvermijdelijk een christendom zonder navolging. En een christendom zonder navolging is altijd een
christendom zonder Jezus Christus. Dat is slechts een idee, een mythe”
opvolging van Christus voorgaan is ook een voorbeeld
voorbeeld van het licht
Je weet het wel maar je doet het niet
Ik weet het wel maar ik doe het niet
Het goede voorbeeld pedagogisch onderwerp
Ik probeer er nog wel eens vanaf te komen. Als mijn zoon zijn kamer op moest ruimen zei ik er maar
gelijk bij dat ik hierin helaas niet altijd het goede voorbeeld ben, maar dat het toch maar moest gebeuren.
Lied 80 Behute mich Gott
Overweging recht doen (Marjanne)
De profeet Micha, een tijdgenoot van Jesaja, brengt een bijzondere en indringende boodschap, die natrilt
tot op vandaag. Micha is een eenvoudige boerenzoon met hart voor het gewone en uitgebuite volk. Dit
hart klinkt sterk door in deze tekst van vandaag. Hart voor sociale gerechtigheid. De woorden van Micha
zijn messcherp en raken je! En ze zijn juist gericht aan mensen, toen en nu, die bedoeld zijn om een
lichtend voorbeeld voor de volken te zijn. Dit gedeelte is geschreven als een rechtzaak met God als
openbare aanklager en Micha als advocaat. In het beroemde vers 8 hoor je die oeroude woorden van de
wet van Mozes terug: recht doen aan de wees, de weduwe en de vreemdeling, God trouw lief te hebben en
ootmoedig (nederig) wandelen met je God! Want het gaat God niet in de eerste plaats om loze offers,
schone schijn van enkel uiterlijke vormen van eredienst zoals een pakkende liturgie, mooi gezang en
rituelen. Uiterlijke vormen van godsdienst zullen ons niet dichter bij God brengen. Het komt erop aan dat
wij de liefde van God ontvangen, beantwoorden én doorgeven. Wij zijn volgens Micha geroepen om een
profetisch geluid te laten horen, om oog en oor en een helpende hand te zijn voor die wees, weduwe en
vreemdeling. Machteloze en kwetsbare mensen recht doen, dát is wat God van ons vraagt. Dát is
werkelijke eredienst aan de Eeuwige! Vraag aan ons vandaag is dus: hoe kan ik getrouw en nederig in
ootmoed wandelen met mijn God, recht doen aan die ene persoon die mijn pad kruist?

Van een Christusbeeld in Berlijn werden in de oorlog de handen eraf geschoten. Een Jezus zonder handen
kan niets doen, leek het beeld te zeggen. Tot iemand erbij schreef: Meine Hände bist du! Wij zijn de
handen van Jezus. Ervaren en beseffen wij dit in ons eigen leven?
Lied 76 Beautitudes
stilte
Voorbeden
Marjanne
Lieve Vader, Papa-God,
Helpt u ons om een oog te zijn, om een oor te zijn, om een helpende hand te zijn voor die ene mens die
ons pad kruist
De wees, de weduwe, de vreemdeling. Leer ons om in ootmoed (nederigheid) uw handen te willen zijn
Jezus! Leer ons te wandelen met U.
Joep
God, bron van zijn
Hoe moeilijk is het om uw zoon werkelijk te volgen. De verkeerde te lichtzinnige navolging door de
broeders van Taize. Ze vroegen om vergeving met de woorden van Jezus aan het Kruis voor de
veronderstelde moordenares, Luminata van eerste overste van Taizé frere Roger; “vergeef haar want ze
wist niet wat ze deed”; nee ze wisten zelf niet wat ze deden: jarenlang misbruik waarover Luminata juist
vergeefs aan de bel had gehangen . Vergeef ook mij want ik wist ook niet altijd wat ik deed en misschien
wilde ik het soms niet weten en ik zou nog wel eens willen dat ik dingen niet weet.
met acclamatie Lied 33 Miseri
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 132 Vrede zegen
Lied 22 Tui Amores

* Hartelijk welkom voor koffie, thee en ontmoeting na afloop, graag rustig de kerk verlaten.

