3e Advent, 12 december 2021
Pianist: Gert-Jan Broer
Voorgangers: Elly van Kuijk-Spaans en Aly Meijer
Pianospel
Stilte
Welkom en mededelingen
Aansteken van de paaskaars en adventskaarsen
Openingslied 463 Licht in onze ogen 1 t/m 5 (zo mogelijk staande)
Bemoediging en groet
Voorganger: Verwonderd om de schoonheid van wat is en wie we zijn,
Verbaasd over het ongerijmde dat ons aangrijpt
verbijsterd over het drama van wat mensen kan overkomen
en wat zij elkaar kunnen aandoen.
Dankbaar voor al het goede dat we ontvangen en elkaar geven
Verstild door het droevige op onze levensweg
zo komen we hier samen,
zoekend
naar wat bemoedigt en inspireert
naar wat steun en troost geeft
naar wat sterk en blij maakt.
zo komen wij hier samen,
in het vertrouwen
dat Onze hulp is in de naam van de Eeuwige

Gemeente:
Die he - mel en

aar - de

ge - maakt

Voorganger: die trouw houdt in eeuwigheid
die verdrukten recht verschaft
die de hongerigen brood geeft
Gemeente:

En

niet laat va - ren

het werk van haar handen

Voorganger: Genade en vrede voor u en voor heel deze wereld.
Antwoordlied

heeft

(gemeente gaat zitten)
Aandacht voor de kinderen
Mag ik jullie een paar gekke vragen stellen? Wie van jullie is er weleens vrolijk?
En ben je ook weleens verdrietig? Of ben je altijd vrolijk? Kan dat eigenlijk wel?
Altijd vrolijk zijn?
Lied 423 - Nu wij uiteengaan couplet 1 en 2 (i.p.v. vrienden zingen wij
kind’ren)
(Ondertussen gaan de kinderen met een kaars naar de Voorhof)
Kyriëgebed
God, die komen wil in deze wereld
als een kind, als een vreemdeling
als de mens naast mij.
Zie ons leven,
wat wij hebben gedaan,
en wat we zouden willen doen.
Geef onze zwakheid de kracht Uw woorden te spreken
Uw liefde te doen
Wij durven Uw naam bijna niet te noemen,
bang als wij zijn U kleiner te maken dan U bent
We willen U beschermen
tegen al die mensen die U denken te begrijpen en denken te weten hoe U bent
We willen zo graag dat deze wereld wat rustiger wordt, vrediger,
Helpt U ons? Houdt U ons gaande? Komt U ons tegemoet?
U die onze ogen opent, voor wat er in onze wereld gebeurt,
U die onze harten opent, als mensen om hulp vragen.

Wees in ons , kracht , hoop, uithoudingsvermogen en liefde,
om te doen, wat U ons te doen geeft,
voor iedere mens op onze weg.

Amen

Lied 462 Zal er ooit een dag van vrede 1 t/m 6
Inleiding op de Bijbelteksten
De derde zondag van de Advent wordt ook wel Gaudete genoemd, dat is Latijn
voor Verheug U, naar een Gregoriaans gezang voor de mis van deze dag. De term
'Gaudete' is ontleend aan de Brief van Paulus aan de Filippenzen, waarin de
apostel Paulus de gemeenschap oproept tot vreugde. Die tekst lezen we vandaag
niet, die kunt u thuis nog eens lezen, want ook die is heel mooi, maar de
teksten van vandaag beginnen ook allebei met vreugde en gejubel. Bij de tekst
uit het boek Sefanja wordt de belofte van redding vooraf gegaan door een
herhaalde onheilsprofetie, vreugde en redding is dus geen vanzelfsprekendheid,
we zullen door het duister heen moeten. Die onheilsprofetieën mogen we
vandaag overslaan. We beginnen gelijk met gedeelte over de vreugde.
Sefanja 3: 14-20 NBV21
14 Jubel, vrouwe Sion,
zing van vreugde, Israël,
juich met heel je hart, vrouwe Jeruzalem!
15 De HEER heeft het vonnis over jou tenietgedaan
en je vijand verdreven.
De HEER, de koning van Israël, is in je midden,
je hebt geen kwaad meer te vrezen.
16 Op die dag zal men tegen Jeruzalem zeggen:
‘Wees niet bang, Sion!
Laat de moed niet zinken!’
17 De HEER, je God, zal in je midden zijn,
Hij is de held die je bevrijdt.
Hij zal vol blijdschap zijn, verheugd over jou,
in zijn liefde zal Hij zwijgen,
in zijn vreugde zal Hij over je jubelen.
18 Alle treurenden zal Ik bijeenbrengen,
verzamelen wie op je feesten moesten ontbreken.
Hun vernedering drukte zwaar op de stad.
19 In die tijd zal Ik afrekenen met je verdrukkers,

de kreupelen zal Ik redden,
de verstrooiden bijeenbrengen.
En hen die in de hele wereld werden veracht
zal Ik met eer en roem overladen.
20 In die tijd breng Ik jullie terug.
Dan zal Ik jullie verzamelen,
en je met eer en roem overladen
te midden van alle volken op aarde.
Met eigen ogen zullen jullie zien
hoe Ik je lot ten goede keer
– zegt de HEER.
Lied 528 Omdat hij niet ver wou zijn 1 t/m 5
Lucas1: verzen 39-56 NBV21
39 Kort daarop reisde Maria in grote haast naar het bergland, naar een stad in
Juda, 40 waar ze het huis van Zacharias binnenging en Elisabet begroette. 41
Toen Elisabet de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot; ze
werd vervuld van de heilige Geest 42 en riep luid: ‘De meest gezegende ben je
van alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van je schoot! 43 Wie ben ik dat de
moeder van mijn Heer naar mij toe komt? 44 Toen ik je groet hoorde, sprong het
kind van vreugde op in mijn schoot. 45 Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de
woorden van de Heer in vervulling zullen gaan.’
46 Maria zei:
‘Mijn ziel prijst en looft de Heer,
47 mijn hart juicht om God, mijn redder:
48 Hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares.
Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen,
49 ja, grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan,
heilig is zijn naam.
50 Barmhartig is Hij, van geslacht op geslacht,
voor al wie Hem vereert.
51 Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm
en drijft uiteen wie zich verheven wanen,
52 heersers stoot Hij van hun troon
en wie gering is geeft Hij aanzien.
53 Wie honger heeft overlaadt Hij met gaven,

maar rijken stuurt Hij weg met lege handen.
54-55 Hij trekt zich het lot aan van Israël, zijn dienaar,
zoals Hij aan onze voorouders heeft beloofd:
Hij herinnert zich zijn barmhartigheid
jegens Abraham en zijn nageslacht,
tot in eeuwigheid.’
56 Maria bleef ongeveer drie maanden bij haar, en ging toen terug naar huis.
Lied 461 Wij wachten op de koning, 1 t/m 4
Overweging
Lieve mensen van de Parkstraatgemeente, de Waalse gemeente en de
Doopsgezinde gemeente, en iedereen die nieuw is hier, wees welkom,
Graag begin ik met een verhaaltje van Toon Tellegen. Het gaat over de
aardworm en de mol die samen modderen en graven:
‘We zijn niet eenzaam aardworm,’ zei de mol. ‘Integendeel mol,’ zei de
aardworm. ‘Wij zijn samen’, zei de mol. ‘Wij drinken samen thee. Wij graven
samen. En als wij jarig zijn, nodigen wij onze beste vrienden uit: de duisternis,
het donker en de nacht en vieren samen met hen feest.’
‘Ja,’ zei de aardworm,’ en dan rakelen we donkere herinneringen op aan
obscure tijden.’
Ze zwegen een tijd lang en verzonken in gedachten.
‘De zon, die is eenzaam’, zei de mol na lange tijd.
‘De zon, huu’, zei de aardworm. Ze huiverden.
Weer was het lange tijd stil. Toen vroeg de mol of de aardworm soms trek had in
een kopje thee. ‘Wat voor thee mol?’ vroeg de aardworm.
‘Duistere thee.’
‘Dat is goed’.
Toen ze de thee op hadden, besloten ze te gaan dansen en tijdens het dansen
aan elkaar te laten weten dat zij nooit eenzaam waren.
‘Wij modderen samen…
‘Wij graven samen…’
zongen ze, terwijl zij steeds wilder dansten en af en toe omvielen of in volle
vaart tegen een muur aan botsten.
‘Welja!’ riep de mol uitgelaten. ‘Alles om ons heen stort in!’
‘Daar ís alles voor,’ juichtte de aardworm.

Het hele bos trilde en beefde tot het ochtend werd en de mol en de aardworm
moe waren en diep onder de losgewoelde grond gingen slapen met hun armen
om elkaar heen.
Graag lees ik u nu voor uit de ‘brieven’ die Elly en ik elkaar schreven de
afgelopen week. Net als de mol en de aardworm waren wij samen in het donker
aan het modderen en graven.
Maandag 6 dec.
Hai Elly, Hoe gaat het vandaag met je?
Een bakkie troost met een koekje in de vorm van een hartje voor jou, de foto
van de koffie en het koekje erbij en het kaarslicht vanuit Utrecht schijnt op jou.
(foto met kaarslicht) Ook stuur ik haar het lied wat opstaat in het café in
Amelisweerd waar ik zit: Get lucky van Daft Punk en Pharell Williams
https://www.youtube.com/watch?v=5NV6Rdv1a3I&t=17s
Elly: Wat een lieve berichten allemaal. Dat doet me goed. We gaan hier
inmiddels de goede kant op. Geen energie, maar dat bouwen we wel weer op.
Zo fijn dat de viering in jouw goede handen is!!!

😘🙋♀️

Liefs uit Baarn

Aly: Ja, komt goed allemaal, sterk maar lekker aan en fijn dat ‘t de goede kant
op gaat.
Ik wilde je vragen of we een korte briefwisseling over de teksten van zondag
kunnen doen en dat ik die dan voorlees als overweging, dan is het toch een soort
van duopreek
.

😅☺️😘

Het thema wat ik uit de teksten haal is:
‘hen die in de hele wereld veracht werden, zal Ik met eer en roem overladen.’
In de lofzang van Maria zit ook zo’n zinnetje.
De lofzang is in haar geheel heel mooi, maar één zinnetje sprong er voor mij uit.
het tweede deel van Vers 52 ‘wie gering is, geeft Hij aanzien’. Dat vind ik heel
mooi.
Ik heb een mooie uitvoering van De Mariavespers van Claudio Monteverdi
gevonden, muziek om je aan te laven, met aan het einde de lofzang van Maria,
heersers stoot Hij van hun troon en wie gering is geeft Hij aanzien. Dat klinkt
zo:
https://youtu.be/AqrTsxQgCt0?t=5093
Wanneer voelde jij je gering en heb je ook het gevoel dat God jou toen aanzien
gaf?
Elly: Ik moet bij dat laatste dan meteen denken aan het delen van wat je
beroert, je kwetsbaarheid laten zien en benoemen. In het donkerst van de nacht
verwoorden of zingen van je troubles, je verlangens…

Dat doet een kracht ontketenen, zo kun je dat ervaren. ‘Nobody knows the
troubles I’ve seen…; we shall overcome. Spirituals, die de slaven zongen in hun
‘geringheid’ en die verbondenheid bracht met elkaar, wat hen sterk maakte.
Dat doen de dwaze moeders ook, in Argentinië, inmiddels dwaze grootmoeders.
Weggezet door heersers, weten ze tóch het onrecht, het verdriet te
verwoorden.
Dat inspireert mij sterk!
Aly: Ja, dat die onderdrukkers met de protesten van de dwaze moeders in een
kwaad daglicht worden gesteld, is denk ik wel een overwinning, al heeft het
nooit de pijn van het verlies van hun kinderen doen rechtzetten...
Ik zal zelf ook antwoord geven op de vraag ‘Wanneer voelde jij je gering en
voelde je toen ook dat God jou aanzien gaf?’
Ik heb mij namelijk best wel vaak gering gevoeld. Drie jaar lang heb ik mij
gering gevoeld, toen ik werkloos was. Geen cent te makken, al mijn spaargeld
was op, en wist niet of ik ooit nog weer werk zou vinden. Werk wat ik het
allerliefste deed. Het werk van een predikant. Uiteindelijk vond ik een baantje
van wel vier uur per week als gastvoorganger en een vriend van mij zei: ‘Denk
hier niet te gering over, want dit is het begin van iets veel groters!’ En ja, hij
kreeg gelijk, een jaar later waren het er 32 uur en was ik predikant in de
Zaanstreek.
En nu ben ik eindelijk waar ik wil zijn en ben ik predikant aan het worden en
voel ik mij net als Maria: Gods minste dienares, die God mag dienen met dit
heerlijke werk.
Dat zinnetje, wie gering is, geeft Hij aanzien, vond ik daarom misschien wel zo
aansprekend.
Ik voel mij daarnaast ook heel gering, omdat ik nu al geruime tijd, d.w.z. al
jarenlang, samenleef en samen oploop met mijn zieke echtgenote. We zouden in
de bloei van ons leven moeten zijn, maar dat zijn wij niet. Yvonne niet althans.
Een mooi lied Night swimming van REM staat nu op, terwijl ik dit schrijf.
https://youtu.be/ahJ6Kh8klM4
(foto’s vallende nacht Amelisweerd)
‘Night swimming deserves a quite night.’ Heb jij ooit weleens nachtelijk
gezwommen? Ik nooit, maar ik herinner me wel een zwemavontuur overdag in
zee op de breedste stranden van Schiermonnikoog, een gering eiland, maar een
heerlijk eiland.
Wat voelden we ons toen sterk en fit, maar moet je ons nu eens zien. Met mij
gaat het inmiddels wel weer. Maar Yvonne lijkt maar niet beter te worden.
Hoe moet dat nu verder, denk ik weleens? Ik heb me ook weleens radeloos
gevoeld. Het duurt nu al zo lang, wordt het nou nooit eens beter?
Mooi wat je zegt over in het donker benoemen wat je beroert, misschien gaat
het liedje Night swimming daar ook wel over.

Elly: Gisteravond kwam er een droevig bericht waar ik meteen iets mee moest.
Anders had ik je wel meteen teruggeschreven.
In het donker delen, dat doen wij nu ook.
Je gering voelen; eigenlijk is dat ten diepste hoe ik mij altijd voel.
Mijn jeugd waarin er thuis fysiek en verbaal geweld was, is daar de wortel van.
Mij klein en stil houden was gewoon het veiligst. Maar dat schudt je dus niet zo
eenvoudig meer af. Je neemt het mee in wie je wordt, als volwassene. In je
relaties, op je werk. Ik loop daar nu enorm tegenaan.
En ik herken in jouw verhaal de pijn van wat niet is- een mooie tijd in je leven,
in je relatie- samen genieten. Dat probeer ik wel, maar teveel trekt dat
donkere.

😊

Lekker he, zo op de vroege morgen!

Aly: Ja, lekker in het donker, delen. Ik waardeer je eerlijkheid en je openheid.
Veel mensen durven niet te delen wat hen ten diepste bezighoudt, maar wat ik
heb gemerkt de afgelopen jaren is dat het delen van dat diepe en grote verdriet
het enige is wat mij op de been heeft gehouden. Het delen van verdriet heeft
mij zoveel liefde van mijn vrienden gegeven, dat ik mij daardoor zo enorm
geliefd voel, zo geliefd, dat ik mij nooit meer eenzaam voel,
ook niet wanneer ik voor de zoveelste keer in mijn eentje door dat kouwe bos
loop. Ik voel mij nu altijd samen in diepe verbondenheid met mijn vrienden en
ook met Yvonne, want als er iets is wat wij goed kunnen, dan is dat het delen
van onze pijn en ons verdriet. Dat is de lichte kant van mijn verhaal.
Veel sterkte met dat droeve bericht. Het is wel een moeilijke tijd.
En wat verdrietig dat er in jouw ouderlijk huis zoveel geweld was en dat je daar
nu nog steeds zoveel last van hebt in je dagelijkse leven.
Geeft God jou aanzien? Heb je dat gevoel? Ik vind die teksten die gaan over
zachtmoedigen, treurenden, mensen die vriendelijk zijn, de vredestichters, zo
mooi, de nederigen van hart ook. Ik hou van dat soort mensen, mensen die een
toontje lager durven zingen, die terughoudend zijn en die níet van de hoogste
toren blazen, maar gewoon altijd vriendelijk en zachtaardig zijn, mensen zoals
jij, Elly!
Elly: Precies wat je zegt, het lichte zit ‘m in dat gevoel van verbondenheid die
je voelt, door het samen delen.
Elisabeth en Maria doen dat ook, zo lijkt het.
Geeft God mij aanzien?
Denk dat ik dat zelf moet durven voelen, willen aannemen.
Die beweging valt mij lastig. Anderen helpen mij daarin, zoals jij met jouw
woorden. God geeft mij aanzien door mensen heen.
Aly: Ja dat klopt, maar ik lees en voel het ook wel door de teksten heen.
Zoals in Sefanja 3:

Dat je lot ten goede gekeerd zal worden, dat verstooiden en kreupelen,
treurenden bijeengebracht zullen worden op een feest waar ze eerder niet
welkom waren.
Dat ál die verachten met eer en roem zullen worden overladen. Zíj zijn de
overwinnaars en níet de onderdrukkers zijn de winnaars. Hoe heerlijk is het zo’n
tekst te lezen en zo’n vooruitzicht te krijgen.

😅

Dan durf je toch bijna niet meer in de groep van verdrukkers te zitten, dan voel
ik mij geprezen met mijn positie als treurende .
Elly: Ja, inderdaad.

Ik stuur Elly nog een lied van Stef Bos: dat heet Zondag in Soweto
Met dit lied wil ik de overweging graag eindigen.
Wat mooi, dit lied!! schrijft Elly
Aly: Ja dat vind ik dus ook, ons verhaal van pijn en verdriet is niet uniek, ieder
mens maakt pijn en verdriet mee in het leven en voelt zich daardoor weleens
heel klein en gering.
En ja, soms worden mensen klein gemaakt, en soms zelfs een heel volk bijeen,
zoals de zwarte bevolking in Zuid-Afrika. Hun verhaal is tot voorbeeld voor
andere volkeren, die nog steeds onderdrukt worden. De zwarte bevolking van
Zuid-Afrika is er een voorbeeld van dat mensen, die veracht werden, maar die
weer aanzien kregen. Het is goed te beseffen, dat zoiets ook écht mogelijk is.
Stef Bos zingt dan ook: ik geloof in wat ik hier zie!
Het is een heel swingend, feestelijk lied. Waan u daarom deze zondag in
Soweto, waar het nu zomer is.
Wie wil, kan gaan staan en samen dansen tijdens dit lied, laten we samen vrolijk
zijn.
Al moet ik er wel bij zeggen, er zit ook een triest deel in, nl. het verhaal van
een oude vrouw. De muziek vertraagt dan en valt stil. We staan dan even stil bij
dat verdriet, maar daarna gaat de muziek weer in volle kracht door, net als in
het echte leven. Mensen staan stil bij het verdriet en hebben veerkracht om
daarna weer verder te kunnen. Verdriet is niet waar het leven eindigt. We
mogen door het verdriet heen gaan en het achter ons laten. Hier komt het lied:
https://www.youtube.com/watch?v=P02DZshbDH0
(Eventueel: Jullie kennen vast wel de parabel van de oude rabbi:
Een oude rabbi vroeg eens aan zijn leerlingen: ‘Hoe kun je het moment bepalen,
waarop de nacht ten einde is en de dag begint?’
‘Is dat het moment waarop je uit de verte een hond van een schaap kunt
onderscheiden?’ vroeg een van zijn leerlingen.’Nee’, zei de rabbi
‘Is het als je van verre een dadelboom van een vijgenboom kunt onderscheiden?’
vroeg een ander. ‘Nee’ zei de rabbi.

‘Maar wat dan?’, vroegen zijn leerlingen. ‘Het is als je in het gezicht van een
mens kunt kijken en daarin je broeder of zuster herkent. Tot dat moment is de
nacht nog bij ons.’)
Amen
Stilte
Pianomuziek
In Memoriam Jos Nieuwstraten en
Open ruimte De open ruimte is een ruimte om te delen, bijvoorbeeld iets wat
spontaan bij u naar boven is gekomen, iets wat u graag zou willen delen,
bijvoorbeeld wat u eerder in deze week meemaakte of iets wat in u opkwam
tijdens deze dienst. Kortom, een ruimte voor alles wat naar ruimte zoekt om
gezegd of gezongen te worden en stilte mag daarvan ook een onderdeel zijn.
Neem gerust even de tijd.
Dankgebed, voorbeden
Laten we samen bidden.
Goede God,
Dankbaar dat wij hier in deze donkere dagen mogen samenkomen, mogen
dansen en feestvieren en vrolijk mogen zijn, maar ook dat we ons gering mogen
voelen en mogen ervaren dat dat niet erg is, we zijn samen gering, en dat is
groots, iets om dankbaar voor te zijn.
We bidden voor iedereen die zich gering voelt, die zich waardeloos voelt, die
zich niet verbonden voelt, die liever wegkruipt, dan tevoorschijn komt. Samen
zingen wij voor hen:

We bidden voor mensen die tekort komen, die verdrukt worden, onderdrukt, die
niet kunnen zeggen wat ze denken, die niet kunnen doen wat ze willen doen.
Die beknot worden in hun vrijheden en mogelijkheden.
We bidden dat mensen de vrijheid vinden en dat ze als gelijkwaardigen worden
gezien, hoe gering hun inkomen of status ook is.
We bidden voor iedereen die onwaardig wordt geacht om een menswaardig
bestaan op te bouwen. Samen zingen wij

We bidden voor mensen om ons heen die met zichzelf worstelen of met hun
mentale en fysieke gezondheid.
We bidden voor mensen die iemand verloren hebben die verdriet hebben. Zoals
voor de familie van Jos Nieuwstraten. Dat zij mooie herinneringen aan haar
leven mogen koesteren en daar troost in vinden.

En voor onszelf bidden we, dat we gehoor mogen vinden voor ons verdriet, wat
ons bij tijd en wijlen misschien meer bezighoudt dan we zouden willen,
Samen zingen wij:

Laten we in stilte bidden wat ten diepste leeft op de bodem van ons hart en wat
niemand anders voor ons verwoorden kan, waar soms zelfs geen woorden voor
zijn.
-

Stil gebed -

Laten al deze gebeden samenkomen in het gebed dat Jezus Christus ons leerde:

Kinderen komen terug in de dienst
Hebben jullie het goed gehad samen? Wat hebben jullie gedaan en gemaakt?
Laten we staande zingen Slotlied Lied 444 Nu daagt het in het oosten 1, 2, 3
Uitzending en zegenbede
Laten wij nu de komende week ingaan, gedragen door Gods liefde, die ons raakt
en die in ons steeds opnieuw geboren laat worden en ons doet opstaan uit
verdriet. Deel uit van zijn liefde en zegen daarmee elkaar.
Hiertoe vragen wij om Gods zegen:
Goede God, bron van al het leven:
Zegen onze nachten en onze dagen,
zegen ons hart en ons verstand en onze handen.
zegen ons voor elkaar met liefde en trouw,
en schenk ons leven. Amen.
Antwoordlied Aarde is al wat wij zijn, wat wij maken

Collectes bij de uitgang: voor Inloophuis Sint Marten en voor Kerk in Actie

