
Bij elkaar                                                                                                 Pinksteren, 23 mei 2021

Enkele tips voor een huisdienst1

• Welkom zuster, broeder! 
Deze ‘dienst op papier’ is vanwege ‘corona’ een alternatief voor onze gezamenlijke dienst op
de zondagmorgen in de Vermaning. 

• De huisdiensten blijken in een behoefte te voorzien. De liturgie is ingekort en daarmee
aangepast.

• Overweeg deze huisdienst op het gewone tijdstip te houden op de zondagmorgen om 10:00
uur. Dat verbindt de eenheid: als we dezelfde teksten beleven wordt de afstand minder
groot.

• Overweeg om van tevoren één (of twee) c.d.(‘s) met (religieuze) muziek te kiezen, één om
mee te beginnen en één om aan het slot mee te eindigen. 

• Zo kunt u ook een kaars met lucifers klaarzetten. 

• Na afloop is er de gebruikelijke collecte. Deze wordt door uw gemeente ingevuld. Tip:
vermeld alvast het bankrekeningnummer, zodat u uw collecte gemakkelijk kunt overmaken.
Zie op de laatste bladzijde. Zo zorgen we ook in deze voor continuïteit. 

• Op de laatste bladzijde is er eventueel ook pastoraal nieuws te vinden.

• Koffie is er, vooraf, tijdens, of na deze huisdienst.

Een gezegende Pinksterdienst toegewenst!
ds. Roelof Akse, voorganger in

Doopsgezinde Gemeente Drachten - Ureterp
 Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden

     1
 Deze orde van dienst is geïnspireerd door het doopsgezinde dienstboek De gemeente komt samen (1998).
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* Aansteken van een kaars 

* Bemoediging en groet (een moment van stilte)

Gelukkig ben je als je de God van Jacob en Rachel tot hulp hebt,
wie zijn hoop vestigt op die HEER,

Scheppende hemel en aarde, trouw voor altijd,
uw G’d, Sion, van vader op zoon, van moeder op dochter;

(in die naam groeten we elkaar):  Genade en vrede van God,
van Jezus Christus, Zoon des mensen  en van de Heilige Geest, vogel vol vuur,  amen.

* We bidden met het lied NLB 695: 1 t.m. 5  

2  Raak met uw adem mijn onrust tot ik de rust hervind.
Al mijn wonden heelt Gij: Gij ziet in mij uw kind.

3  Wees ook de Geest die mij aanvuurt en al mijn twijfels bant.
Als geroepen kom ik: mijn tijd is in uw hand.

4  Kom en doorstraal mijn dagen, Geest van God uitgegaan,
die mijn ogen opent voor wie nu naast mij staan.

5  Heer, raak ons aan met uw adem, geef ons een vergezicht!
Draag ons op uw vleugels, zegen ons met uw licht!

* Bijbellezing uit Handelingen 2: 1 t.m. 4  (of lezen t.m. vers 13; uit NBV of een andere vertaling)   

* NLB 691: 1 en 2  ‘De Geest van God waait als een wind’
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2  De Geest van God is als een vuur,
als vlammen felbewogen,

verterend wat aan onrecht leeft,
een gloed vol mededogen.

Een vonk van hoop in onze nacht,
een wenkend licht dat op ons wacht,

een warmte in hart en ogen.

* Verkondiging

Mijn zusters en mijn broeders,
(Gedicht ‘zij zit als een vogel’; inspiratie lied 701) 

Zij zit als een vogel, broedend op het water

Een vogel ben ik, zwevend, vliegend, fladderend,
als een veertje zo licht -
dicht boven de oppervlakte van chaos;
Golven van onrust:  tegenstellingen tussen dons en beton,
Tussen eb & vloed, tussen slecht & goed,
tussen doof-  en een speld horen vallen.

Stil toch!  Stil VOGEL toch!
Gewond, vleugellam, tegen de dam van het gestuwde meer gestrand,
een krijs, een roep, een wind met vuur!
Twijfel …, slechts van korte duur –
Vleugels uitgeslagen, krachtig klapwiekend door storm en regen,
geen hindernis houdt haar tegen.
Vuurvogel, Fenix, broedend op het water.
Van de Olijfberg zijn de leerlingen teruggekeerd naar Jeruzalem; ze gaan naar het bovenvertrek
waar ze verblijf houden. (uit Handelingen 1: 12 - 14). Vurig en eensgezind wijdden ze zich aan het
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gebed, het zijn de volgelingen van Jezus, samen met de vrouwen, en samen met zijn broers.., zijn
moeder.  

50 dagen na het Paasfeest waren ze allen bij elkaar!
Ze zijn bij elkaar voor het zogenaamde wekenfeest, Sjawoeot; gevierd op de 50e dag na het
Pesachfeest. De gemeenschap viert de bijzondere gift van Tora; 10 woorden ten leven, die het
onsamenhangende volk tot een gemeenschap maken. Voor alle generaties is het een richtingwijzer
voor een zorgzaam samenleven op een bewoonbare aarde. Tora is het geschenk van bevrijding uit
onderdrukking! Niet langer de lockdown van slavernij.

Tegelijk is het een oogstfeest; de eerste vruchten van het land worden naar de tempel gebracht.
Dat gebeurde in kleurige en feestelijke optochten.
In de synagoge wordt met het wekenfeest het verhaal van Ruth gelezen:
‘Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God’ (Ruth 1: 16). ‘Aangekomen in Bethlehem aan het begin
van de gersteoogst’ (Ruth 1: 22).

Bevrijding, oogstfeest, bij elkaar komen in gebed; een kleurrijke optocht met de eerstelingen.
Herkennen we vandaag nog iets van die rijke traditie in onze samenkomst?

In de afgelopen maanden verbleven we in onze huizen, in onze flat, in het bovenvertrek. Voor
wandelingen en boodschappen de straat op. Niet naar de vermaning, nog niet…
Wanneer je een bekende tegenkomt, onderweg, is er een soort van dansbeweging gaande.
Niet een hand geven, of een omhelzing; maar een blik gewisseld van verstandhouding: een ogen-
blik. Eventueel een korte aanraking met de ellebogen.
Aanraken blijft belangrijk!  Een nieuwe vorm van corona ballet.

Contacten zijn beperkt. Het gebeurt met een brief, of telefonisch, een kaartje. Digitaal.
Via social media!  Sociale media…; hoewel er ook a-sociale kreten op verschijnen!
Allerlei alternatieve manieren om die ander te bereiken. Een enkele keer via een balkongesprek.  
‘Versta je mij?  Waar ben je?’
Mens! Waar ben je! (Gen. 3: 9)

We zijn allemaal aan het aftasten: hoe blijven we een gemeenschap van gelovigen?
Met de nadruk op gemeenschap? Is het veilig om samen te komen? Wat beweegt ons?
Wat beweegt mij?

Kan de één niet zonder de ander? Dat is een vraag voor Pinksteren.
Kan Noomi zonder Ruth? Kan Jacobus zonder Andreas?
Kan Maria zonder haar zoon?

En in dat verband tussen mensen…, hoe zorg je ervoor dat de ander jou verstaat?
Hoe zorg je ervoor dat jij  die ander (die Ander) verstaat?

Er is zoveel spraakverwarring in de wereld; dagelijks reiken Babylonische torens tot in een glazen
hemel. We hoeven maar te kijken naar de correspondentie van de belastingdienst, of naar Gaza en
Israël.  Of naar de gedupeerden in Groningen en de NAM.

We hebben die geest van Pinksteren nodig, het vuur en de wind om talen van hoop en verbinding
te kunnen spreken. Het verstaan én te spreken met woorden en handen en gebaren.
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Laten we (binnenkort) regelmatig samenkomen om hierover te leren.
Leren van elkaar, uit de schrift, uit onze rijke traditie, samen met buren en voorbijgangers.
En samenkomen om te vieren, met die ander op een verstaanbare afstand! 
Ruth met Noomi, Andreas met Jacobus, Johannes met Maria…..        
Amen

* Dank- en voorbeden (bij aanvang stilte)

Geest van God uitgegaan, dank voor die uitstorting toen in Jeruzalem; een plein met mensen vol
enthousiasme.

Ook wij hebben die wind en dat vuur nodig. We hebben elkaar nodig. Maak ons, door uw geest,
creatief en ruimhartig. Laat ons respectvol en zuinig met de aarde omgaan. Herstel in ons de hoop,
herstel in onze gemeenschap de contacten. Herstel in ons de verbondenheid met uw schepping.
Laat uw adem steeds opnieuw over het water gaan opdat chaos verdwijnt.

We bidden voor Palestijnen en Israëlieten; dat beschietingen zullen zwijgen en woorden van begrip
en verzoening zullen klinken; een ruimte voor allen om te wonen. Vrede voor Jeruzalem, voor alle
volkeren!

In een moment van stilte spreken onze gedachten. 

(Na stilte, het Onze Vader:)  Onze vader, die in de hemelen zijt; 
uw naam worde geheiligd, uw koninkrijk kome.

Uw wil geschiede, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood.

En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.

Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid    
amen.

* Zegenbede,  voor onderweg:  De Heer zegene ons en doet mij begrijpen;

De Barmhartige doet zijn aangezicht over ons lichten en

 zij ons genadig, over grenzen heen;
de Eeuwige verheffe haar aangezicht,

 haar Geest vol wind en vuur schenkt ons vrede!

• Collecte, zie bij mededelingen
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Mededelingen

• Deze dienst werd samengesteld door br. Roelof Akse, voorganger van DG Drachten – Ureterp en van
DG Leeuwarden. 

• Een aantal voorgangers uit het Noorden maken per toerbeurt huisdiensten die doorgestuurd worden
door FDS en GDS naar gemeenten in Friesland en Groningen. De secretariaten zorgen voor verdere
verspreiding. Gemeenten kunnen hiervan gebruik maken op een zondag waarop gewoonlijk een
gastvoorganger zou zijn voorgegaan. Zo proberen wij met elkaar voor continuïteit te zorgen. 

• Volgende week zondag, 30 mei, ontvangt u een huisdienst van ds. Renze P. Yetsenga

• Uitvaarten mogen in beperkte kring worden gehouden. Wij zullen iedereen op de hoogte brengen
wanneer er een sterfgeval is. U wordt dan uitgenodigd om thuis op het tijdstip van de uitvaart een
kaars aan te steken en daarbij de naam van de overledene uit te spreken; stil te worden; lied 961 te
lezen of te zingen (zie hieronder), en het Onze Vader te bidden.

Niemand leeft voor zichzelf
niemand sterft voor zichzelf.
Wij leven en sterven voor God onze Heer,
aan Hem behoren wij toe.

• Collectebestemming: deze is vandaag voor 

Vergeet elkaar niet: bel en mail elkaar, stuur een kaartje, en bid om genezing en gezondheid voor broeders
en zusters, en voor vele anderen om ons heen en veraf, voor werkers in de zorg, de vele vrijwilligers, en voor de
overheid. Bied waar het kan, je diensten aan voor hen die extra aandacht nodig hebben, bijvoorbeeld
boodschappen halen.
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