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Leven van wat komt                                           5e zondag van de 40 dagentijd      21 maart 2021

Enkele tips voor een liturgie 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. 

• Nieuw: De huisdiensten blijken bij navraag wel in een behoefte te voorzien. De liturgie is
hierbij verkort 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 dienst toegewenst,
Br. Pieter Witteveen uit Swartfean bij Rottevalle en 

br. 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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De gemeente komt in gedachte samen

Leven van wat komt

• Muziek en ontsteken van een kaars

• Bemoediging (naar Psalm 146), in verbondenheid met allen:

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

uw God, Sion, (noem de naam van je eigen woonplek), van moeder op dochter, van vader op zoon.
We groeten elkaar: Vrede en genade van God, van Christus Jezus, Zoon des mensen en van de Heilige

Geest, vogel van hoop!    Amen.

* Zingen NL 16B  ‘Behoed mij, o God’  (enkele malen)

* Bijbellezing Genesis 1: 1 t.m. 23 
                                                         
* Zingen NL 8B  ‘Zie de zon, zie de maan’

* Overdenking over de eerste drie scheppingsdagen
Leven van wat komt!

“Dit is het begin. Alles is stil, bewegingsloos. Alles is leeg. Er is geen leven. Geen vogel fluit, geen vis
glinstert in het water, geen mens vult de ruimte met geluid. Er heerst alleen pure stilte. Geen wind
zucht en geen geest zweeft over de wateren. Van Gods scheppen is nog niets vernomen. Zonder
begin is er niets, geen tijd en ruimte, geen leven en lucht. Zonder verhaal is er geen beeld en geen
idee om de ruimte mee te vullen. Met het scheppen van God en het herscheppen van mensen in taal
en verhaal neemt de geschiedenis een aanvang.” 
Zo begint Ellen Verwolde haar boek: Verhalen over het begin. Het scheppingsverhaal in Genesis is het
eerste boek van de bijbel……..en beschrijft het begin. Maar dit begin wordt pas verteld nadat het volk
Israël al heel wat heeft meegemaakt en doorstaan. De aartsvaders, de slavernij in Egypte, de
woestijnreis, de vestiging in het land Kanaän, het tijdperk van de koningen. Pas tijdens  de
ballingschap in Babylon ontstaan de verhalen van Genesis. De ballingen worstelden met de vraag
`Hoe is het zo gekomen in de wereld dat we hier gevangen zitten`  Zo kan het toch niet bedoeld zijn
met de schepping. Maar vragen naar het begin zijn niet gemakkelijk te beantwoorden, want wat was
er voor het begin van de wereld? Hoe we ook doorvragen we komen er niet achter. De rabbijnen, die
eeuw in eeuw uit met de schriften bezig geweest zijn hebben met deze vraag gespeeld en ze vroegen
zich af, waarom de bijbel in het Hebreeuws met de letter ‘beth’, een b begint en ze komen met een
diepzinnige verklaring n.a.v. de vorm van deze Hebreeuwse letter: Naar drie kanten is de letter
gesloten en men leest in het Hebreeuws van rechts naar links. 
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Met deze letter begint Genesis zodat we ons niet zullen afvragen wat boven, onder of achter ons is,
maar zullen luisteren naar hetgeen komt.  Het gaat om leven dat komt . De geschiedenis van God met
de mens gaat beginnen. En zo horen we dat uit het niets God de hemel en de aarde schept. God
begint met orde in de chaos te scheppen. En niet voor niets is scheppen een van de belangrijkste
woorden in dit verhaal. Maar er moet nog even opgemerkt worden dat zelfs het begin niet echt  te
omschrijven is. Want hoe kun je van het begin spreken als er nog geen tijd is? Wij mensen kunnen
slechts denken door ervaringen, gevoelens, daden te verbinden aan situaties die gesitueerd zijn in de
tijd en in de ruimte. Maar mensen zijn er nog niet, er is zelfs nog geen eeuwigheid. Pas met de
schepping ontstaat de tijd, de ruimte. In het scheppen van het licht vindt de eerste dag haar
oorsprong. En de schepping gebeurt niet op een moment in de tijd, maar de tijd wordt met de wereld
geschapen. En God? God was er al. Hij bestond niet zozeer voorafgaande aan de tijd, want zonder tijd
kan er niets vooraf gaan. God is buiten de tijd. En de mens de schepselen komen pas in de tijd tot
bestaan. Nu gaan we verder, van wat er komt, wat er te gebeuren staat. We gaan beginnen.  Er komt
een scheiding tussen licht en duisternis, het licht is de dag, de duisternis de nacht. Er is zwart en wit.
De wereld krijgt kleur, al is het nog zwart-wit. God zag dat het licht goed was, en dat nadat de nacht
voorbij is, de Joden leven naar het licht toe, de eerste dag is een feit. Nu wordt het tijd voor de
tweede scheppingsdag. God maakt de scheiding tussen wateren en wateren, het uitspansel boven de
en het uitspansel onder. Hoog tijd voor de derde dag, om het water van het land te scheiden. De
verzamelingen wateren noemde hij de zeeën en het droge noemde hij aarde. En op de derde dag zag
God dat het goed was…..en vervolgt dan: dat de aarde jong groen voortbrenge, dat zaaddragend is en
vruchtdragende bomen met vruchten naar hun soort
dat zijn zaad erin heeft over heel de aarde….en zie het jonge groen ontspruit. Het leven ontkiemt, 
wat begonnen is heeft toekomst.
We mogen het als een wonder zien. Nu zijn alle voorwaarden vervuld om het leven op aarde  voor
plant, dier en mens mogelijk te maken. God zag dat het goed ging met zijn scheppingswerk. Het zaad
is gezaaid en mag vrucht dragen en opnieuw zaad geven om in een eeuwig samenspel steeds
opnieuw te ontkiemen en vrucht te dragen. De basis voor de circulaire economie is  hierbij in Genesis
gelegd. Hemel en aarde zijn een geschenk zomaar in het heelal ontstaan, een groot mysterie. Maar
God is nog niet klaar met zijn scheppingswerk. Het is tijd voor een nieuwe dag!  (PW)

* Stilte, of muziek (ruimte voor eigen CD)

* Gebeden

Barmhartige, we leven soms achterstevoren, en kijken al te zeer naar het verleden. Zo is uw
scheppingskracht niet bedoeld. Het gaat om vandaag, het gaat om morgen; het gaat om de aarde te
bewaren en te bewerken voor onze kleinkinderen en verder. Laat ons leven van wat komt! Laat uw
koninkrijk kome! In dat koninkrijk volop ruimte bieden aan vogels en vissen, ruimte aan een rijke
diversiteit van planten en dieren. Laat ons de menselijke voetafdruk kleiner maken, waar mogelijk
schade herstellen.

Wij zijn naar uw evenbeeld geschapen, niet als koning, maar als dienaar!
Ruik een bloem, ruik een vrucht,

ruik de geuren in de lucht, Heer, hoe heerlijk is Uw Naam!

In stilte noemen we onze eigen gedachten.
(Na gebed in 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.
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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.

* Slotlied Er moet een tuin zijn voor de wereld  (Hendrik van der Meer)

Link: Er moet een tuin zijn voor de merel versie groep 7 Foarhûs - YouTube

Er moet een tuin zijn voor de merel,
er moet een boom zijn voor de specht
Er moet een plek zijn op de wereld
waar niemand met je vecht.

Er moet een land zijn voor de mensen,
er moet een huis zijn of een tent.
Er moet een plek zijn op de wereld
waar je altijd veilig bent.

Er moeten mensen zijn als vogels,
zo vrij op straat of in de lucht.
Er mag geen angst meer zijn voor kogels
en niemand meer die vlucht.

Er mag een plek zijn om te blijven,
er mag een plek zijn om te gaan.
Dan heb je vleugels om te drijven,
en een been om op te staan.

* Zegenbede, met kleuren van de regenboog

Ik zegen je met rood van de passie, jij leeft vandaag!
Ik zegen je met oranje van de lage zon, troost!
Ik zegen je met geel van narcissen, opstaan en GA!
Ik zegen je met groen van gras, een vaste bodem!
Ik zegen je met blauw van water, om af te spoelen waar je op stukloopt!
Ik zegen je met paars, hoop! Dat als een mantel om je heen geslagen ligt.
Ik zegen je met Gods licht, waarin alle kleuren samensmelten en wij de weg van gerechtigheid gaan!
Amen

• Collecte, zie bij mededelingen
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Mededelingen

• Deze dienst werd samengesteld door br. Pieter Witteveen en 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, 28 maart, ontvangt u een huisdienst van zr. Jolanda Valk van DG
Buitenpost

• 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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Mijn zusters en mijn broeders,
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