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Lezing: drempeltekst Psalm 130 vrij

West-Friese Ekklesia . Thema van de vieringen in 2021 – 2022

Uit de diepte roep ik jou.
Jij, hoor mijn stem.
Doe je oren open, jij en luister
Naar mijn stem die om genade smeekt.

In 2018 heeft de journalist Fokke Obbema een serie interviews gedaan met
allerlei mensen over de essentie van ons bestaan, mede als verwerking van
zijn eigen “bijna doodervaring”. Deze gesprekken zijn gepubliceerd in de
Volkskrant en in 2019 uitgegeven in boekvorm en was voor ons
inspiratiebron voor de keuze van het thema dit jaar: ‘Chaos, willekeur en
existentiële vragen’.

Zou jij zonden tellen,
Wie zal dat bestaan?
Maar bij jou is vergeving,
Zo wil jij gekend zijn.

Inzichten willen wij verbinden met onze eigen vragen en met de vragen van
mensen zoals die in Bijbelse verhalen tot ons zijn gekomen.
Chaos en willekeur overkomt ons tijdens de corona crisis. Existentiële
vragen zijn uit dit besef van sterfelijkheid voortgevloeid. Dat alles vraagt om
weerwerk, houvast en wijsheid. In onze teksten, vieringen en liedjes
proberen we die levenswijsheid te ontdekken en vast te houden.

Ik wacht op Hem en hoop,
Mijn ziel wacht op Hem en volhardt.
Ik houd mij aan zijn woord.

De komende sprekers en themavieringen zijn:

Mijn ziel ziet uit naar Hem
zoals wie staat op wacht
uitziet naar de morgen
naar het morgenlicht.

2 Januari: Het ondenkbare denkbaar maken.
Staan wij open voor onze medemens? Wat betekent helpen, toelaten, in
deze tijd? Ervaringen in het Wereldhuis.
Toespraak: Geeske Hovingh

Israël, volhard in Hem
want bij Hem is genade.
Kracht om te bevrijden
is bij Hem, veel kracht.

6 Februari Voor leven zorgen
Het andere gezicht van de zorg. Zorg rond het levenseinde. Over zorg en
barmhartigheid. “Barmhartigheid” als spiritualiteit van mensen die in de zorg
werken.
Toespraak : Alex van Ligten

Hij zal jou bevrijden
Israël,
Uit de macht van ongerechtigheid.

6 Maart: Onzegbaar met elkaar verbonden
De Amerikaanse Catherine Keller combineert in haar werk op een originele
manier inzichten uit de feministische en procestheologie en uit het
postmodernisme. Mensen, wereld en God zijn volgens haar op onzegbare
manieren met elkaar verwikkeld. Zij zijn verbonden in relaties die steeds
opnieuw mogelijkheden aanreiken voor wat onmogelijk lijkt
Toespraak : Juut Meijer.
3 april Op weg naar Pasen. Voltooid leven?
Voltooiing en verrijzenis
Toespraak: Kees Swan
2
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Scheur toch de wolken weg en kom

Muziek: Augsburg, 1666

Uit de diepte

2. Een vloed van tranen komt tot U
Bloed uit de aarde roept tot U.
Al uw verworpen kinderen staan
op uit hun graf en zien u aan.
3. Mocht het toch waar zijn dat Gij hoort
Dat niet vergeefs dit mensenwoord.
O God sinds mensenheugenis,
dat niet vergeefs dit lijden is.
4. Mochten wij zien dat Gij bevrijdt
dat Gij geen goed van doden zijt.
Breek door de blinde muur en kom.
Scheur toch de wolken weg en kom.
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Lezing Matteüs 18, 21-35

Uit de Naardense bijbel

Petrus komt op hem, Jezus, af en zegt tot hem:
Heer, hoeveel maal
mag mijn broeder tegen mij een zonde begaan
en moet ik hem vergeven: tot zevenmaal?
Jezus zegt tot hem:
Ik zeg je: niet tot zevenmaal
maar tot zeventig maal zeven.
Daarom is het koninkrijk der hemelen
te vergelijken met een mens, een koning,
die een rekening wilde vereffenen met zijn dienaren.
Als hij begint met vereffenen
wordt er één tot hem gebracht
die schuldenaar is voor tienduizend talenten.
Hij heeft niets om het teug te geven:
de heer beveelt dat hij verhandeld zal worden,
en ook zijn vrouw, zijn kinderen en alles wat hij heeft,
en dat daarmee wordt teruggegeven.
Dan valt de dienaar voor hem neer en zegt:
wees lankmoedig over mij en alles zal ik u teruggeven!
Geroerd laat de heer van die dienaar
hem losmaken, en het geleende scheldt hij hem kwijt.
Als hij buiten komt vindt die dienaar
een van zijn mededienaars
die hem maar honderd dinar schuldig is;
hij overmeestert hem, wurgt hem bijna en zegt:
al wat je schuldig bent, geef dat terug!
Dan valt zijn mededienaar neer en
roept zijn hulp in; hij zegt:
wees lankmoedig over mij en
alles zal ik je teruggeven!
Maar hij is hem niet ter wille geweest,
nee, hij gaat weg en laat hem in bewaring zetten
totdat hij het verschuldigde terug heeft gegeven.
Als dan zijn mededienaars zien wat is geschied
worden ze zeer bedroefd;
ze komen binnen en delen aan hun heer mee
al wat is geschied.
4

Voorbeden
Onze Vader in het verborgene

Zegen
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Dan roept zijn heer hem bij zich
en zegt tot hem: boosaardig stuk dienaar! –
Héél die schuld heb ik jou vergeven
daar je mijn hulp inriep;
moest niet ook jij je ontfermen over je mededienaar
zoals ook ik mij heb ontfermd over jou?
En in toorn ontstoken geeft zijn heer hem over
aan de folteraars
totdat hij al het verschuldigde
aan hem terug heeft gegeven.
Zó zal ook uw hemelse Vader doen
als ge niet van harte
een ieder aan zijn broeder vergeving schenkt!

Moge het delen Oomen

Om wat misdaan wordt

Hoe ver is de nacht VL 389
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Voorbeden
Onze Vader in het verborgene VL 248

122 of 96?

Hoe ver is de nacht

2. Wij vluchten weg, wij horen niet.
Wij spelevaren in doodsgebied:
de tijd zo kort, de druiven zoet,
dus pluk de dag, na ons de vloed.
3. Geen taal die nog wat hoop vertolkt.
Over ons heen daalt een zwarte wolk.
De regen stroomt, het water stijgt,
een vloed van zee die ons wel krijgt.
12
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4. Wij zullen worden afgedaan
en niets begrijpend ten onder gaan,
met man en macht, met vuur en zwaard.
Wij zijn geen nieuwe aarde waard.
5. Gij kiest het leven niet de dood
Gij zult verwekken in onze schoot
een kind dat doet gerechtigheid,
een nieuwe mens, een nieuwe tijd.

Toespraak: Gerard Swüste
Van God is de aarde
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Viering van eucharistie
Hier begint de dienst van de tafel
Viering van eucharistie, laat ons bidden
Onze Vader in de hemel
die uw zon doet opgaan en uw regen zendt
over mensen kwaad en goed:
gezegend om uw Naam ‘Ik zal er zijn’
Gij die alleen voor ons en met ons zijt
Zolang wij zijn voor mensen en met mensen.
Gezegend Gij, dit uur van ons leven,
deze dag die gij ons geeft
om allen die U kennen en eren
al doende gerechtigheid
die in hun midden de vreemdeling eren
zich ontfermen over hun naaste
recht doen de armen.

Tafellied: Wees hier aanwezig VL 500
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Intermezzo - Mededelingen - Collecte
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