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Over grenzen heen
In de vespers in de stille week maken we gebruik van een hongerdoek uit
Oeganda. Als Hofkerk zijn wij over de grens verbonden met twee projecten in
Oeganda nl. de Mother Aïda Foundation en het Kerkinactie-project
‘Karamojong kinderen naar huis en naar school.’
Voor de Mother Aïda Foundation sparen we voor geiten en steunen we Lydia
Amongi. Zij wil de positie van de vrouwen en de hele gemeenschap
verstevigen (Empowerment) door kleine projecten en door onderwijs.
In het ZWO-project steunen we partners in Oeganda. Kinderen zijn door de
burgeroorlog Karamoja ontvlucht en bedelen op de straten van Kampala en
maken veel geweld mee. Partners van Kerkinactie geven hen een dak boven
hun hoofd en onderwijs. Ze begeleiden hen en hun families, zodat ze weer
kunnen terugkeren naar huis.
Hongerdoek: verbinding tussen geloof en eigen situatie
Een hongerdoek hing in katholieke kerken in vastentijd over het altaar. Vaak
waren de doeken versierd met bijbelse voorstellingen. Vanwege het vasten
en het gevoel van honger kregen ze de naam hongerdoek.
Het hongerdoek uit Oeganda met de titel ‘Er is genoeg voor iedereen’ maakt
een verbinding tussen de problemen waar Oeganda mee geteisterd wordt, en
de hoop en het geloof van de Oegandeze christenen. De titel van het doek is
aan de ene kant een aanklacht tegen waar niet gedeeld wordt en tegen de
wereldmarkt, die door vervuiling en hebzucht de aarde en het klimaat
veranderen en bedreigen.
Aan de andere kant is de titel ook een uitspraak van geloof en hoop, dat
niemand tekort komt als we eerlijk delen. Dat is wat Jezus zijn leerlingen
voorhield.
In de vespers op maandag, dinsdag en woensdag, belichten we een deel van
het hongerdoek en lezen we verhalen over Jezus’ strijd.
Maandag wordt na de viering een film vertoond over de gevolgen van
klimaatverandering voor boeren in Afrika
De schilder
De schilder van het doek, Stephan Kasumba, groeide op in een land dat
jarenlang geteisterd werd door burgeroorlogen, waarin kindsoldaten werden
ingezet. Oeganda kampte verder met de aids-problematiek. Jarenlang kende
Oeganda het hoogste percentage aidslijders. Met alle gevolgen voor de
kinderen, de aidswezen. Ook malaria vormde een bedreiging voor de
bevolking. Deze thema’s heeft de kunstenaar in het doek verwerkt.
Kusamba wil op zijn eigen manier de Afrikaanse schilderkunst vormgeven.
Met respect voor de traditie zoekt hij naar nieuwe vormen.
Hij wil geen souvenirschilder zijn, die stereotype Afrikaanse schilderijen
produceert. Toen de vraag van ‘Brot-für-die-Welt’ (een Duitse
missieorganisatie) kwam of hij het hongerdoek wilde schilderen, had hij acht
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maanden niet geschilderd. Hij zag het als een opdracht van God om dit te
doen.
Een mensheid te winnen
De bedoeling van het doek is volgens Kusamba, mensen wakker te
schudden. Hij zegt daarover: ‘Dingen worden snel een gewoonte. In Oeganda
werden veel kinderen gedwongen om soldaat te worden. Ze hebben mensen
gedood. Heel snel wordt dat dan een gewoonte.
Ook overstromingen kunnen een normaal verschijnsel worden. Maar als je in
zware tijden hulp biedt, zoals ‚‘Brot-für-die-Welt‘ doet, dan leg je je nooit neer
bij het lijden van mensen. Lijden en nood zijn geen normale dingen.
Samen moeten we ons ertegen verzetten. Samen moeten we hulp bieden.
Niemand hoeft zijn strijd alleen te strijden. Als we er allemaal onze schouders
onder zetten, dan is er een hele mensheid te winnen’.
Gods rijk is een rijk van samen delen
Het Rijk Gods is een rijk van samen delen. Het is het centrale thema van dit
doek. Dit hield Jezus zijn leerlingen voor. Voor menselijke hebzucht en
jaloezie is geen plaats in het Rijk Gods. Er is overvloed in het Rijk Gods,
want iedereen is bereid tot delen met elkaar.
Deze boodschap wil de kunstenaar meegeven in een tijd van voedselcrisis,
aan een wereld waarin egoïsme en afgunst de overhand krijgen.
Uitgangspunt is het verhaal van de wonderbaarlijke broodvermenigvuldiging,
dat de boodschap van de kunstenaar extra ondersteunt.
Verbinding met het lijden van Jezus.
Met het hongerdoek steken we in bij het lijden van mensen. Dit lijden is
verbonden met het lijden van Jezus. Jezus lijdt waar mensen lijden. Waar
mensen tekort komen, elkaar pijn doen, onrecht laten bestaan, elkaar niet
willen zien, ten koste van anderen leven, niet vrij zijn, elkaars grond en
wereld vervuilen en kapot maken en elkaar niet vergeven, daar lijdt Jezus.
Zijn leven wijst een weg naar een wereld waar genoeg is voor iedereen,
waar mensen delen. Zo leefden ook de eerste christen gemeentes in
gelijkheid met elkaar. Zij deelden alles met elkaar.
De lijdensweg die Jezus gaat is, dat mensen niet bereid zijn deze weg van
delen te gaan.
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Maandag
15 april 2019
19.30 uur Hofkerk
Voorganger: Liturgiecommissie
m.m.v. muziekgroep

De schepping roept om redding
Inleiding
Op de eerste dag van de stille week
staan we stil bij de klimaatverandering
en de gevolgen daarvan. Dit is een
van de grootste problemen voor de
wereld van nu.
Renew our world
God schiep de aarde, en elke dag in
het scheppingsverhaal eindigt met de
zin: En God zag dat het goed was. De
aarde is van natuur goed. Met de
klimaatverandering, de opwarming van
de aarde en de grote plastic soep in
de oceanen wordt de schepping
ernstig bedreigd.
Het lied Renew our world is een
wereldwijd lied voor christenen om in
solidariteit, hand in hand, in gebed en
eredienst onze stemmen te laten
horen voor een vernieuwing en heling
van de schepping. De bossen en
zeeën roepen onze aandacht. En wij
mogen als advocaten hun stem zijn.
Vanuit onze geloof in omkering en
opstanding, mogen wij de trouwe roep
zijn om mensen en de planeet te
beschermen. We zoeken ernaar om recht te leven en in actie te komen voor
de liefde van Gods schepping en van onze naasten, in het bijzonder voor hen
die leven in armoede, honger en met de gevolgen van klimaatverandering.
Samen kunnen we meedoen aan Gods werk om de hele schepping nieuw te
maken.
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o Stilte
 Luisteren:

Renew our world

Schrijvers voor gerechtigheid
The forests are groaning
in need of resurrection
The waters are rising
crying for attention
Creation is calling
reaching for redemption
we need you now….
Lord hear our prayer...
Give us your love
Give us your touch
to meet this world in need
to be your hands and feet
Give us your heart
Give us your eyes
to serve in love and truth
to see the world renewed
Renew our world
You hear the prayers
of the hungry and the thirsty,
Your sons and your daughters
seeking sanctuary.
the Oppressed and Oppressor
in need of your salvation
we need you now...
Lord hear our prayer...

De bossen kreunen,
Zij kijken uit naar opstanding
De zeeën stijgen
hun hulproep huilt om aandacht
De schepping roept
en verlangt naar verlossing
We hebben u nodig nu
Heer hoor ons gebed
Geef ons uw liefde
Raak ons nu aan
Kom ons tegemoet, de wereld in nood
Laat ons uw handen en voeten zijn
Geef ons uw hart
Geef ons uw ogen
Om te dienen in liefde en waarheid
Om uw vernieuwde wereld te zien
Herschep onze wereld
U hoort de gebeden
van wie honger heeft en dorst
Uw zonen en doichters zoeken
naar een veilige plek
De verdrukkers en verdrukten
hebben uw verlossing nodig
We hebben u nodig nu
Heer hoor ons gebed

The earth is restored
by the sound of your voice
creation encountering
your love through us
The kingdom of heaven
revealed by your church
we’re building your kingdom
as we care for earth

De aarde wordt hersteld
door de geluid van uw stem
De schepping maakt
uw liefde mee door ons
Het koninkrijk wordt onthuld
door uw kerk
We bouwen aan uw koninkrijk
als we zorgen voor de aarde

The mountains and hills
are now bursting in song
(the) trees lift their hands
as they’re singing along
the kingdom of heaven
revealed by your church
we’re building your kingdom
as we care for earth

De bergen en heuvels
barsten uit in lied
De bomen zwaaien met handen
als zij meezingen
Het koninkrijk wordt onthuld
door uw kerk
We bouwen aan uw koninkrijk
als we zorgen voor de aarde

● Woord van welkom
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● Bemoediging: Heer open mijn lippen (gesproken of gezongen)

 Psalmengebed
Lezen psalm 33 in combinatie met het refrein van
NLB 25b

 Psalm 33: 1-9
refrein

 Psalm 33: 10-15
refrein

 Psalm 33: 16-22
Refrein

 Bijbellezing:

Genesis 1: 6-10

Scheiding water en land

● Hongerdoek Klimaat
Linksboven op het doek straalt een verzengende zon
uitbundig. Maar het midden van de zon is zwart als
steenkool, zwart als de dood.
De oorzaken van deze verzengende hitte staan eronder
afgebeeld: vrachtwagens en fabriekspijpen stoten
afvalstoffen uit die het broeikaseffect versterken en
daarmee bijdragen aan de klimaatsverandering.
De klimaatverandering bedreigt de wereld. Milieuexperts houden rekening
met lange periodes van droogte en vaker voorkomende overstromingen.
Het Afrikaanse continent draagt hier in mindere mate verantwoordelijkheid
voor. Een gemiddelde Europeaan produceert minstens vier keer zo veel
afvalstoffen dan een Afrikaan. Toch is Afrika het meest de dupe van deze
klimaatsverandering. Als de gemiddelde temperatuur op aarde stijgt met 2-3
graden, dan zullen 45 -75 miljoen mensen meer in hongersnood komen.
In de bijbel wordt op verschillende plaatsen de gevolgen van langdurige
droogteperioden beschreven: Genesis 41-45; Ruth 1,1; 1 Koningen 17-18.
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 Bijbellezing: 1 Koningen 17: 1-9
 Zingen:

O Vader, trek het lot U aan

Liedboek 2013, 995

1. O Vader, trek het lot U aan
van allen die door U bestaan.
Gij die geen stenen geeft voor brood,
wees met uw kinderen in nood;
en stil, God die rechtvaardig zijt,
de honger naar gerechtigheid.
2. O Vader, trek het leed U aan
van allen die met ons bestaan.
Gij hebt gezegd: geef gij hun brood,
doe ons hun broeders zijn in nood,
opdat zij weten, wie Gij zijt:
de God van hun gerechtigheid.
● Hongerdoek
De klimaatverandering betekent voor Uganda waarschijnlijk het einde van de
koffieproductie, daling van de waterspiegel in het Victoriameer en toename
van malaria.
Naast de zon heeft de kunstenaar een cactus geschilderd: een verwijzing
naar het verdwijnen van vruchtbare grond. Er blijven slechts onvruchtbare
steppegebieden over. De cactus lijkt op een drietand. Met een drietand wordt
de Hindoe god Shiva voorgesteld. Voor Indiërs is dat een symbool van de
verwoesting. In de Griekse mythologie is de drietand het wapen en de
scepter van de zeegod Poseidon. Maar voor een overstroming hoeft Uganda
niet te vrezen, want het ligt grotendeels meer dan duizend meter boven
zeeniveau.
 Bijbellezing: Johannes 12: 23-28 Het zaad dat verloren moet gaan
 Zingen:

De aarde is vervuld

Liedboek 2013, 650: 1, 2, 3, 4, 7

1. De aarde is vervuld
van goedertierenheid,
van goddelijk geduld
en goddelijk beleid.
2. Gods goedheid is te groot
voor het geluk alleen,
zij gaat in alle nood
door heel het leven heen.
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4. Omdat zij niet vergeet
wie godverlaten zijn:
de wereld hemelsbreed
zal goede aarde zijn.

7. Al gij die God bemint
en op zijn goedheid wacht,
de oogst ruist in de wind
als psalmen in de nacht.

● Hongerdoek Overstroming
De kunstenaar heeft in dit fragment de verschrikkingen van
een overstroming verbeeld.
Een boer en een koe hebben zich voorlopig in veiligheid
gebracht op rotsblokken. Een andere persoon midden in de
vloed steekt vertwijfeld zijn armen in de lucht.
Maar de verschrikkingen domineren niet. Op de voorgrond is een boot
geschilderd: een ark in de vloed. De man in de boot strekt zijn armen uit naar
de drenkelingen. Het kruis op zijn mantel verwijst naar zijn christen zijn.
In 2007 werd Uganda getroffen door een hevige
overstroming ten gevolge van overvloedige regenval. 300
mensen kwamen om het leven. 50.000 mensen werden
dakloos. De oogst en de voedselvoorraden werden
verwoest. Scholen gingen voor maanden dicht. De angst
voor verspreiding van malaria groeide.
De man in de boot herinnert aan de vele hulpverleners van
christelijke of andere signatuur. De boot is klein, er zit maar één man in. Zo
kan hij maar weinig mensen helpen. Maar als iedereen een bijdrage geeft,
kan er een boot zijn voor alle mensen in nood.
● Gedachten bij deze dag
Wie is God? En wat is de postie van Jezus in de klimaatverandering? God
zien we als Schepper. En de schepping zien we als van nature goed.
Nu hebben we als mensen de aarde vervuild en we stoken haar op tot ze
zweet en puft en kreunt en verlangt naar redding.
Wie is God? Is Hij de afwachtende? Heeft hij eens de aarde geschapen en
laat Hij haar nu aan ons lot over?
Is Jezus de demonstrant of protestant, die de mensheid oproept om naar
haar bestemming te leven? Je te beheersen? Te leven met genoeg? Zodat
ieder genoeg heeft?
Of is God/Jezus de heler die de aarde bevrijdt en geneest en rust geeft?
Of is God/Jezus de schepping zelf, die pijn heeft en lijdt. Die straks aan het
kruis opgeofferd wordt? En doet God de schepping dan opnieuw opstaan?
o Stilte
● Muzikaal moment
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● Voorbeden, afgesloten met stil gebed en Onze Vader
 Zingen:

Kyrieleis, heb medelijden

tekst: André F. Troost;
melodie: gezang 488b Liedboek voor de Kerken Zolang er mensen zijn op aarde

1. Kyrieleis, heb medelijden,
de schepping klaagt, de aarde huilt akkers en weiden: straks woestijnen,
het voedsel schaars, de grond vervuild.
2. Kyrieleis, heb medelijden,
de schepping kreunt, de aarde vraagt:
gun ons de tijd nog te vermijden
dat al wat leeft wordt weggevaagd.
3. Kyrieleis, heb medelijden,
de schepping schreeuwt, de aarde zucht hoe konden wij zo bruut ontwijden
uw werk: het land, de zee, de lucht?
4. Kyrieleis, heb medelijden,
de schepping roept, de aarde smeekt dit is toch niet het eind der tijden,
nu hebzucht wereldwijd zich wreekt?
5. Kyrieleis, heb medelijden,
de schepping bidt, de aarde hoopt
op U, op ons – een jaargetijde
dat al ons vuil in schoonheid doopt.
● Heenzending en Zegen
Wij mogen van hier gaan en ons gedragen weten door de zegen van God
● Zegen:
Wees gedragen door de liefde van God,
verbonden door haar blijvende trouw
en gezegend met het licht van zijn ogen.
Ontbreek elkaar niet
dan zal zij ons niet ontbreken.
Allen: AMEN
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Dinsdag
16 april 2019
19.30 uur Hofkerk
Voorganger: Liturgiecommissie
m.m.v. muziekgroep

Visvangst en Visroof
Inleiding
Vandaag staan we stil bij verhouding
van mens tot mens. Hoe ga je om met
het goede dat God ons schenkt? Hoe
ga je met elkaar om op straat of in de
buurt, maar ook als (buur)landen en
wereldeconomiën?
Bij het lied
In 2004 was Bono de zanger van U2 in
Afrika. Hij zette zich in voor de
bestrijding van Aids/HiV, voor het
kwijtschelden van de schuldenlast en
voor bestrijding van hongersnood.
Toen hij bij de Amerikaanse overheid
en de orthodoxe kerken in de VS
aanklopte, kreeg hij geen antwoord. In
het lied Crumbs from your table wordt
zijn roepstem verwoord.
Het land, dat zo schittert, laat nu een
donkere kant zien. Heeft zij haar ziel
verkocht? In politiek en de kerken wordt
verteld van mooie vergezichten en
wonderen, maar de mensen in Afrika
hebben wat anders nodig. Ze krijgen
nog geeneens de kruimels van de tafel.
Bono vertaalt het verhaal van de
Kananese vrouw in een verhaal van vandaag.
Als een profeet roept hij, dat je toch niet aan de ander onthoudt wat je voor
jezelf wel verlangt. En daarmee raakt dit lied net zo goed ons en onze
welvaartstaat. Waar de ene warm zit en de ander in de kou staat in een
gestut huis in Groningen, waar de een leeft in een vluchtelingenkamp en de
ander alle vrijheid heeft…..
Hartverscheurend is de kreet, dat waar je woont toch niet mag uitmaken, of je
leeft of sterft.
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In Malawi ontmoette hij zuster, Sister Ann, die vertelde dat ze zoveel kinderen
moeten opvangen dat ze met zijn drieën in één bed moeten slapen.
o Stilte
 Luisteren:

Crumbs From Your Table

U2
From the brightest star
Comes the blackest hole
You had so much to offer
Why did you offer your soul?
I was there for you baby
When you needed my help
Would you deny for others
What you demand for yourself?
Cool down mama, cool off
Cool down mama, cool off
Chorus
You speak of signs and wonders
But I need something other
I would believe if I was able
But I'm waiting on the crumbs
from your table
You were pretty as a picture
It was all there to see
Then your face caught up
with your psychology
With a mouth full of teeth
You ate all your friends
And you broke every heart
thinking every heart mends
Chorus
You speak of signs and wonders
…
Where you live should not decide
Whether you live or whether you die
Three to a bed
Sister Ann, she said
"Dignity passes by"
Chorus
(And) You speak of signs and wonders
But I need something other
I would believe if I was able
I'm waiting on the crumbs
from your table
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Van de helderste ster
naar een zo groot zwart gat
je hebt zoveel te bieden
waarom verkocht je je ziel?
Ik stond voor je klaart
toen jij mijn hulp nodig had
zou je anderen onthouden
wat je voor jezelf eist?
Rustig mama, rustig maar
Rustig mama, rustig maar
Refrein
Jij spreekt van tekens en wonderen
maar wat ik nodig heb is iets anders
Ik zou geloven als ik dat kon
maar ik wacht op de kruimels
van je tafel
Je oogt mooi, net een plaatje
Iedereen kan het zien
Maar wat zegt achter je gezicht
je geweten je?
Met een mond vol tanden
at jij al je vrienden op
En je brak ieder hart
denk je dat ieder hart heelt?
Refrein
Jij spreekt van tekens en wonderen
…
Waar je woont bepaalt toch niet
of je leeft of sterft
Met drie in een bed
Zuster Ann zei
“De waardigheid voorbij”
Refrein
Jij spreekt van tekens en wonderen
maar wat nodig heb is iets anders
Ik zou geloven als ik dat kon
maar ik wacht op de kruimels
van je tafel
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● Woord van welkom
● Bemoediging: Heer open mijn lippen (gesproken of gezongen)

 Psalmengebed
Lezen psalm 107 in combinatie met zingen van
NLB 25b

 Psalm 107: 1-3
refrein

 Psalm 107: 23-27
refrein

 Psalm 107: 28-32
refrein

 Bijbellezing: Genesis 1: 20-25

De dieren worden geschapen

● Hongerdoek
Een van de eerste ideeën van de kunstenaar was, om
de wonderbaarlijke visvangst van Lucas 5,1-11 (Joh.
21,1-14) te schilderen. We zien de vissers met een rijk
gevuld net. Net zoals bij Lucas (5,6) is het net te klein
om alle vissen aan dek te krijgen.
De kunstenaar verwijst hiermee naar een stukje
visserijgeschiedenis in Uganda. In het Victoriameer
werd de nijlbaars uitgezet voor enkele Britse sportvissers. De nijlbaars gedijt
goed in het Victoriameer. Hij wordt tweehonderd kilo zwaar en meet 1,80
meter. Hij is een uitstekende consumptievis. Er wordt jaarlijks zo’n 200.000
ton baars gevangen.
Maar deze roofvis deed zich uitbundig te goed aan andere vissoorten. Vele
vissoorten zijn inmiddels uitgestorven. Een derde van de totale visvangst
bestaat inmiddels uit nijlbaars.
 Bijbellezing: Lucas 5,1-11

De netten uitgooien aan de andere kant

 Zingen:

Iedereen zoekt U, jong of oud

Liedboek 2013, 837: 1, 3

1. Iedereen zoekt U, jong of oud,
speurend langs allerlei wegen,
kronkelig, vreemd, of recht, vertrouwd,
Meester, waar kom ik U tegen?
Eens vindt U ons, bij dag of nacht,
moe van onszelf en zonder kracht,
dorstend naar liefde en zegen.
3. Heer, als ons denken U ontkent,
kan ons de leegte benauwen,
als onze hand Uw schepping schendt,
wilt U ons dan nog vertrouwen.
Twijfel of hoogmoed, onverstand,
neem ons, Uw mensen, bij de hand,
laat ons Uw schoonheid aanschouwen.
● Hongerdoek
Deze consumptievis wordt vooral in Europa
verkocht als Victoriabaars. Onophoudelijk stijgen
vliegtuigen op naar het Noorden –Europa- met de
snel bederfelijke viswaar. De transportkosten
komen op twee liter kerosine per kilo vis.
De lokale vissers wordt het werken onmogelijk
gemaakt. Op de lokale markten worden vooral de
afvalproducten van de visvangst nog aangeboden: koppen en graten. Vele
inheemse mensen moeten hieraan wennen: de graten drogen en uitbakken
in heet vet.
Men kan niet serieus beweren ‘er is genoeg voor iedereen’
als sommigen visfilets op hun bord krijgen
en andere het moeten doen met de graten.
Vanwege dit schandaal boycotten sommige consumenten de Victoriabaars.
1,4 miljoen mensen in Uganda, Kenia en Tanzania verdienen hun brood in de
visserij. Na koffie is vis het belangrijkste exportproduct in Uganda. De hele
ontwikkeling rond de Victoriabaars is moeilijk om te buigen.
 Bijbellezing: Matteüs 15: 21-28
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 Zingen:

Wat vraagt de Heer nog meer van ons

Liedboek 2013, 992

1. Wat vraagt de Heer nog meer van ons
dan dat wij recht doen en trouw zijn
en wandelen op zijn weg?
2. Wat vraagt de aarde meer van ons
dan dat wij dienen en hoeden
als mensen naar Gods beeld?
3. Wat vragen mensen meer van ons
dan dat wij breken en delen
als ons is voorgedaan?
4. Het is de Geest die ons beweegt
dat wij Gods wil doen en omzien
naar alles wat er leeft.
● Hongerdoek
Een oudere en een jongere man gaan van hun akker weer
naar huis. Ze hebben twee vissen gevangen.
Op hun hoofd dragen ze een haan, vers geplukte bananen
en kookbananen –Matoke-.
In Uganda worden de
meeste kookbananen
verbouwd. Ongeveer 30% van de
wereldproductie groeit in Uganda. Tot pap
gekookt en met groenten of pindasaus gegeten, is matoke
zowat dagelijks het voedsel voor veel mensen in Uganda.
De twee kleine boeren laten zien, dat er voldoende is voor iedereen, als het
land niet wordt weg geroofd door de grootgrondbezitters en niet wordt
uitgebuit door grootschalige industriële landbouw, die vooral op export gericht
is.
Bij ontwikkelingsprojecten is het van belang, dat de plaatselijke bevolking de
beschikking krijgt over materialen als boten en netten om zelfstandig in hun
onderhoud te voorzien.
 Gedachten bij deze dag
Er is genoeg voor iedereen, zo heeft God de wereld geschapen. En als Jezus
ons aanzet om te delen, gebeuren er wonderen en blijft er over, genoeg voor
de wereld.
Alles heeft wel te maken met de menselijke verhoudingen.
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Gun jij de ander dezelfde welvaart? Of gebruik jij de ander? Heb je oog voor
hoe de welvaart van de een te maken heeft met de ander?
Waar is God en wie is Jezus in dit verhaal uit Oeganda? Sterft hij net als de
vissen in het Victoriameer? Lijdt hij mee met de vissers en de bevolking die
van de graten leven?
Jezus breekt bij het avondmaal brood. Hij ziet het als zijn lichaam. Hij deelt
zichzelf als hoop. Wat is hier de hoop, die we delen?
Jezus werd in het vroege christendom ook voorgesteld als vis. De Griekse
letters voor vis ICHTUS zeggen, waar Jezus voor staat. Jezus Christus, zoon
van God, redder. (Iesus CHristus Theou Uios Soter)
o Stilte
● Muzikaal moment
● Voorbeden, afgesloten met stil gebed en Onze Vader
 Zingen:

Kyrieleis, heb medelijden

tekst: André F. Troost; melodie:
gezang 488b Liedboek voor de Kerken Zolang er mensen zijn op aarde

1. Kyrieleis, heb medelijden,
de schepping klaagt, de aarde huilt akkers en weiden: straks woestijnen,
het voedsel schaars, de grond vervuild.
2. Kyrieleis, heb medelijden,
de schepping kreunt, de aarde vraagt:
gun ons de tijd nog te vermijden
dat al wat leeft wordt weggevaagd.
3. Kyrieleis, heb medelijden,
de schepping schreeuwt, de aarde zucht hoe konden wij zo bruut ontwijden
uw werk: het land, de zee, de lucht?
4. Kyrieleis, heb medelijden,
de schepping roept, de aarde smeekt dit is toch niet het eind der tijden,
nu hebzucht wereldwijd zich wreekt?
5. Kyrieleis, heb medelijden,
de schepping bidt, de aarde hoopt
op U, op ons – een jaargetijde
dat al ons vuil in schoonheid doopt.
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● Heenzending en Zegen
Wij mogen van hier gaan en ons gedragen weten door de zegen van God
● Zegen:
Wees gedragen door de liefde van God,
verbonden door haar blijvende trouw
en gezegend met het licht van zijn ogen.
Ontbreek elkaar niet
dan zal zij ons niet ontbreken.
Allen: AMEN
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Woensdag
17 April 2019
19.30 uur Hofkerk
Voorganger: Liturgiecommissie
m.m.v. muziekgroep

Geef het verhaal door!

Inleiding
Bij het delen dat in het midden van doek centraal staan, gaat het ook om het
delen van kennis. Om elkaar te onderwijzen en van elkaar te leren en om
traditie en hoop en vertrouwen te delen.
Bij het lied
Het lied van Crosby, Stills, Nash and Young gaat over de kloof tussen
generaties, die elkaar niet altijd begrijpen. De levensovertuigingen van ouders
en kinderen kunnen soms ver van elkaar vandaan liggen. Dat was zeker zo
uit de tijd waaruit dit lied stamt, eind in de jaren zestig. De een leefde met een
oorlogsverleden of zat nog in een oorlog en de ander was vrijgevochten.
En hoewel de wegen uiteen lopen wil dit lied een brug slaan en naar beide
kanten openingen bieden. Op de weg die je door je leven gaat, heb een set
regels nodig om naar te leven en kun je het beste van elke generatie
gebruiken.
Dat kan door je in te leven in elkaar en je te voeden met de dromen. Zo leer
je van elkaar hoop en waar je hoop en vertrouwen uit put.
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o Stilte
 Luisteren

Teach your children well

Crosby, Stills Nash and Young
You who are on the road
Must have a code that you can live by
And so become yourself
Because the past is just a good bye.
Teach your children well
Their father's hell
Did slowly go by
And feed them on your dreams
The one they picked,
the one you'll know by

Jij, die op weg bent
je heb een bepaalde gedragscode nodig
Dus word jezelf
Want het verleden gaat voorbij
Voed je kinderen goed op
De hel waarin hun vader leefde
Ging langzaam voorbij
En voed ze met je dromen
Degene die ze uitkozen,
die ene waaruit jij leeft

Don't you ever ask them why
If they told you, you would cry
So just look at them and sigh
And know they love you

Vraag ze nooit waarom
Als ze je het vertellen, zou je huilen
Kijk gewoon naar ze, laat ze
En weet dat ze van je houden

And you, of tender years
Can't know the fears
That your elders grew by
And so please help them with your youth
They seek the truth
before they can die

En jij, met je milde jaren
Je kent niet de angsten
Waarmee je ouders opgroeiden
Dus help ze alsjeblieft met je jeugd
Ze zoeken de waarheid
voordat ze kunnen sterven

Teach your parents well
Their children's hell
Will slowly go by
And feed them on your dreams
The one they picked,
the one you'll know by.
Don't you ever ask them why
If they told you, you would cry
So just look at them and sigh
And know they love you

Voed je ouders goed op
De hel waarin hun kinderen leven
Gaat langzaam ook voorbij
En voed ze met je dromen
Degene die ze uitkozen,
die ene waaruit jij leeft
Vraag ze nooit waarom
Als ze je het vertellen, zou je huilen
Kijk gewoon naar ze en laat ze
En weet dat ze van je houden

o Stilte
● Woord van welkom
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● Bemoediging: Heer open mijn lippen (gesproken of gezongen)

 Psalmengebed
Lezen psalm 78 in combinatie met zingen van
NLB 25b

 Psalm 78: 1-4
refrein

 Psalm 78: 5-8
refrein

 Psalm 78: 70-72
refrein

 Bijbellezing: Genesis 1: 3-5 Het onderscheid tussen donker en licht
● Hongerdoek Traditie doorgeven
Er is genoeg voor iedereen: ook genoeg kennis. Maar kennis
moet doorgegeven worden van generatie op generatie. Vorming
is ook in een arm land als Uganda een belangrijk thema. Zo’n
84% van de kinderen gaat tegenwoordig naar school in Uganda.
Boven, links van het midden, wijst een volwassene met een
hand naar een bladzijde uit een boek en met zijn andere hand
naar de wereld. Schoolkennis wordt met concrete ervaringen
verbonden. De figuur draagt een kleurrijk kleed: een teken van
zijn rijke levenservaring. De leerling wijst met zijn hand naar een andere
bladzijde: leren is niet iets klakkeloos van buiten leren, maar iets zich eigen
maken. Deze leraar zou ook een pastor kunnen zijn, die de leerling enige
bijbelkennis probeert bij te brengen. De kunstenaar laat dit open. De
afbeelding toont in ieder geval het belang van vorming. Daarbij wordt vorming
in de joods-christelijke traditie niet uitgesloten.
In een eerdere versie van dit fragment werd de leraar/pastor geschilderd met
een blank gezicht: een verwijzing naar de vele blanke missionarissen die het
christelijk geloof naar Uganda brachten. De handen waren vanaf het begin
zwart geschilderd. Wie goed kijkt, ontdekt verschillende kleuren in het gezicht
van de pastor/leraar: geel, groen en rood. De leerling daarentegen heeft sluik
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Europees haar en een lichte huidskleur. De schilder stelt hiermee de vraag of
de landen in het Zuiden nu de Europeanen, die alles beter denken te weten,
niet aan het onderrichten zijn. De verhouding tussen de leraar –Europa- en
de leerling -het Zuiden- bestaat niet meer. Beiden zijn tegelijk leraar en
leerling.
 Bijbellezing: Exodus 13: 3-9 … en vertel uw kinderen die dag…
 Zingen:

Mijn volk, ik ga geheimen openleggen

Liedboek 2013, lied 78: 2, 25

2. Laat ons wat onze vaderen vertelden
doorgeven en aan onze kind'ren melden.
't Getuigenis aan Israël geschonken,
het heil dat van de hemel heeft geklonken,
het is een licht dat ons ten leven leidt, ons en alwie door ons wordt ingewijd.
25. God riep een koning die voor Hem zou strijden,
God riep een herder die zijn volk zou weiden,
om wolven van de schaapskooi af te wereneen herder Israëls, een knecht des Heren;
David heeft zo de kudde Gods gehoed,
oprecht en wijs, in weid' en overvloed.
 Bijbellezing: Lucas 4: 14-30 In de synagoge van Nazareth
 Zingen:

Van ver, van oudsher aangereikt

Liedboek 2013, 326

1. Van ver, van oudsher aangereikt
een woord dat toch niet van ons wijkt,
nabij en nieuw ons aangedaan,
weer vlees geworden, opgestaan.

4. Dit lied dat onze nacht verstoort,
wordt keer op keer opnieuw gehoord.
Het breekt zich baan in morgenlicht,
een nieuwe dag, een vergezicht!

2. Dit Woord komt tot ons op de wind.
Het zoekt een huis, een wijs. Het vindt
gehoor bij mensen, onderdak.
Dit Woord, dat God van oudsher sprak.

5. Van ver, van oudsher aangezegd,
een Naam, opnieuw op ons gelegd,
een Woord, dat onze monden vult,
een lied, dat Gods gelaat onthult.

3. Dit Woord blijft leven in een lied.
Waar mensen zingen, sterft het niet,
als adem die de harten voedt,
als lente die ons bloeien doet!

6. O Woord, zo lang ons toegedaan,
zet ons opnieuw tot zingen aan:
Gezegend, hier en overal
die is, die was, die komen zal.

● Gedachten bij deze dag
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Een omkering of een verandering is gebaat bij mensen die willen leren. Die
hun eigen situatie onder ogen willen zien en willen leren hoe zij die wereld om
hen kunnen omkeren in het Rijk van God.
Om dat te leren moet je ook je eigen fouten, belemmeringen en valkuilen
onder ogen durven zien, maar daarnaast ook geïnspireerd worden door een
visioen dat lonkt.
Jezus leerde mensen van een royale liefde die niet terug verlangt, van
onbaatzuchtige liefde en van vergeving. Hij zocht mensen op om hen te
richten op wie er buitenvallen. En gaf de kleinsten hoop op een nieuwe
wereld.
De kerk mag als lerende gemeenschap elkaar uitdagen op wat God van ons
vraagt. Ze mag troosten en bemoedigen als het niet lukt en weer aansporen.
Wat is jouw doel in het leven? En welke belemmering zie jij? En kan jij
anderen helpen op hun weg?
o Stilte
● Muzikaal moment
● Voorbeden, afgesloten met stil gebed en Onze Vader
 Zingen:

Jezus om uw lijden groot

Liedboek 2013, 558

1. Kyrieleis, heb medelijden,
de schepping klaagt, de aarde huilt akkers en weiden: straks woestijnen,
het voedsel schaars, de grond vervuild.
2. Kyrieleis, heb medelijden,
de schepping kreunt, de aarde vraagt:
gun ons de tijd nog te vermijden
dat al wat leeft wordt weggevaagd.
3. Kyrieleis, heb medelijden,
de schepping schreeuwt, de aarde zucht hoe konden wij zo bruut ontwijden
uw werk: het land, de zee, de lucht?
4. Kyrieleis, heb medelijden,
de schepping roept, de aarde smeekt dit is toch niet het eind der tijden,
nu hebzucht wereldwijd zich wreekt?
5. Kyrieleis, heb medelijden,
de schepping bidt, de aarde hoopt
op U, op ons – een jaargetijde
dat al ons vuil in schoonheid doopt.
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● Heenzending en Zegen
Wij mogen van hier gaan en ons gedragen weten door de zegen van God
● Zegen:
Wees gedragen door de liefde van God,
verbonden door haar blijvende trouw
en gezegend met het licht van zijn ogen.
Ontbreek elkaar niet
dan zal zij ons niet ontbreken.
Allen: AMEN
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