
Orde van dienst zondagmorgen 12 juli ’20 
Protestantse Gemeente Aduard – Abdijkerk

Voorganger: Anne-Maaike Pathuis

Intrede
- Welkom en mededelingen

- Zingen: Liedboek 65 : 1, 2 ‘De stilte zingt U toe, o Here’

- Bemoediging, groet en drempelgebed

- Zingen: Liedboek 283 : 1, 2, 3, 4, 5 ‘In de veelheid van geluiden’

- Kyriegebed

- Glorialied: Liedboek 304 : 1, 2, 3 ‘Zing van de Vader die in den beginne’

Dienst van het woord
- Gebed van de zondag

- Lezen: Jesaja 55:1-13

- Zingen: Liedboek 313 : 1, 5

- Preek 

- Orgelspel

- Zingen: Liedboek 653 : 1, 2, 3, 5, 7 ‘U kennen, uit en tot U leven’

Dienst van de gebeden en gaven
- Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

- Collecte aankondiging?

- Zingen: Liedboek 98 : 1, 2, 4 ‘Zing een nieuw lied voor God de Here’

- Wegzending en zegen 
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Preek bij Jesaja 55

Soms lijkt het alsof we ons geluk kunnen kopen in deze wereld. 
Als we maar hard genoeg werken, dan krijgen we waardering van de mensen om ons heen
en verdienen we geld om uit te geven aan fijne en mooie dingen:
aan een huis waar we ons op ons gemak voelen en mensen kunnen ontvangen,
aan vakanties waar we kunnen uitrusten, aan dure of minder dure hobby’s.
Als het even minder goed gaat, dan betalen we een coach of psycholoog,
die ons helpt om zicht te krijgen op betere denkpatronen en gedragspatronen.
We zijn gezegende mensen, als we al die mogelijkheden hebben 
om ons geluk voor een deel te kopen,
en daar we mogen dankbaar voor zijn.

Toch weten we ook: we kunnen ons geluk niet bouwen op onze spullen, 
op onze vakanties of hobby’s, en zelfs niet op een coach of psycholoog. 
Die dingen die ons leven geluk en vervulling geven, zijn uiteindelijk niet te koop:
vriendschap, liefde, betekenisvolle relaties met de mensen om ons heen,
gezondheid – lichamelijk en emotioneel welzijn,
een gevoel van vrede en vrijheid.
Dat zijn zaken die we deels wel kunnen faciliteren, maar waarin we ook altijd kwetsbaar zijn.
Juist die kwetsbaarheid beperkt soms onze vrijheid om lief te hebben,
om echt te genieten van de dagen dat het goed gaat – 
want wat als de liefde over gaat, als gezondheid minder wordt?

De woorden van God, die bij monde van de profeet Jesaja tot ons komen,
wijzen ons op die kwetsbaarheid, 
op de ontoereikendheid van die dingen die we met geld kopen. 
‘Waarom geld betalen voor iets dat geen brood is, 
je loon besteden aan wat niet verzadigen kan?’

----------------------------------

God wekt in zijn uitnodiging het verlangen naar dat wat echt verzadigen kan,
hij nodigt zijn volk uit om naar hem toe te komen voor echte vervulling:
God biedt water aan, voor ieder die dorst heeft, wijn en melk, een overvloedig maal
en dat alles zonder ervoor te betalen! 
Het zijn tekenen van Gods zorg, van de overvloed van genade die hij ons wil geven.
Het is een feestmaal dat God aanricht om van de gemeenschap met hem te genieten.

Maar er is meer: God nodigt ons uit om naar hem te luisteren:
‘Leen mij je oor en kom bij mij, luister, en je zult leven.’
Wat zijn dan die woorden van God, voor het volk en voor ons, die leven geven?

Jesaja spreekt Gods woorden uit in de tijd dat het volk terugkeert uit ballingschap.
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Jaren geleden zijn ze weggevoerd naar Babel, waar ze hun vrijheid kwijt waren.
De profeten zagen in de ballingschap een oordeel van God over het volk,
omdat het volk er steeds voor koos om andere goden te dienen.
Dat het volk nu terugkeert, beschouwen de profeten als een teken van hoop: 
God heeft zich weer over zijn volk ontfermd, 
Hij wil weer met het volk verder om zijn plan te volbrengen:
het plan dat Gods koninkrijk op aarde wordt gevestigd zoals dat al in de hemel het geval is,
dat zijn recht en vrede zichtbaar worden in het volk Israël en door hen heen in de wereld.

De woorden van God zijn dus woorden van hoop:
Woorden van leven, waar wij ziekte en uitzichtloosheid zien
Woorden van vergeving, waar wij vast zitten in die dingen waar we tekortschieten
Woorden van ontferming, waar wij soms de weg in het leven kwijt zijn
Woorden van vreugde, waar wij op bepaalde momenten zwaar aan het leven tillen
Woorden van vrede, waar onrust en rusteloosheid ons blijven beheersen.

Met al die woorden wil God ons leven weer in het juiste spoor brengen,
zodat we gesterkt worden om een leven in dienst van zijn koninkrijk te leven.
----------------------------------

Om in te gaan op Gods uitnodiging, om bij hem verzadiging en vervulling te ontvangen,
wordt wel een actieve stap gevraagd.
Om deel te hebben aan Gods feestmaal van genade,
moet je hem wel zoeken, tot hem roepen, naar hem terugkeren.
Dat betekent, dat je onder ogen ziet dat jouw manieren om gelukkig te worden kwetsbaar zijn,
dat je inziet dat jouw plannen en jouw wegen je uiteindelijk niet de vervulling brengen 
die God wil geven aan iedereen die van zijn genade wil leven.

Erkennen dat je als mens kwetsbaar bent en dat jouw plannen tekortschieten,
is niet gemakkelijk:
we hebben het liefst zelf de touwtjes in handen, 
het liefst volgen we onze eigen wegen en plannen in dit leven.
Maar toch hoeven we niet bang te zijn om kwetsbaar te zijn,
omdat we een God hebben die liefdevol en genadig met onze kwetsbaarheid omgaat.

God werd zelf kwetsbaar mens, in Jezus, 
en in Jezus werd zichtbaar hoe God met kwetsbare mensen omgaat.
Ik denk bijvoorbeeld aan het gesprek van Jezus met een Samaritaanse vrouw. 

De vrouw komt midden op de dag water halen, 
op een moment dat eigenlijk iedereen binnen blijft.
Jezus spreekt haar aan, en biedt haar levend water aan – 
water waardoor ze nooit meer dorst krijgt
en dat in haar een bron van eeuwig leven, van vervuld leven zal worden.
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De Samaritaanse vrouw begrijpt eerst niet wat Jezus haar aanbiedt,
totdat Jezus haar laat merken dat hij precies weet hoe haar leven is gelopen:
ze heeft vijf mannen gehad en nu leeft ze met iemand die haar man niet is.
Het is een leven vol gebrokenheid, waarin de vrouw heel kwetsbaar is.
Jezus confronteert haar niet met die kwetsbaarheid om haar te kijk te zetten,
maar om haar te wijzen op het diepe verlangen dat in haar is:
een verlangen naar een leven in liefde en verbondenheid, een vervuld leven.
Als deze Samaritaanse vrouw haar kwetsbaarheid en haar verlangen onder ogen ziet, 
kan ze het levende water ontvangen dat Jezus haar wil geven.

Zo mogen ook wij onze kwetsbaarheid en ons verlangen onder ogen zien 
en ons in vertrouwen tot God keren om levend water te ontvangen,
om voedsel te krijgen dat echt verzadigen kan, een feestmaal van Gods genade.
En dan mogen we ook leren om elke dag te leven van die genade.

----------------------------------

Als wij leren leven uit genade, dan maakt dat een groot verschil in ons leven.
Als wij leren dat ziekte en uitzichtloosheid niet het laatste woord hebben,
dat ons tekortschieten ons geluk niet voor altijd kan verstoren,
dat er Iemand is die ons leven en de hele wereld in zijn hand houdt – 
dan zullen we in vrede en in vreugde leven. 

Die vrede en vreugde maken niet alleen verschil in ons eigen leven,
maar ook in de levens van de mensen om ons heen:
wij leren om in kwetsbaarheid lief te hebben,
om – ook al schieten wijzelf en anderen vaak tekort – 
een weg van genade en liefde te vinden.
Omdat God ons voedt met zijn genade en liefde, 
zodat wij een bron van vervuld leven worden. 

Amen.
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Voorbeden

Goede God,
We danken u voor uw aanbod van genade,
voor uw woorden van leven,
die ons vervulling en geluk willen schenken.
We danken u dat u onze kwetsbaarheid ziet en kent,
en daar genadig mee omgaat.

We vragen u: raak onze kwetsbaarheid steeds weer aan met uw genade,
geef ons vrede en vreugde,
zodat we u en de mensen om ons heen kunnen liefhebben,
alle dagen van ons leven.

We bidden u voor wie dagelijks lijdt aan de kwetsbaarheid van het leven:
voor mensen die ziek zijn, naar lichaam of ziel,
voor mensen die gekwetst zijn in hun relaties met de mensen om hen heen.

We bidden u in het bijzonder voor die mensen op deze wereld,
die nauwelijks genoeg hebben om van te leven,
die extra kwetsbaar zijn in een tijd waarin een virus om zich heen grijpt.
Zegen die mensen en organisaties die zich om hen ontfermen,
en geef overheden wijsheid om goed voor hun mensen te zorgen.

We bidden u voor onze gemeente, 
dat die een plek mag zijn waar we uw liefde en genade kunnen proeven – 
in de diensten die gehouden worden, maar ook in de onderlinge zorg voor elkaar.
Geef dat we zo ook een getuigenis zijn voor de dorpen waar wij wonen.
We bidden u, of u voor ons wilt zorgen in deze zomertijd,
dat we tot rust kunnen komen en nieuwe kracht vinden.

Heer, u bent de gever van alles wat goed is,
en daarom leggen we onze gebeden in vertrouwen aan u voor.

5


