Geweldloosheid

de overheid

viering in de Keizersgrachtkerk
zondag 21 januari 2018

Geweldloosheid

Hoort geweldloosheid bij de Christelijke deugden?
Die vraag is misschien eenvoudig te beantwoorden
(ja!) maar helemaal niet eenvoudig in praktijk te
brengen. De samenleving zit vol geweld, en hoe zit
het bij ons zelf? Martin Luther King en Mahatma
Ghandi zijn grote voorbeelden, maar hoe doen we het
zelf, met onze angsten en onzekerheden?
Een heel breed thema, dat we in drie diensten op drie
vragen toespitsen: Wat is je eigen instelling? Is de
opgave voor de overheid anders dan die voor ons? En
is er een derde weg tussen vechten en vluchten?

14 januari: Gezindheid
Uitleg : Gerhard Scholte
Liturgen: Fransje Eiselin, Juut Goede-Bruins Slot

21 januari: De overheid
Uitleg: Daan Savert
Liturgen: Daan Schut, Juut Goede-Bruins Slot

28 januari: Actieve geweldloosheid
Uitleg: Bram Grandia
Liturgen: Jouke Kramer, Fransje Eiselin

Voorbereidingsgroep: Lini Bakker, Fransje Eiselin,
Juut Goede-Bruins Slot, Janneke Hartland, Jouke
Kramer, Gerard Pronk, Daan Savert, Daan Schut,
Gerard van der Zandt

Wij oefenen de liederen

Muziek

Begroeting

Wij zingen: Vol van verwachting (ZZZ 107)

Tijd vloeit ineen; verleden wordt heden
toekomst wordt nu, maar altijd blijft het Woord:
herinnerd te worden aan hoe wij bedoeld zijn,
herscheppen de wereld waarmee wij vergroeid zijn
die opdracht aan alles wat ademt gaat voort.
Samengekomen om te gaan vieren
uur van gemeenschap, van Woord en van Geest,
dat warm en met liefde en licht is doorweven,
ons helpt om ons leven gestalte te geven.
Verwachtingsvol zijn wij gereed voor dit feest

Beroep op God
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Wij zingen: Scheur toch de wolken (VL 858)(28II)

Koor:
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.
Koor:
Mocht het toch waar zijn dat Gij hoort.
Dat niet vergeefs dit mensenwoord,
O God sinds mensenheugenis,
dat niet vergeefs dit lijden is.
Allen:
Mochten wij zien dat Gij bevrijdt,
dat Gij geen God van doden zijt.
Breek door de blinde muur en kom.
Scheur toch de wolken weg en kom.

Waar het over gaat

Verhaal
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Wij zingen: Als een arm om je heen (ZZZ 543)

Tijdens het naspel kunnen de kinderen naar de
kindernevendienst gaan.
Ze komen terug in het intermezzo.

Wij lezen: Matteus 26: 50b-52
Daarop kwam de bende naderbij, ze grepen Jezus
vast en namen hem gevangen. 51Nu greep een
van Jezus’ metgezellen naar zijn zwaard. Hij trok
het, haalde uit en sloeg de dienaar van de
hogepriester een oor af. 52Daarop zei Jezus tegen
hem: ‘Steek je zwaard terug op zijn plaats. Want
wie naar het zwaard grijpt, zal door het zwaard
omkomen.
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Wij zingen: Psalm 72: 1 en 4

4.

Hij zal de redder zijn der armen,
hij hoort hun hulp geschrei.
Hij is met koninklijk erbarmen
hun eenzaamheid nabij.
Hij helpt met hun bestaan bewogen,
die zijn in vrees verward.
Hun bloed is kostbaar in zijn ogen.
Hij draagt hen in zijn hart.

Wij lezen: Romeinen 13:1-7
1
Iedereen moet het gezag van de overheid
erkennen, want er is geen gezag dat niet van God
komt; ook het huidige gezag is door God
ingesteld. 2Wie zich tegen dit gezag verzet, verzet
zich dus tegen een instelling van God, en wie dat
doet roept over zichzelf zijn veroordeling af. 3Wie
doet wat goed is heeft van de gezagsdragers niets
te vrezen, alleen wie doet wat slecht is. U wilt niets
van de overheid te vrezen hebben? Doe dan wat
goed is en ze zal u prijzen, 4want ze staat in dienst
van God en is er voor uw welzijn. Maar wanneer u
doet wat slecht is, kunt u haar beter vrezen: ze
voert het zwaard niet voor niets, want ze staat in
dienst van God, en door hem die het slechte doet
zijn verdiende straf te geven, toont ze Gods
toorn. 5U moet haar gezag dus erkennen, en niet
alleen uit angst voor Gods toorn, maar ook omwille
van uw geweten. 6Daarom betaalt u ook belasting
en staat wie belasting int in dienst van God. 7Geef
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iedereen wat hem toekomt: belasting aan wie u
belasting verschuldigd bent, accijns aan wie u
accijns verschuldigd bent, ontzag aan wie ontzag
toekomt, eerbied aan wie eerbied toekomt.
Muziek
Uitleg
Wij zingen: De zachte krachten (NLF 80)

De machten die de liefde nog omkluist'ren
zal zij, allengs voortschrijdend, overwinnen,
dan kan de grote zaligheid beginnen
die we als onze harten aandachtig luist'ren
in alle tederheden ruisen horen
als in kleine schelpen van de grote zee.
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Intermezzo
Mededelingen
Collectes: 1. maaltijden in de Kas voor
ongedocumenteerden
2. oecumene
Muziek
Voorbeden
Wij zingen: Avondmaal ter heiliging (VL719)

Brood en Beker
Inleiding
Viering
Dankgebed
Wij zingen staande: De boom is de aarde
dankbaar (VL 780)
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2.

De zon is de wereld dankbaar
dat zij zó naar hem uitziet.
De mensen zijn dankbaar de zon
dat hij rood uit de nacht komt.
Dankbaar het koren de akker
dat het mag kiemen en dragen;
en hun kinderen dat zij het eten\
dat wij nog leven
dat het nog draagt
dat wij het eten
dat wij nog leven
dat het nog draagt
dat wij het eten

3.

O mensheid, begroet de liefde
dat wij heden nog leven.
Zaai sterren van liefde, een tuin
waar jij morgen zal leven.
Liefde je bed en je tafel
dat het mag lukken en duren;
en de sterren dat zij het zingen
dat wij nog leven
dat het nog duurt
dat wij het zingen
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dat wij nog leven
dat het nog duurt
dat wij het zingen.

Zegen

Muziek
Na de dienst is iedereen welkom in de
benedenzaal voor koffie, thee en vruchtensap.
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Aan deze dienst werkten mee:
Liturgen:
Daan Schut
Juut Goede – Bruins Slot
Daan Savert
Uitleg:
Viering:

Daan Savert
Daan Schut

Zanggroep o.l.v.
Piano:
Orgel:

Wilna Wierenga
Ani Avramova
Aja Leemans

VLB: Verzameld Liedboek, Liturgische gezangen
op teksten van Huub Oosterhuis, Kok/Halewijn,
Kampen.
LBK: Liedboek voor de kerken, Interkerkelijke
Stichting voor het kerklied, Den Haag
NLF: Als daar muziek voor is
Boekencentrum/Nieuw Liedfonds
ZZZ: Zangen van Zoeken en Zien; Kok-Utrecht
Lezingen: NBV
Verhaal: vrij naar Daniël 3

Kaarsje aansteken
Voor of na de dienst kunt u in de stilteplek een
kaarsje aansteken en daar even stil bij staan of
zitten.
Voorbedenboek
In de stiltehoek ligt het voorbedenboek Hier kunt u
een naam van een persoon of een intentie in
schrijven. Deze zal worden genoemd in de
eerstvolgende voorbeden op zondagmorgen.
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