Dienst voor 15 maart 2020 RemDo
Voorbereiding
Orgelspel
Welkom
Paaskaars brandt, tekst uit lied 601:2
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
of ergens al de wereld daagt
waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.
Stilte
Aanroeping en inkeer
Votum en Groet
In het licht van de Eeuwige,
komen we hier samen
om ons te koesteren in Gods licht,
om onze richting te laten bepalen door Gods licht,
om met elkaar te vieren dat we geroepen zijn om te leven in Gods licht.
God schenkt ons zijn vrede
en daarvan delen wij uit aan elkaar
Zingen: 612: 1, 3 Wij komen als geroepen
Gebed
Zingen: 925 wek mijn zachtheid weer (2x)
Horen en verstaan
Inleiding op de lezingen
gezongen Gebed om de Geest: 974: 1, 2 Maak ons uw liefde God
Lezing: Marcus 9: 30-37

Ze vertrokken uit die streek en reisden door Galilea, maar hij wilde niet dat
iemand dat te weten kwam, 31want hij was bezig zijn leerlingen onderricht te
geven. Hij zei tegen hen: ‘De Mensenzoon wordt uitgeleverd aan de mensen.
Die zullen hem doden, maar na drie dagen zal hij uit de dood opstaan.’ 32Ze
begrepen deze uitspraak niet, maar durfden hem geen vragen te stellen. 33Ze
kwamen in Kafarnaüm. Toen ze in huis waren, vroeg hij hun: ‘Waarover waren
jullie onderweg aan het redetwisten?’ 34Ze zwegen, want ze hadden onderweg
met elkaar getwist over de vraag wie van hen de belangrijkste was. 35Hij ging
zitten en riep de twaalf bij zich. Hij zei tegen hen: ‘Wie de belangrijkste wil zijn,
moet de minste van allemaal willen zijn en ieders dienaar.’ 36Hij pakte een kind
op en zette het in hun midden neer; hij sloeg zijn arm eromheen en zei tegen
hen: 37‘Wie in mijn naam één zo’n kind bij zich opneemt, neemt mij op; en wie
mij opneemt, neemt niet mij op, maar hem die mij gezonden heeft.’
30

Utopia
Het eiland waar alles wordt opgehelderd.

Hier kan men op vaste bewijsgrond staan. Er zijn geen andere wegen dan de
toegangsweg.
De struiken buigen door van alle antwoorden.
Hier groeit de boom van het Juiste Vermoeden met eeuwig ontwarde takken.
De verblindend simpele boom van het Begrijpen bij de bron die Ah Dus Zo Zit
Het heet.
Hoe dieper het bos in, des te breder het Dal der Vanzelfsprekendheden. Rijzen
er twijfels, dan verjaagt de wind ze.
De Echo neemt ongeroepen het woord en verheldert graag de geheimen van
de werelden.
Rechts de grot waar de Betekenis ligt.
Links het meer van de Diepe Overtuiging. Van de bodem maakt zich de
waarheid los en komt zachtjes omhoog.
Het dal wordt gedomineerd door de onwankelbare Zekerheid. Van haar top
een vergezicht over het Wezen der Dingen.
Ondanks al deze verlokkingen is het eiland onbewoond, en vage voetsporen
die je op de kusten ziet wijzen zonder uitzondering in de richting van de zee.
Alsof men hiervandaan alleen vertrekt
en onherroepelijk in het diepe onderzinkt
in een leven dat niet te doorgronden is.
Wislawa Szymborska
Zingen: 811: Zoals een moeder zorgt
Overweging
Stilte
Orgelspel
Zingen: 752: 1, 5 Hoe glanst bij Gods kind’ren
Gebeden en gaven
Gelegenheid voor het uitspreken van gebedsintenties
Voorbeden, stil gebed en gesproken Onze Vader (ieder op de manier die h/zij gewend is)

ONZE VADER DIE IN DE HEMELEN ZIJT
UW NAAM WORDE GEHEILIGD, UW KONINKRIJK KOME.
UW WIL GESCHIEDE OP AARDE ZOALS IN DE HEMEL.
GEEF ONS HEDEN ONS DAGELIJKS BROOD
EN VERGEEF ONS ONZE SCHULDEN
ZOALS OOK WIJ ONZE SCHULDENAARS VERGEVEN.
EN LEID ONS NIET IN VERZOEKING
MAAR VERLOS ONS VAN DEN BOZE
WANT VAN U IS HET KONINKRIJK
EN DE KRACHT EN DE HEERLIJKHEID TOT IN EEUWIGHEID. AMEN.

Collecte
Uitzending en zegen
Zingen: 880: Het leven op aarde
Uitzending en zegen beantwoord door een gezongen amen: 431b

Wij zijn hier samen in verbondenheid met elkaar
En met de wereld waarin wij leven,
in vertrouwen op God
die ons op weg stuurt met zijn naam:
Ga maar, en Ik zal met je gaan.
De vrede van de Levende,
de liefde van Christus
en de gemeenschap in Gods geest
zij met u allen.

