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Christen en Heiden, Dietrich Bonhoeffer

Christen en Heiden

Mensen gaan tot God in hun nood,
zoeken om hulp,
bidden om geluk en brood,
om redding uit ziekte, schuld en dood.
Dat doen zij allen, allen,
christen en heiden.
Mensen gaan tot God in Zijn nood,
vinden Hem arm, gesmaad,
zonder onderdak en brood,
zien Hem gebukt
onder zonde, zwakheid en dood.
Christenen staan bij God in zijn lijden.
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God gaat tot alle mensen in hun nood,
verzadigt het lichaam en de ziel
met Zijn brood,
sterft voor christen en heiden
de kruisdood,
en vergeeft hen beiden.
Dietrich Bonhoeffer, 16 Juli 1944
Bonhoeffer schrijft in een van zijn vele brieven vanuit de cel:
Hier ligt het wezenlijke verschil van het christendom.
Religie verwijst mensen in hun nood naar Gods macht in de wereld,
God als deus ex machina.
Maar de Bijbel verwijst de mens naar Gods onmacht en lijden.
Alleen de lijdende God kan helpen.

ORDE VAN DIENST

Orgelspel
Welkom en Mededelingen
VOORBEREIDING
-allen gaan staanVotum
Vg:
Onze hulp is in de naam van de Heer
Gm: die hemel en aarde gemaakt heeft
Vg:
die trouw houdt tot in eeuwigheid
Gem: en niet laat varen de werken van zijn handen
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Groet
Vg:
Genade zij u en vrede
van God, onze Vader
van Jezus Christus de Heer
door de Heilige Geest.
Gem: Amen
Gezang 283: 1, 2, 3, 4 en 5 – In de veelheid van geluiden, pagina 609
- allen gaan zitten KYRIE EN GLORIA
Vg:
Laten wij de Heer aanroepen om de nood van deze wereld en
zijn naam prijzen. Hij hoort de ellendige en Hij redt van de dood.
Laat ons bidden: …
Zo bidden wij samen:
Gezang 299e (Kyrie en Gloria Hymne, ‘U alle eer’ – pagina 634/635)
Onder orgelspel bereiden wij ons voor op het lezen uit de Schriften
DE HEILIGE SCHRIFT

Jesaja 59: 9-19 (uit ver vertaling van het NBG 202004/2007)
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9 Daarom blijft het recht ver van ons
en is gerechtigheid voor ons onbereikbaar.
Wij hopen op licht, maar het is duister,
op een sprankje licht, maar we dolen in het donker.
10 We tasten als blinden langs de muur,
we tasten rond als iemand die niets kan zien.
Op klaarlichte dag struikelen we alsof het schemert,
in de kracht van ons leven lijken we dood.
11 Wij allen grommen als beren,
we klagen en kreunen droevig als duiven.
Wij hopen op recht, maar het is er niet,
op redding, maar ze blijft ver van ons.
12 Want talloos zijn onze misdaden jegens u,
onze zonden getuigen tegen ons.
We zijn ons van onze misdaden bewust
en erkennen ons wangedrag:
13 we zijn opstandig en de H E E R ontrouw,
we zijn afvallig van onze God,
we zijn belust op bedrog en onderdrukking,
zwanger van leugens brengen we onwaarheid voort.
14 Het recht is verdrongen
en de gerechtigheid blijft ver van ons;
de waarheid struikelt op straat
en de oprechtheid krijgt nergens toegang.
15 Zo laat de waarheid verstek gaan,
en wie het kwaad wil mijden, wordt uitgebuit.
Maar de H E E R zag het,
en het was slecht in zijn ogen
dat er geen recht meer was.
16 Hij zag dat er niemand was,
hij was geschokt dat niet één mens zijn zijde koos.
Op eigen kracht bracht hij redding
en zijn gerechtigheid spoorde hem aan.
17 Hij gordde het harnas van de gerechtigheid aan
en zette de helm van de redding op zijn hoofd.
Hij deed het kleed van de vergelding aan

en hulde zich in de mantel van de strijdlust.
18 Hij zal ieder naar zijn daden vergelden:
woede voor zijn vijanden,
wraak voor zijn tegenstanders;
ook op de eilanden wreekt hij zich.
19 In het westen zal men de naam van de H E E R vrezen
en in het oosten zijn majesteit.
Want Hij zal komen met de kracht
van een rivier in een smalle bedding,
voortgestuwd door de adem van de Heer.
Psalm 13 gezongen en gesproken ( Liedboek, berijming: Fedde Schurer):
Allen zingen: vers 1
Voorganger zegt: vers 2
Allen zingen: vers 3
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Markus 10: 46-52 (uit de vertaling van het NBG 2004/2007)
46 Ze kwamen in Jericho. Toen hij met zijn leerlingen en gevolgd door
een grote menigte weer uit Jericho vertrok, zat daar een blinde bedelaar langs de weg, een zekere Bartimeüs, de zoon van Timeüs. 47 Toen
hij hoorde dat Jezus uit Nazaret voorbijkwam, begon hij te schreeuwen:
‘Zoon van David, Jezus, heb medelijden met mij!’ 48 De omstanders
snauwden hem toe dat hij zijn mond moest houden, maar hij
schreeuwde des te harder: ‘Zoon van David, heb medelijden met mij!’
49 Jezus bleef staan en zei: ‘Roep hem.’ Ze riepen de blinde en zeiden
tegen hem: ‘Houd moed, sta op, hij roept u.’ 50 Hij gooide zijn mantel
af, sprong op en ging naar Jezus. 51 Jezus vroeg hem: ‘Wat wilt u dat
ik voor u doe?’ De blinde antwoordde: ‘Rabboeni, zorg dat ik weer kan
zien.’ 52 Jezus zei tegen hem: ‘Ga heen, uw geloof heeft u gered.’ En
meteen kon hij weer zien en hij volgde hem op zijn weg.
Gezang 534: 1, 2, 3 en 4 – Hij die de blinden weer liet zien, pagina 966
Overdenking
gezang 834: 1, 2 en 3 – Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht, pagina 1351

GEBEDEN EN GAVEN
Gebeden - stil gebed – afgesloten met het gezongen Onze Vader, gezang
369 B, pagina 740
Inzameling van de gaven
UITZENDING EN ZEGEN
-allen gaan staanGezang 654: 1, 2 en 6 – Zing nu de Heer, stem allen in, pagina 1123
Zegen
Gem: Amen
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Voorganger in deze dienst is ds Deodaat van der Boon – het orgel wordt
bespeeld door Anneke Jansen-Kot
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