Wad een ruimte
Zondag 14 juni 2020

• Welkom!
Deze ‘dienst op papier’ is vanwege het corona-virus een alternatief voor onze
samenkomsten op de zondagmorgen in de Vermaning. Deze dienst is ook via YouTube te
bekijken en te beluisteren.
•

Overweeg om dit op het gewone tijdstip te houden op de zondagmorgen 10:00 uur of
een ander moment om toch de eenheid rond een gezamenlijke Bijbeltekst te ervaren.

•

U kunt een kaars met lucifers klaarzetten.

•

Na afloop is er de gebruikelijke collecte, voor de bestemming zie de laatste bladzijde. U
kunt een bedrag overmaken naar het genoemde rekeningnummer.

•

Ook op de laatste pagina zijn mededelingen te vinden.

•

Koffie of thee is er, vooraf, tijdens, of na afloop van deze huisdienst.
Organist: Gerben Bergstra (DG Leeuwarden)
Opname en montage: Appie Vellinga (DG Leeuwarden)
Voorganger: Roelof Akse (DG Drachten – Ureterp en DG Leeuwarden)
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Een buitendienst, de gemeente komt in gedachte samen

‘Wad een ruimte’
•

Ontsteken van een kaars

•

We bereiden ons voor op deze huisviering door stil te zijn; en vervolgens
luidop de woorden te lezen of te zingen van lied 216: 1, 2 en 3
‘Dit is een morgen als ooit de eerste’.

•

Als een gebed, Psalm 16 (Lloyd Haft) en uit het Liedboek 16B, enkele malen
‘Behűte mich, Gott / Behoed mij, o God’

•

Bijbellezing, Genesis 1: 1 t.m. 5 (NBV)

1

In het begin schiep God de hemel en de aarde.
De aarde was nog woest en doods, en duisternis lag over de oervloed,
maar Gods geest zweefde over het water.
3
God zei: ‘Er moet licht komen,’ en er was licht.
4
God zag dat het licht goed was, en hij scheidde het licht van de duisternis;
5
het licht noemde hij dag, de duisternis noemde hij nacht.
Het werd avond en het werd morgen. De eerste dag.
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•

Zingen NL 8B: 1, 2 en 5

•

Overdenking

Mijn zusters en mijn broeders,
2

‘Kome er licht…!’
Jan! Blijf achter ’t hek!
Dat werd meermalen door zijn ouders tegen Jan gezegd. Het werd hem nadrukkelijk
ingeprent.
Jan was geboren met een lichte verstandelijke beperking.
In die jaren dertig/veertig was het niet gebruikelijk dat dergelijke kinderen naar school
gingen, of naar een dagverblijf. Jan bleef thuis!
Dat was beter voor hem. Zo dachten, in alle oprechtheid, zijn ouders erover.
In huis en op ’t eigen hiem was het veilig en overzichtelijk voor hem. Niet verder…, niet de
straat op, niet de buurt in. Zijn wereld ging niet verder dan dat houten hek; ongeveer een
meter hoge afscheiding tussen hem en de straat; tussen hem en de wereld.
Jan stond graag bij dat hek. Daar kon hij zich aan vasthouden. En iedereen in de buurt kende
Jan; en hij kende iedereen uit de buurt.
‘Ha Jan!’ ‘Hé Oane!’ of ‘Ha Aafke!’
Soms maakten die voorbijgangers een praatje met hem; een praatje bij het hek. Op die
manier was Jan van de laatste nieuwtjes op de hoogte. Hij had een goed geheugen.
En ondanks dat hij er niet kwam kende hij zijn omgeving; kende hij die streek van zijn
geboorte, als z’n eigen broekzak.
Zijn ruimte ging niet verder dan ’t hek; maar dankzij al die voorbijgangers met groeten en
aandacht was die ruimte groter geworden.
Ik leerde Jan kennen toen hij al bijna 80 was. Op zijn eigen verzoek werd hij ’s avonds als
laatste naar bed gebracht (hij was tenslotte de oudste van dit huis).
Hij kreeg een slokje, meestal een glaasje Berenburg. Zijn wangen kregen een gloedvolle
kleur.
Wanneer hij zo alleen in die huiskamer zat, dan was hij niet alleen.
Hij stond, in diep gepeins, bij het hekje van zijn jeugd én al die oude bekenden kwamen
voorbij. Hij noemde ze bij name, luidop: Piebe, Aafke, Oane…; hij glimlachte, in zichzelf, vol
tevredenheid.
Wad een ruimte!
Hoeveel ruimte heeft een mens nodig? Daar is geen standaard maat voor aan te geven.
Het hangt ervan af, wie je bent.
In welke omstandigheden je verkeert; waar je vandaan komt, of waar je naar toe zult gaan.
Op 27 januari 1942 beschrijft Titus Brandsma zijn cel in de gevangenis van Scheveningen.
Aan ’t slot van die brief schrijft hij: ‘ik ben er al helemaal thuis, in dat kleine celletje’.
En: ‘Ik ben er alleen, o ja, maar nooit was Onze Lieve Heer mij zoo nabij’.
Ruimte laat zich kennen door het licht.
Ruimte laat zich verkennen en onderscheiden door licht.
In het pikkedonker kun je nauwelijks fysieke ruimte om je heen waarnemen.
De ruimte die er is kun je verkennen, voorzichtig op de tast. Deze tastzin is belangrijk!
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Waar het licht is; en er uitzicht is. Waar het licht gescheiden is van duisternis, en het zien een
bewuste waarneming is. Niet een vluchtig voorbij kijken, …. daar is ruimte! Zover je kunt
zien.
Waar in een eindeloze verte ‘t water de lucht raakt, stille versmelting van hemel & aarde,
daar is ruimte!
Kleine mens, wat een grote ruimte!

Nietig, tijdelijk, opgelucht, ingetogen. Sprakeloos.
Daar aan het hek van de Waddendijk bewegen vormen en kleuren; Wad een ruimte!
In het vroege morgenlicht word je opgetild uit de schoot van de nacht.
Het ingeperkte visioen gaat voorbij, het lost op in zonnestralen; het verdwijnt door die
Goddelijke echo van scheppende woorden: ‘kome er licht!’ (Naardense Bijbel) Ja, het is goed!
Tov!
Duisternis verzonken in de geulen van het getij.
Een nieuwe dag ontwaakt! Nieuwe tijd ontwaakt. Vanuit mijn herinneringen begroet ik
oude bekenden: engelen, vrienden, ‘t buurmeisje met een springtouw.
Ik ben me bewust van kwetsbaarheid, de huid is dun. Niet alle boosheid is buiten de deur te
houden. Tegelijk voltrekt zich het perspectief van rust en uitzicht; rust en inzicht.
Er komt een avond, er komt een ochtend: (Naardense Bijbel)
Eerste dag! God, Wat een ruimte!
•

Orgelspel

•

Gebed, eigen stille woorden en het Onze Vader:

In stilte of luidop bidden we onze eigen intenties.
Onze vader, die in de hemelen zijt; uw naam worde geheiligd, uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid amen.

•

Hierna zingen we, als een zegenbede voor elkaar en voor de gehele schepping
‘De vrede van de aarde en de hemel’ (in Nederlands en Frysk)

•

Collecte, zie bij mededelingen
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Mededelingen

•

Deze dienst werd samengesteld door ds. Roelof Akse

•

Alle diensten en bijeenkomsten zijn opgeschort voor onbepaalde tijd. Onze gemeente
volgt de landelijke richtlijnen aangaande de volksgezondheid.

•

De voorgangers van het Groot Gemeentelijk Overleg (GGO) maken per toerbeurt
huisdiensten die toegezonden worden naar alle secretariaten van gemeenten in Friesland
en Groningen, en daarbuiten. De secretariaten zorgen voor verdere verspreiding.
Gemeenten kunnen hiervan gebruik maken. Zo proberen wij met elkaar voor continuïteit
te zorgen.

•

Volgende week zondag 21 juni kunt u een huisdienst verwachten van ds. Tjalling Kindt
a.i. van DG Groningen.

•

Uitvaarten mogen in beperkte kring worden gehouden. Wij zullen iedereen op de hoogte
brengen wanneer er een sterfgeval is. U wordt dan uitgenodigd om thuis op het tijdstip
van de uitvaart een kaars aan te steken en daarbij de naam van de overledene uit te
spreken; stil te worden; lied 961 te lezen of te zingen (zie hieronder), en het Onze Vader
te bidden.
Niemand leeft voor zichzelf
niemand sterft voor zichzelf.
Wij leven en sterven voor God onze Heer,
aan Hem behoren wij toe.

•

Collectebestemming: De diaconie van onze gemeente ondersteunt mensen die te
kampen hebben met problemen door ouderdom, ziekte of persoonlijke omstandigheden.
Met het geld uit de collecte wordt deze ondersteuning mede mogelijk gemaakt.
Juist in deze tijd van de coronacrisis hebben ouderen en zieken het niet gemakkelijk. De
diaconie probeert daar op diverse manieren vorm aan te geven.

•

Vergeet elkaar niet: bel en mail elkaar, stuur een kaartje, en bid om genezing en
gezondheid voor broeders en zusters, en voor vele anderen om ons heen en veraf, voor
werkers in de zorg, de vele vrijwilligers, en voor de overheid. Bied waar het kan, je
diensten aan voor hen die extra aandacht nodig hebben.
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