
OPENING SLOTGEBEDEN
Op de 1"" dag van de rveek, toen de deuren Van zonsonsans tot zonsonders.ane is alle eer

'ï Ë;."*::::fgesloten lvaren. toen de leerllngen DU elKaar voor de Heer. onze God.
waren, stond Jezus opeens in hun midden en zei: AIle eer uan de Heer, onze God!
lk rvens jullie vrede! Hij liet hun zijn handen en Want in zijn grote ontferming heeft gij het licht
zijn zijde zien. Vreugde vervulde de leerlingefl van de zon doen opgaan ou"id"r" nieuwe dag.
toen zij de Heer zagen. Nog eens zei hij: Ik rvens Blijf hij ons, Heer, met uw troost en uw zegen..
jullie vrede! 

-- o; lic-ht te geven aan hen die leven in diepi
Heer Jezus Christus, wii weten dat U gekruisigd duisternis.

Dienst van Schrift en Tafel

Zond'ag 25 juli 2010

Welkom en inleiding

hent en wij geloven dat U hent venezen. Kom
Heer Jezus! *

KYRIE LITANTE
I-leer die de weg van het lijden en het kruis bent
gegaan Heer ontferm U over ons.
Christus die ons de volheid van uw liefde hebt
geschonken Christus ontferm U over ons.
Heer die ons tot navolging hebt geroepen
Heer ontferm U over ons.

Maken wij het stil in onszelf....

Openingsgebed

DIENST VAN HET WOORD

Uit psalm 138

Ik wil u loven met heel mijn hart.

Toen ik u aanriep, hebt u geantwoord, mij

bemoedigd en gesterkt.

Al is mijn weg vol gevaren, u houdt mij in leven.

U verdedigt mij tegen de woede van mijn

vijanden.

Uw rechterhand brengt mij redding.

De Heer zal mij altijd beschermen.

Heer uw trouw duurt eeuwig.

Laat het werk van uw handen niet los.

Lucas ll, l-13

Overweging

Muziek

Voorbeden

Onze Vatler

DIENST VAN DE TAFEL

Bliif bij ons, Heer, met uw troost en uw zegen,
C)m onze voeten te richten op de weg van de

vrede.
Bliif hij ons, Heer, met uw ttoost en uw zegyen.

Moge achter elke deur een van uw engelen te gast

zijn zodat de vrede bewaard blijft.
Bliif bij ons, Heer, met aw troost en uw zegen.
Zegen allen die ons lief zijn, waar ze zich ook
bevinden.
En mogen de gestorvenen leven in uw licht.
Amen.

ZEGEN

Contact, gesprek

Zit je met een vraag, of wilje een gesprek, vul
dan een sprekersbriefie in: dominee.
Wanneerje erbij zet, op welk moment je het beste

uitkomt (dag, tijdstip) dan probeer ik daar
rekening mee te houden

Zaterdag 7 augustus
I 0.30u rneditatiegespreksgroep Empowerment



l. Wat klaar- staat op dc ta ' fel,

gal hier

t. Om de men - sen en die - ren,

al uw scheP-x - len in noo4

om een were,Ld zonder toekomst,
om cle macht die ons klei neert,
roepen wij voor al-le volken:
KyrieJ ei s, ont term U, Heer.

lief dc

van hand tot hand.

Wij zeqenen U, Vader,
als gastheer in de kring:
genoeg is er voor vriend en
voor vreemde-ling !

O bron van alle leven
bewaar ons voor elkaar.
iJw qoedheid is het llcht, wij
uw kandelaar !

FATHER GOD I WONDER

Father God I Wonder how I managed to exist
without the knowledge of Your parenthood
and Your loving care

Now I am Your child, I am adopted in Your family
and I will never be alone
'cause Father God You're there beside me

I will sing Your praises, I will sing Your praises
I will sing Your praises for evermore

ABBA FATHER

Abba Father, let me be
Yours and Yours alone
May my willforever be
Ever more Your own
Never let my heart grow cold
Never let me go
Abba Father, let me be
Yours and Yours alone

SO YOU WOULD COME

Before the world began
You were on His mind
And every tear you cry
ls precious in His eyes
Because of His great love
He gave His only Son
Everything was done
So you would come

Nothing you can do
Could make Him love you more
And nothing that you've done
Could make Him close the door
Because oÍ His great love
He gave His only Son
Everything was done
So you would come

Come to the Father
Though your gift is small
Broken hearts, broken lives
He willtake them all
The power of the Word
The power of His blood
Everything was done
So you would come

Nu wij uit - een - gaan wens ik jou toe:
refrein:

L Nu wij uit - ecn - gaan vra' gen wij God:

Voor al.l-e mensen in deze stad:
Vrede en qoeds in elk huis !

Voo.r alwie kwamen onder dit dak:
r..: f rein

Ga met God! Va'Ya con Di - os

en à Dieu!

Voor wie ons lief zí1n vragen wíj God
ga rnet uw licht vë4r hen uit!
A1 onze vrienden wensen wij vrede:
refrein

hon - ger

om de klei - nen en de gro 'ten,

ga metuw lichtvoorons uit!



Lucasl1r1-13

Eens was Hij ergens aan het bidden. Toen Hij opgehouden was, vroeg een van zijn
leerlingen Hem: 'Heer, leer ons bidden, zoals ook Johannes het zijn leerlingen
geleerd heeft.'Hij zei tegen hen:'Wanneer je bidt, zeg dan:

Vader,

=..--:.:4.!ra **._"
uw koninkrijk kome;
geef ons elke dag het nodige brood
en vergeef ons onze zonden,
want ook wij vergeven ieder die ons iets schuldig is,
en breng ons niet in beproeving.'

Daarop zei Hij tegen hen: 'Stel dat je midden in de nacht naar een van je vrienden
gaat om te vragen: "Vriend, leen me drie broden, want een vriend van me is na
een lange reis bij mij aangekomen en ik heb niets om hem voor te zetten." Zou die
ander daarbinnen antwoorden: "Val me niet lastig. De deur is al op slot en mijn
kinderen en ik liggen in bed. Ik kan niet opstaan om ze je te geven"? Welnee, hij
staat op en geeft je wat je nodig hebt; is het niet omdat je zijn vriend bent, dan
toch vanwege je vrijpostigheid. Ik zeg jullie: vraag en jullie zal gegeven worden,
zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan. Want ieder die
vraagt, krijgt; wie zoekt, vindt; en voor wie klopt, zal worden opengedaan. Welke
vader onder jullie zal zijn kind, als het om een vis vraagt, in plaats daarvan een
slang geven? Of een schorpioen, als het om een ei vraagt? Als jullie dus, slecht als
je bent, het goede weten te geven aan je kinderen, hoeveel te meer zal dan de
hemelse Vader de heilige Geest geven aan degenen die Hem erom vragen.'

flngels Gospel according to St. Luke 11, I - 13

One day Jesus was praying in a certain place. When he finished, one of his disciples
said to him, "Lord, teach us to pray, just as John taught his disciples."
He said to them, "When you pray, say:" 'Father, hallowed be your name, your
kingdom come. Give us each day our daily bread. Forgive us our sins, for we also
forgive everyone who sins against us. And lead us not into temptation.' " Then he
said to them, "Suppose one of you has a friend, and he goes to him at midnight
and says, 'Friend, lend me three loaves of bread, because a friend of mine on a
journey has come to me, and I have nothing to set before him.' "Then the one
inside answers, 'Don't bother me. The door is already locked, and my children are
with me in bed. I can't get up and give you anything.' I tell you, though he will not
get up and give him the bread because he is his friend, yet because of the man's
boldness he will get up and give him as much as he needs. "So I say to you: Ask
and it will be given to you; seek and you will find; knock and the door will be
opened to you. For everyone who asks receives; he who seeks finds; and to him
who knocks, the door will be opened. "Which of you fathers, if your son asks for a
fish, will give him a snake instead? Or if he asks for an egg, will give him a
scorpion? If you then, though you are evil, kilow how to give good gifts to your
children, how much more will your Father in heaven give the Holy Spirit to those
who ask him!"

Frans L' évangile selon St. Luc 11, I - 13

Un jour, quelque part, Jésus était en prière, Quand il eut terminé, un de ses
disciples lui demanda : << Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean Baptiste I'a
appris à ses disciples. > Il leur répondit : < Quand vous priez, dites :'Père,que ton
nom soit sanctifié,que ton règne vienne. Donne-nous le paindont nous avons
besoin pour chague jour. Pardonne-nous nos péchés,car nous-mêmes nous
pardonnonsà tous ceux qui ont des torts envers nous.Et ne nous soumets pas à la



tentation.' ,> Jésus leur dit encore : << Supposons que I'un de vous ait un ami et aille
le trouver en pleine nuit pour lui demander : 'Mon ami, prête-moi trois pains :

un de mes amis arrive de voyage, et je n'ai rien à lui offrir.' Et si, de I'intérieur,
I'autre lui répond : 'Ne viens pas me tourmenter I Maintenant, la porte est fermée ;
mes enfants et moi, nous sommes couchés. Je ne puis pas me lever pour te donner
du pain', moi, je vous l'affirme : même s'il ne se lève pas pour les donner par
amitié, il se lèvera à cause du sans-gêne de cet ami, et il lui donnera tout ce qu'il

.--,**-Jurja$*€[FreM9.eg.,qq{e&*vggs-9F.tjgJ'grgá,;
trouverez ; frappez, la porte vous sera ouverte. Celui qui deman
cherche trouve ; et pour celui qui frappe, la porte s'ouvre. Quel père parmi vous
donnerait un serpent à son fils qui lui demande un poisson ? ou un scorpion, quand
il demande un oeuf ? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes
choses à vos enfants, combien plus le Père céleste donnera-t-il I'Esprit Saint à ceux
qui le lui demandent | >>

Spaans Evangelio de Lucas 11, 1 - 13

Aconteció que estaba JesÉs orando en un lugar y, cuando terminó, uno de sus
discípulos le dijo: --Seffor, enséfianos a orar, como también Juan enseftó a sus
discípulos. Él les dijo:--Cuando oréis, decid:>>"Padre nuestro que estás en los
cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu Reino. Hágase tu voluntad, como en el
cielo,asítambién en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.Perdónanos
nuestros pecados,porque también nosotros perdonamosa todos los que nos deben.
Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal". Les dijo también:--aQuién de
vosotros que tenga un amigo, va a él a medianoche y le dice: "Amigo, préstame
tres panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué
ofrecerle"; y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: "No me molestes; la
puerta ya está cerrada y mis nifios están conmigo en cama. No puedo levantarme y
dártelos"? Os digo que, si no se levanta a dárselos por ser su amigo, al menos por
su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Por eso os digo: Pedid,
y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá, porque todo aquel que
pide, recibe; y el que busca, halla; y al que llama, se le abrirá. >cQué padre de
vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? aO si le pide pescado, en lugar
de pescado le dará una serpiente? aO si le pide un huevo, le dará un escorpión?
Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos,
ccuánto más vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan?

Russisch or Jïyxn 11, 1 - 13

O4Hax4ur JAvtcyc Monnncf,t n Kor4a Ox saroHqrn, oAnH n3 yqeHrKoe nonpocrn Ero:
- f-ocnoAn, Hayqfi Hac MonrTbcq/ KaK u Vloaun Hayqvn ceor4x yqeHfiKoB. Vlncyc
cKa3a.n ru: - KorAa Bbr Monhrecb, roBophre raK: - Oreq, nycrb npocnaBríTcq Taoe
nun! flycrs npm4erTsoe l-lapcrao! Aaeai HaM KaxAbrfi 4exu HauJ Hacyu{nurft xne6,
n npocrtÁ HaM Haulr rpexh, KaK n Mbr npoqaeM KaxAoMy, KTo HaM Aonxen. He
noAaeprafi Hac hcnbrraHnp. florou Vlncyc cKa3an rm: - flpe4noroxt4M, y Koro-ro n3
Bac ecrb Apyr, v't Bor Bbr npxxoAhre K cBoeMy Apyry B nonHoqb r roBoprre: "Epyr,
o4onxr4 MHe rprl xre6a, Ko MHe c Aoporí 3aexar Agyr, n MHe Heqero eMy
npeAnoxhrb". Tor, KTo B AoMe, orBeÍhr: "He 6ecnoroË MeHq. laepu yxe 3aKpbtra/
Fyno>Knn AereÍ cnarb/ He Mory s ceËqac Bcrarb H Aarb Te6e xne6a".
Í-oeopo BaMf qïo ecflH oH He BcraHer h He Aacr eMy 3Toro no.qpyx6e, To 143-3a ero
uactofiqngocrh Bce-TaKr BcraHer n Aacrt t{ïo eMy Hyxno.
flosrouy ff roeopo BaM: npoo4Te - H BaM Aa4yr, ttulvre - n nah4ete, cry'lhre - 14

BaM OTKpOTOT.

florouy qro KaxAbri, rcto npocr4T/ nonyqaer/ KTo hu{er, Tor Haxo4l4Ít v KTo cryqrr,
ïoMy oïKpblBarcT.
Ecru nn cpe4n sac raroË orell, KoroputË, ror4a ero cblH nonpochr pul6rt, Aacr eMy
aueo?
Vlnn ecnn ror nonpocnt nhqo, Aacr eMy cropnrona?
Ecrh Bur, 3flbre no4h, yMeere AaBaïb cBohM AerqM xopouee, To HeyxenÍ4 Bau
He6ecuurfi Oreq ne Aacr Cesroro lyxa reM, Kro npocvlr y Hero?

vou
t ; celui qui
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Alphen 2010 Lucas 11", L-L3 Leren bidden

In het evangelie klinkt de vraag van de leerlingen: Heer, leer ons bidden.
Zij zien hoe Jezus zich geregeld terugtrekt uit het gezelschap van mensen,
na^ar een eenzame plaats gaat, de stilte zoekt en diep in gebed is verzonken.

Zij willen van Hem leren om eenzelfde weg te gaan.

Trouwens, het is ook een vraagdie ik geregeld tegenkom in de gevangenis.
Hoe doe je dat, eigenlijk, bidden?
Gebruik je daar veel of weinig woorden bij?
Hoe spreek je God aan?

Moet je daarvoor een bepaalde lichaamshouding aannemen, je ogen sluiten,
bijvoorbeeld, ofje handen vouwen, of,zitten, staan, of knielen?
Is gebed gebonden aan bepaalde tijden of plaatsen of kun je altijd en overal
bidden?
De meesten van ons hebben bidden geleerd, maar telkens opnieuw komt de

vraagop: leer mij de zinvanhet leven te ontdekken, nu, indeze situatie.
Wat geeft mij richting deze dag en de komende week?
Wat heb ik nodig?'Waar zou ik van kunnen leven?

Het antwoord dat Jezus geeft op de vraag van de leerlingen, is op de eerste
plaats: ga binnen in de ruimte van God. Bidden heeft dus op de eerste plaats
te maken met ruimte maken. Ruimte in jezelf.
In een overvolle n*iqÉe kun je niet goed leven en ademhalen en kom je niet
tot rust' -f c lr" t"t-

Wanneer je ruimte maakt in jezelf, je zorgen en alles wat je bezighoudt. al is
het maar voor even aan de kantzetben je in staat de ruimte van God binnen
te gaan. Een weldadige ruimte is dat, gevuld met stilte, daar mag je tot rust
komen, en word je aanvaard zoals je bent.

In de ruimte van het gebed noemt Jezus zijn God, Abba, Vader.
In het Aramees, de taal van Jezus, klinkt dat heel vertrouwelijk.
Bidden is je bekommeren om zijn Naam, dat mensen respect voor die Naam
opbrengen.
Bidden datzijnrijk mag komen, een rijk van vrede en gerechtigheid.

Pas daarna klinken de vragen voor onszelf.
Eerst een vrang om het nodige brood voor vandaag, zodat we in leven blijven.
Een half brood per verstrekking, de een komt ermee toe, voor de ander is het

aan de krappe kant of te weinig, maar buiten de muren van de gevangenis en
wereldwijd zijn er miljoenen mensen die zelfs die eerste levensbehoefte aan

water en brood moeten missen.
Dan een vraag om vergeving van schuld, zodat we verlost worden van elkaars
last en druk. Het gaat hierbij om immateriële en materiële schuld.
Dat je teruggeeft wat je van iemand geleend hebt, bijvoorbeeld een
gebruiksvoorwerp (een boek, een schaar, een CD, een kledingstuk) of in
geval van een woordenwisseling dat je iemand niet langer een kwaad hart
toedraagt en innerlijk verwenst.
Schuld en vergeving, ja dat zijn beladen begrippen. En er is veel dat niet
onmiddellijk hersteld kan worden, dat hoef ik de meesten van jullie, door het
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leven getekend, niet te zeggen.
Toch blijft het goed dagelijks in het Onze Vader te bidden om vergeving, ook
wanneer jij je bij die woorden niet zoveel voor kunt stellen, het gevoelsmatig
nog niet stroomt. Je mag erom vragen dat de druk op je schouders, de brok in
je keel, de steendpje maag, de pijn in je hart op een zekere dag van je wordt
weggenomen. En je bewijst er jezelf en anderen een goede dienst mee niet
wraakzuchtigte zijn, of verbitterd te raken, het maakt je leven en dat van de

mensen met wie je omgaat zoveel aÍmgenamer wanneer je die gevoelens weet
te overwinnen.

En tenslotte een vraag om in de beproevingen die op ons afkomen, niet te
bezwijken, zodat we niet overspoeld worden door het kwaad, er niet onder
doorgaan, maar er levend met God doorheen komen.

Dat is de bede van het Onze Vader. Het bestrijkt het hele leven. Het is het
leven zelf ging door mij heen toen ik afgelopen week deze woorden op mij in
liet werken.

Jezus voegt er nog een bekrachtiging aan toe.
Bidden is bij je vriend op een ongelegen moment binnenvallen, hem lastig
vallen. Die vrijpostigheid. Of het is als tussen ouders en kinderen: geven wat
er gevraagd wordt dat wil zeggen de behoefte van die ander horen, en hem of
haar geven wat hij of zij werkelijk nodig heeft.

Ridd*n en doen hcren bijelkaar.
S*t blijkt w*l urt dit gebed dat J*zus zijn leerlinge* le*rt en dat tCIt *p dc dag van
vandaag dagelijks in kerken en kapellen, in gevangenisc*flen en ziekenkamers, in
diep* eenzaamheid eft op msmenten van groot geluk wordt geb*den.

We luisteren na*r muziek.


