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De kracht van dankbaarheid

Welkom
De gemeente gaat staan

Stil gebed
Bemoediging
Van God is de aarde,
de wereld en al haar bewoners.
Zie hoe goed en hoe kostbaar is het
als mensen in eendracht samen leven.
Goedheid en trouw ontmoeten elkaar,
gerechtigheid en vrede gaan hand in hand.
Als de leerlingen van de Heer zouden zwijgen,
zouden de stenen gaan roepen.
Heer, open Gij onze lippen,
en onze mond zal uw lof verkondigen.

Tijdens het zingen van de psalm worden de kaarsen aangestoken
Zingen

Psalm 65 : 1 en 5

Gebed
Wij danken U voor deze aarde waarop wij mogen wonen.
Als uw tuin mogen wij haar bewerken en bewaren:
een wereld voor mensen en dieren.
Wij danken U voor deze aarde, zo groot en wijd en prachtig om te zien.
Wij mogen wonen in de wijde ruimte van uw heerlijkheid.
Daarvoor danken wij U, God.
Amen
Lezing

Kleur :
Voorganger:
Ouderling:
Diaken:
Organist:
Zangers:

Groen
Ds. Pieter van Winden
Siwanthi Leijen
Wim van Voskuilen
Pieter Kaars
enkele cantorij- en gemeenteleden

Zingen is voorlopig voorbehouden aan de cantorij en/of pedikant

Psalm 1
Vertaling - Ida Gerhardt/Maria van der Zeyde
Gelukkig de méns *
die niet treedt in het overlèg van de bózen,
op de weg van de schenders geen vóet zet, *
niet zit in de kring van de spótters;
die veeleer zich vermeit in de weg van de Héer, *
zijn wet overpèinst dag en nácht.
Als een boom is hij, wortelend waar wátěr stroomt, *
die vrùcht draagt in het seizóen;
zijn gebladerte zal niet verdórren.*
Tot ontplooiing komt ál wat hij dóet.

De gemeente gaat zitten

Schriftlezing

Lucas 13: 6 - 9
6 Hij vertelde hun deze gelijkenis: ‘Iemand had een vijgenboom in zijn wijngaard
geplant en ging kijken of de boom vrucht droeg, maar hij vond geen vijgen. 7 Hij
zei tegen de wijngaardenier: “Al drie jaar kom ik kijken of die vijgenboom vrucht
draagt, maar tevergeefs. Hak hem maar om, want hij dient tot niets en put alleen
de grond uit.” 8 Maar de wijngaardenier zei: “Heer, laat hem ook dit jaar nog met
rust, tot ik de grond eromheen heb omgespit en hem mest heb gegeven, 9
misschien zal hij dan het komende jaar vrucht dragen, en zo niet, dan kunt u hem
alsnog omhakken.”’

Zingen

Lied 841 :1 ,2 en 4

Overdenking – de kracht van dankbaarheid
Woorden uit de traditie – Thomas Merton
Een boom geeft eer aan God door simpelweg ‘boom’ te zijn. Hij gehoorzaamt aan
wat God van hem verwacht. De boom ‘aanvaardt’, om het zo te zeggen, Gods
scheppende liefde. Door op deze manier uit te drukken wat God van hem
verlangt, geeft hij vorm aan een idee dat in God is en onafscheidelijk is van zijn
Wezen. Daarom imiteert een boom God door eenvoudig boom te zijn. Hoe meer
een boom op een boom lijkt, hoe meer hij ook op God lijkt.
Zou de boom proberen iets anders dan boom te zijn, dan zou hij minder op God
lijken en aan Hem daardoor minder eer geven. Geen twee geschapen wezens zijn
gelijk en hun individualiteit is geen onvolmaaktheid. Integendeel, de volmaaktheid
van alles wat geschapen is, ligt niet in de overeenstemming met een abstract
model maar in zijn eigen, individuele identiteit.
Deze bijzondere boom zal aan God eer geven door zijn wortels in de grond uit te
spreiden en zijn takken de lucht in naar het licht toe te laten groeien en wel op
een manier zoals nog nooit een andere boom gedaan heeft of zal doen.
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Zingen

Lied 704: 1

De gemeente gaat staan

Zegen en zending
Allen in antwoord: wij danken God, amen.
Collecten bij de uitgang
1. Diakonie

2. Kerk

De gemeente vertrekt rij voor rij door de zijdeur, te beginnen met de voorste rij. Let u daarbij op
de anderhalve meter onderlinge afstand en blijft u niet bij de deur staan praten, dan kan iedereen
naar buiten.

