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Orgelspel

Welkom

Aansteken van de eerste adventskaars

Gedicht door Widh

De weg van de hoop

Diep in onszelf dragen we hoop:
als dat niet het geval is,
is er geen hoop.

Hoop is de kwaliteit van de ziel
en hangt af
van wat er in de wereld gebeurt.

Hoop is niet te voorspellen of vooruit te zien.
Het is een gerichtheid van de geest.
een gerichtheid van het hart,
voorbij de horizon verankerd.

Hoop
in deze diepe krachtige betekenis
is niet hetzelfde als vreugde
omdat alles goed gaat
of bereidheid je in te zetten
voor wat succes heeft.

Hoop is ergens voor werken
omdat het goed is,
niet alleen omdat het kans van slagen heeft.

Hoop is niet hetzelfde als optimisme,
evenmin overtuiging dat iets goed zal aflopen
Wel de zekerheid dat iets zinvol is,
afgezien van de afloop,
het resultaat.

Beginlied ‘Wij scholen samen rond het Woord..’
(Wijs: God roept ons broeders tot de daad)



Wij scholen samen rond het Woord
dat ons van God verhaalt.
De Geest schrijft het met vuur en vaart
in onze eigen taal.
Wij leven van dit gouden Woord
dat nieuwe wegen wijst.
Het biedt aan ieder onderdak
die naar Gods toekomst reist.

Begroeting

Wij vieren hoe zijn eerste Woord
ons met elkaar verbindt;
te zingen van zijn liefde maakt
ons tot een huisgezin.
Wie door zijn Adem wordt bezield
gaat nooit de weg alleen;
wij raken aan elkaar gehecht
over de grenzen heen.

Gebed naar Thomas à Kempis uit ‘De imitatione Christi’ (de
Navolging van Christus), 1424

Schijn in mij, met uw licht en verdrijf al het duister uit mijn hart.
Strijd met al uw kracht voor mij.
Pas dan kan er, door uw kracht, rust en vrede in mijn binnenste komen
en kan ik U weer met een eerlijk geweten loven en prijzen.
Laat de winden en stormen U gehoorzamen.
Zeg tegen de zee dat zij rustig moet worden en zeg tegen de
noordenwind dat zij stopt met waaien.
Dan zal het echt rustig worden.
Wilt U uw licht en uw waarheid naar ons toe sturen om te stralen over de
hele wereld, want de wereld is nog woest, doods en donker, totdat u met
uw licht erover gaat schijnen.

Inleidende gedachten

1 Johannes 1-5, Het Woord is mens geworden

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was
God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan, zonder het
Woord is niets ontstaan van wat bestaat. In het Woord was leven en het



leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en
de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.

Lied: 848: 1,2 en 3

Al wat een mens te kennen zoekt
aan waarheid en aan zin:
het ligt verhuld in uw geheim
dat eind is en begin.

De mens die naar uw wijsheid zoekt,
van harte, met verstand-
doet Gij uw wereld ondergaan
als maaksel van uw hand.

1e lezing: Spreuken 8: 22 t/m 29 (NBV21)

De Heer heeft mij (Wijsheid, AvdV)vóór al het andere geschapen,
toen Hij zijn scheppingswerk begon, was ik zijn eersteling.
Ik ben in het begin gemaakt, nog voor alles er was,
nog voor de aarde vorm kreeg.
Toen er nog geen oceanen waren, werd ik voortgebracht,
nog voor de bronnen met hun waterstromen.
Voordat de bergen verankerd waren, werd ik voortgebracht,
nog voor er heuvels waren.
De aarde en de velden had de Heer nog niet geschapen,
geen korrel zand was nog gemaakt.
Ik was erbij toen Hij de hemel zijn plaats gaf
en een cirkel om het water trok,
de wolken aan de hemelkoepel plaatste,
de oceanen bruisend op liet wellen,
toen Hij aan de zeeen grenzen stelde,
het water met zijn woord zijn plaats gaf,
de fundamenten van de aarde legde.

Lied: 849: 1 en 2

Zoek de wegen van de wijsheid
die de schepping dansend groet.
Blijf haar volgen, schenk haar aandacht
proef haar woorden, juist en goed.
Wijsheid baant het pad naar vrede,



doet ons voor wat liefde doet.

Luister naar de stem van wijsheid,
op de markt prijst zij haar waar.
Hoor het woord dat mens geworden
ware goedheid openbaart.
Als dat woord dan kiemt en uitgroeit
vinden recht en trouw elkaar.

Tweede lezing

Uit: ‘De navolging van Christus’, Thomas a Kempis, 3e hoofdstuk,
‘de leer der Waarheid’

‘Gelukkig degeen, die rechtstreeks door de Waarheid wordt onderricht,
en niet door vergankelijke beelden en woorden, die verklinken, maar
door de Waarheid, zoals zij in Zichzelve is…
Wanneer het eeuwig Woord tot ons spreekt, verliest veel van dat alles
zijn betekenis. Uit het  éne Woord zijn alle dingen en alle dingen spreken
dit éne Woord. En het was in den beginne en spreekt ook nog thans tot
ons. Niemand kan zonder dit Woord iets wezenlijks verstaan, of tot een
juist oordeel komen.
… Hoe meer wij innerlijk één en eenvoudig van hart geworden zijn, des
te meer en te hoger dingen zullen wij zonder moeite verstaan, want dan
ontvangen wij van boven het licht, dat tot inzicht leidt.’

Lied 849: 3

Zuster wijsheid, kom en help ons,
voed wie nieuw geboren wordt.
Zielsvriendin en liefste naaste,
wek het heilig licht in ons.
Vorm ons tot jouw volk, bevrijd ons,
om de aarde en om God.

Overdenking

Muziek

Stilte

Gebeden



‘Onze Vader’
Onze Vader die in de hemel 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 de boze,
Want van U is het Koninkrijk, en de kracht
en de heerlijkheid in eeuwigheid.

Amen

Mededelingen

Slotlied: 313: 1

Een rijke schat van wijsheid
schonk God ons in zijn woord.
Heb moed, gij die op reis zijt,
want daarmee kunt gij voort.
Gods woord is ons een licht,
en elk die in vertrouwen
daarnaar zijn leven richt,
die zal erin aanschouwen
des Heren aangezicht.

Uitzending en zegen

Lied: 479: 4

Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet.

Uitgangscollecte

Orgelspel



Toelichting icoon voorzijde liturgie:

Naar een Russische icoon uit het midden van de 17e eeuw, die zich bevindt in het Museum
voor Geschiedenis en Architectuur, Jaroslavl. Iconen van dit type trachten de Goddelijke
wijsheid te visualiseren. Sophia wordt ook wel beschouwd als de Heilige Geest.Zij wordt
weergegeven als een gekroonde vrouw, met een rijk versierd gewaad, gezeten op een troon
en heeft een rode, vurige uitstraling.
In de loop der eeuwen zijn vele kerken aan haar gewijd. De eerste was de Hagia Sofia
(heilige wijsheid) in Constantinopel.
Op deze icoon vormt de heilige Sophia (midden onderaan) het middelpunt van een
zogenaamde Deësisrij (voorbederij); zij wordt namelijk geflankeerd door de Moeder Gods
(links) en Johannes de Voorloper (de Doper, rechts). Daar weer naast zijn de heilige
Johannes de Evangelist (uiterst links) en de heilige Johannes Chrysostomos (uiterst rechts)
afgebeeld. De heilige Sophia is gezeten op een troon en omgeven door een mandorla, een
amandelvormig aureool). Vanuit de troon gaan zeven zuilen loodrecht naar beneden.
(Spreuken 9:11 : De wijsheid heeft zich een huis gebouwd, zeven zuilen heeft zij zich
uitgekapt). Met haar rechterhand maakt Sophia een zegenend gebaar. Boven haar bevindt
zich Christus Pantocrator, met kruisnimbus en omgeven door een achtpuntige ster (symbool
voor Christus), in een cirkelvormige mandorla, waarin cherubijnen te zien zijn. Dit geheel is
weer omgeven door aartsengelen.
Bovenaan bevindt zich God de Vader, afgebeeld als Oude van Dagen, eveneens in een
mandorla , met serafijnen en thronen. Op zijn schoot bevindt zich een gouden wereldbol met
een kruis. In de rode stervormige punten zijn de symbolen van de vier evangelisten, de
engel, de leeuw, de stier en de adelaar te zien (respectievelijk: Mattheus, Marcus, Lucas en
Johannes).
Links boven bevindt zich de zon, rechts de maan, om de kosmische geldigheid uit te
benadrukken.
In feite geeft de icoon tevens de heilige Drie-eenheid weer (Vader, Zoon, Heilige Geest).
Inscripties
In het opengeslagen bijbel van Johannes de Evangelist, geheel links, staat: Niemand heeft
God ooit gezien, maar de enige zoon, die zelf God is … (Johannes 1:17)
De Moeder Gods heeft een tekstrol in haar linkerhand, met de tekst: Mijn ziel prijst en looft
de Heer, mijn hart juicht om God, mijn redder… (Magnificat, Lucas 1:46-47)
Johannes de Voorloper heeft een boekrol met de tekst: Zijn woord maakte de hemel, een
schepping gegeven, engelen geschapen…
Christus heeft een opengeslagen boek met de tekst: Komt tot Mij, allen die vermoeid en
belast zijt…. (Mattheüs 11:28)
God de Vader heeft een tekstrol, waarop staat: Luister mijn volk, ik ga spreken…. (Psalmen
50:7)
Verder komen de gebruikelijke inscripties voor:
IC XC, de afkorting voor ‘Jezus Christus’
In het aureool van Christus:’OωΝ’, ‘De Zijnde’
En verder bij de heiligen van de Deësisrij hun namen: de heilige Johannes de Theoloog, de
heilige Johannes de Voorloper, de heilige Johannes Chrysostomos.




