
1e zondag 40dagentijd, 21 februari 2021
Ik ben er voor jou  - de zieken bezoeken

Oecumenisch leesrooster
Genesis 9: 8 - 17
Psalm 25: 1 - 10
1 Petrus 3: 18 - 22
Marcus 1: 12 - 15: Verzoeking in de woestijn / begin Jezus’ optreden in Galilea

Liedsuggesties
- Lied 259 - Zend ons een engel in de nacht
- Lied 856 - U, God, hebt mij opgericht!
- Lied 932 - Rust nu mijn ziel
- Ik zal er zijn voor jou - Hanna Lam. Uit: Met andere woorden
- Verborgen blijft hoe Jij geneest (We can not measure how you heal) - John Bell / Graham
Maule, Lied nr. 19 uit: Liederen en gebeden uit Iona. ©2003 - Gooi en Sticht

● Geluidsopname engelse versie
https://www.youtube.com/watch?v=exr0oxZwZKA
- God zal zorgen - André Troost. Op de melodie van ‘Wie maar de goede God laat zorgen’
André Troost schreef de tekst "ter vertroosting van deze en gene (inclusief mijzelf)" in de
laatste week van maart 2020.

● Tekst:
https://kerkliedwiki.nl/God_zal_zorgen

Gebeden

Gebed van een mantelzorger
Compassievolle God, U begrijpt beter dan wie dan ook hoe zwaar de last is die ik draag.
U weet dat ik dit uit liefde doe, maar U weet ook hoe zwaar me dit soms valt. En tegen U kan
ik eerlijk zijn.

Als ik dan aan het eind van mijn geduld ben,
geef me alsjeblieft wat adempauze.
Als ik wil schreeuwen en roepen uit frustratie,
open dan mijn ventielen zodat het vervliegen kan.
Als ik zo moe ben dat ik niet meer normaal kan nadenken,
geef dan alsjeblieft die ene vonk energie die ik nodig heb om het vol te houden.
Als ik de pijn en het lijden niet meer kan aanzien,

https://www.youtube.com/watch?v=exr0oxZwZKA
https://kerkliedwiki.nl/God_zal_zorgen


bewaar mijn ogen dan voor die wanhoop.

En als ik verlang naar een genadige dood voor diegene die ik zo liefheb,
houdt mij dan vast en geef me vrede.

Lieve God,
help me om dit vol te houden
help me om te blijven liefhebben
tot dit lijden voorbij is.
Amen.

Gedichten

Ziekenbezoek - Judith Herzberg uit: Beemdgras (1968)
● Tekst: https://www.gedichten.nl/nedermap/gedichten/gedicht/40949.html

Voorkomen is beter - Toon Tellegen uit: Wie A zegt: gedichten. Querido Amsterdam 2002)
● Tekst: http://www.poezie-leestafel.info/toon-tellegen

Wanneer wij moeten gaan
Wanneer wij moeten gaan
langs de grenzen van het leven,
waar ziekte ons klein maakt,
onzeker en afhankelijk.
laat ons leven dan niet
verlopen in de angst.

Als leven pijnlijk wordt,
het broze lichaam vervalt:
laat er een omarming blijven
die ons draagt.

Laten er mensen zijn
die ons vasthouden:
doe zelf uw naam eer aan
en laat U vinden
als wij U zoeken.

Amen.
Sytze de Vries, Liedboek p. 1372

Muziek luisteren

Paul van Vliet - Laatste wens
● Geluidsopname www.petrus.protestantsekerk.nl/laatstewens
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J.S. Bach, Es ist nichts Gesundes an meinem Leibe, BWV 25
Cantate geschreven bij Lucas 17: 11 - 19

● Geluidsopname
https://www.youtube.com/watch?v=njVEgOVAUMY (Monteverdi Choir en English Baroque
Soloists o.l.v. John Elliot Gardiner).

● Tekst, vertaling en toelichting
https://www.eduardvanhengel.nl/werken/BWV_25. Hier zijn ook per onderdeel links naar een
opname o.l.v. Ton Koopman te vinden.

Kan ik iets voor je doen - De Dijk
● Geluidsopname

https://www.youtube.com/watch?v=pRaI0nd-Bec
● tekst

https://www.musixmatch.com/lyrics/De-Dijk/Kan-ik-iets-voor-je-doen

Chassidische vertelling
[bron: www.steunpuntliturgie.gkv.n]

Verhaal In een Joods dorpje in Polen woonde eens een bijzondere rabbi. Hij kon heel goed
uitleg geven van de Thora. Maar hij was niet alleen een goede leraar, hij was ook erg
vriendelijk en wijs. Als de mensen moeilijkheden hadden, gaf hij hun goede raad. De
inwoners van het dorp hielden veel van hem. Sommigen vonden zelfs dat hij een
wonderrabbi was. Ze zeiden: ‘Elke morgen, vóór het gebed, stijgt onze rabbi op naar de
hemel’.

Hoe kwamen ze erop om zoiets te zeggen? Op sommige dagen, de dagen vóór het Joodse
Nieuwjaar en op de dagen tussen Nieuwjaar en Grote Verzoendag werden heel vroeg in de
morgen speciale gebeden gezegd. Het vreemde was dat de rabbi juist op die ochtenden,
voordat het tijd was voor het gebed, verdwenen was.
‘Waar is de rabbi?’ vroeg iedereen. Hij was niet thuis, niet buiten, niet in de synagoge en niet
in het leerhuis. Dat de rabbi wel op datzelfde tijdstip de gebeden uitsprak, dat stond voor
iedereen vast. Een leerling van de rabbi zei tegen een vriend: ‘Ik denk dat onze rabbi voor
het gebed opstijgt naar de hemel. Daar knielt hij neer voor de troon van God om voor ons te
bidden.’
‘Ja,’ zei zijn vriend, ‘dat denk ik ook.’ En hij vertelde het aan zijn ouders. Die vertelden het
aan hun buren. En zo vertelde de een het aan de ander als een geheim verder.

Op een dag kwam er een nieuwe bewoner in het dorp. Hij hoorde het verhaal over de rabbi,
maar hij geloofde het niet. ‘Heeft iemand het wel eens gezien?’ vroeg hij. Nee, niemand had
het gezien. ‘Heeft de rabbi het jullie verteld?’ Nee, de rabbi had het niet verteld, hij was een
bescheiden man. Domme mensen hier, dacht de nieuweling. Weet je wat, ik ga
morgenvroeg kijken wat de rabbi tijdens het ochtendgebed uitvoert, en dan help ik hen uit de
droom.

Het was nog donker toen hij door de stille straten van het dorp liep. Iedereen sliep nog.
Alleen in het huis van de rabbi brandde licht. Hij verstopte zich achter een paar struiken.
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Even later kwam de rabbi naar buiten, maar hij was nauwelijks te herkennen. Hij zag er uit
als een houthakker, met een bijl in de hand en een lege zak over de schouder. Zo liep hij
naar het bos achter het dorp.
Op een afstand volgde de nieuwe dorpsbewoner, zich steeds verschuilend achter bomen en
struiken. Bij het licht van de maan zag hij dat de rabbi bij een kleine boom stilhield. Met zijn
bijl hakte hij het boompje om en maakte er kleine stukken brandhout van. Met de zak vol
hout op zijn rug liep hij terug naar het dorp. Daar ging hij een smal steegje in.
De nieuweling sloop achter hem aan, maar toen hij bij de steeg kwam, was de rabbi nergens
meer te bekennen. Het was aardedonker. Hij schuifelde tastend het steegje in, maar zag
niets. Totdat er in een oud vervallen huisje een lichtje werd aangestoken. Zou de rabbi daar
binnen gegaan zijn? De nieuweling sloop naar het huisje en gluurde voorzichtig door het
raam. In een armoedig kamertje stond een bed met daarop een oude vrouw die er ziek en
zwak uitzag. De rabbi lag op zijn knieën voor de kachel. Terwijl hij hout in de kachel deed,
sprak hij het eerste deel van de voorgeschreven gebeden uit. Bij het aansteken van het hout
zei hij het tweede deel van de gebeden. En terwijl het vuur opvlamde, zong hij het derde
deel.
Ontroerd keek de nieuweling toe en fluisterend sprak hij met de rabbi de gebeden uit.
Daarna draaide hij zich en liep beschaamd terug naar zijn eigen huis. Zijn vrouw zat op hem
te wachten. ‘En?’ vroeg ze nieuwsgierig. ‘Wat heb je gezien? Is het waar dat de rabbi vóór
het gebed opstijgt naar de hemel?’ ‘Ja’, zei de nieuwe dorpeling zacht, ‘ja, hij is heel dicht bij
de hemel.’

Naar een chassidische legende.
Bron: Baukje Offringa, De gouden sleutel, verhalen bij thema’s uit de bijbel. Uitg. Meinema 1991.


