
Zondag 1/1/2023 (Wit)
Gereformeerde kerk Nieuwendijk

(Luister- en kijk)lied vooraf:  Als de liefde niet bestond ( Wende Snijders)

Welkom (ouderling)

Komen
Woorden van bemoediging
Ontsteken van licht (lichtjes KND en TD)

Op de drempel
Bemoediging en groet
Lied 8a: 1, 2, 3 (Heer, onze Heer, hoe heerlijk is uw naam)
Gebed van verootmoediging
Leefregel
Lied Hemelhoog 338 (‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God)

Woord
1e lezing Genesis 8: 6-12
lied 107: 1, 2 (Gods goedheid houdt ons staande)
2e lezing Lucas 3: 1-6, 15-16 en 21-22
Lied 524: 1, 2, 3, 4, 5 (Nu Gij de doop ontvangt in de Jordaan)
Overdenking

Ze zitten samen op een omgevallen boomstam.
Grootvader en Juda.
Juda is net 12 jaar geworden.
En dan mag je meedoen met de volwassenen.
Meedoen met hun gesprekken over de bijbel.

Hij heeft niet alleen de boeken van Mozes leren kennen.
Ook de verhalen over Jezus Messias kent hij nu. 

Bij het gesprek met de volwassenen is hij meestal nog wat stil.
Maar bij grootvader kan hij altijd terecht met zijn vragen.
Ze hebben het erover gehad wie God heeft gemaakt.
En hoe God eruit ziet. 
Hij heeft geleerd dat je over God niet met 1 woord klaar bent. 
Dat je vele woorden nodig hebt. 
Vooral die woorden die gaan over wat je niet kunt vastpakken. 
God lijkt op … wind, vuur, een schaduw…

Grootvader, zegt Juda, als we het hebben over God, gaat het vooral over dat we God 
niet kunnen beetpakken. 
Licht, vuur, wind, schaduw.

Grootvader bromt instemmend. 

En Juda gaat verder: 
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Maar als het over Jezus Messias gaat, dan hebben we andere woorden.
Mens, lichaam, brood, beker, handen.
Maar Jezus Messias is toch ook van God?
Hoe komt er dan zo’n groot verschil?

Grootvader knikt, en kijkt nadenkend.

Voor hem groeit een pluk graan. 
Het graan is naast de akker gevallen bij het zaaien.
En inmiddels rijpt er nieuw graan in de aar. 
Vandaag of morgen zal de boer het graan komen oogsten.
Maar dit plukje zal hij laten staan.
Met nog een aantal plukken graan aan de rand van de akker. 
Dat is voor de arme mensen. 

Grootvader wijst op de volle aar. 

Waar komen de graankorrels in deze aar vandaan, jongen?

Juda denkt na.
Zo is opa altijd.
Bijna nooit zomaar direct een antwoord.
Bijna altijd eerst een vraag om zelf na te denken.

Die graankorrels komen uiteindelijk van andere graankorrels in de grond, zegt hij. 

Opa knikt. 

En zijn die graankorrels in de grond nog te zien of beet te pakken? 

Ah, dat weet Juda.
Hij heeft wel eens zelf een paar graankorrels  gepoot.
En ze toen elke dag opgegraven om te kijken wat er zou gebeuren.
Maar er gebeurde helemaal niets. 
Pas toen hij ze een week of twee met rust had gelaten zag hij een nieuw plantje 
omhoog komen.
Toen had hij er één uitgegraven, maar gezien dat de oude graankorrel er al niet meer 
was. 

Nee, opa, die oude graankorrels in de aarde zijn er niet meer. 

Opa knikt.

Dat is nu een soort verhaal over het geheim van God en Jezus Messias. 
Een soort gelijkenis. 
Wat we zien en wat we kunnen beetpakken komt uit het onzichtbare geheim van God. 
Dat is wat we kunnen zeggen over Jezus Messias. 
God kunnen we niet zien of vastpakken.
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Toch komt bij hem alles vandaa. 
En in Jezus Messias laat God zich tóch zien en raakt God ons aan.

Wow, zegt Juda zachtjes. 
Ik snap er niets van, maar het voelt goed zoals u het zegt. 

Hij fronst zijn wenkbrauwen. 

Opa, als God iets van zichzelf laat zien in Jezus Messias, waarom moest hij zich dan 
laten dopen? 

Juda is zelf ook gedoopt, en heeft het daar al een paar keer over gehad.
En dan vertelde opa ook altijd dat Jezus Messias zelf ook gedoopt is. 

Kijk, mensen moeten worden gedoopt om op de goede weg te worden gebracht. 
Maar Jezus Messias toch niet?
God hoeft toch niet op de goede weg te worden gebracht? 

Grootvader glimlacht in zichzelf.
Hij stopt zijn pijp nog eens, en jaagt de brand erin. 
Die Juda zal het nog ver brengen als hij eenmaal mee gaat doen met de gesprekken, 
denkt hij. 
Deze keer stelt hij geen vraag, maar vertelt wat hij zelf nu een beetje begrijpt. 

Kijk, jongen, denk eens aan het verhaal van Noach. 
God had er spijt van, van die watervloed. 
God kan zich omkeren. 
God kan dus spijt hebben en iets nieuws beginnen. 
Net zoals dat in die graankorrel gebeurt. 
Een nieuwe weg inslaan hoort dus ook bij God. 

En met Jezus Messias begint God ook iets nieuws. 
Hij gooit de hemel open. 
De Geest van God daalt als een duif neer.
En zijn stem zegt: 
‘Jij alleen bent mijn Zoon. Mijn liefde voor jou is groot.’

Maar als dat het alleen zou zijn geweest, zou het toch nog steeds God-ver-weg zijn 
gebleven. 
Het nieuwe is wat er gebeurt bij Jezus Messias. 
Die staat midden tussen alle andere mensen in. 
Het hele volk liet zich dopen. Ook Jezus werd gedoopt.
Jezus Messias en het volk dat een nieuw begin moet maken komen bij elkaar. 
Hij staat er niet naast, niet buiten. 
Hij is één van het volk.

Net als bij Noach begint God iets nieuws in de doop van Jezus Messias. 
En dat gebeurt met ons allemaal samen. 
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Als ik ontdek dat ik een verkeerde weg ben gegaan, dan staat op dat moment Jezus 
Messias naast mij. 
Als ik me dan omkeer, en een nieuwe weg insla, gaat Jezus Messias met mij mee. 
En dat doet hij ook bij jou, bij je broer, je zus, en later ook bij jouw kinderen. 

Grootvader zwijgt. 
Juda kijkt stil over het golvende graan. 
In de verte ziet hij de boer over de akker lopen.
Hij voelt aan de aren om te kijken of ze morgen kunnen worden geoogst. 

Wow, zegt Juda zachtjes.

Amen. 

Antwoord
Lied 919: 1, 2, 3, 4  (Gij die alle sterren houdt) 
Gedenken van een overleden gemeentelid
Zingen: Hemelhoog 627: 1 Abba, Vader 
Voorbeden in 3 intenties en gezongen acclamatie (lied 367e), stil gebed, Onze Vader
Collecten (noemen)

Gaan
Lied 415: 1, 2 (Zegen ons algoede)
Zegen 
met aansluitend lied 415: 3 (Amen...)
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