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Geliefden
Sterrenkundige Heino Falcke zweefde voor zijn idee een uur boven de grond.
Het was vorig jaar juni. Wat was er dan aan de hand?
Wel hij had voor het eerst een zwart gat gezien.
Na 20 jaar ploeteren leverde zijn initiatief
om wereldwijd met acht telescopen
metingen te doen aan een zwart gat ……..
in de ruimte ……. deze bijzondere foto op
die prompt de wereld rondging.
Wat is dat dan zo’n zwart gat en waarom
spreekt het sommige mensen zo aan?
Een zwart gat klinkt mysterieus, zelfs dreigend,
mensen zijn er misschien ook bang voor.
In een zwart gat is de zwaartekracht zo enorm groot,
dat alles wat dichtbij komt wordt opgeslokt.
Complete sterren, zelfs licht. Het komt er nooit meer uit vandaan.
Een zwart gat is het einde van ruimte en tijd.
Er is daar wel voldoende materie en licht maar je kunt het op afstand niet zien.
Een zwart gat is alleen zichtbaar te maken
als je zijn directe omgeving fotografeert.
De gemeten radiostraling rondom het zwarte gat licht op de foto rood en geel op.
Wat in het zwarte gat opgeslokt is
kan er niet meer uit ontsnappen.
Zelfs het licht dat vele malen sneller gaat dan materie en geluid
zit er hopeloos in gevangen.
We vieren vandaag bevrijdingsdag.
Hasso Hofstede verwoordde het
bij de viering van 70 jaar vrijheid in Haaksbergen zo:
Vrijheid is leven.
Vrijheid is om anderen geven.
Vrijheid is je eigen mening zeggen.
Vrijheid is niet de ander je mening opleggen.
Vrijheid is elkaar blijven respecteren.
Vrijheid is het onze kinderen leren.
Vrijheid is nog niet voor iedereen gemeengoed.
Laten we ervoor zorgen dat het ertoe doet.
Maar hoe vrij zijn we eigenlijk? Straalt onze wereld die vrijheid uit?
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Stel dat er ver weg vanuit de ruimte
naar onze aarde gekeken wordt.
Licht onze vrijheid dan helder op,
of slokt onze zelfzucht alle liefde op.
Zien ze vanuit de ruimte enkel een zwart gat
op de plek waar de aarde zou moeten zijn.

(2)

Aarde?

- Welkom
OM TE BEGINNEN
- Welkom
- Drempelgebed
- Bemoediging/groet
- Lied 552: 1, 3
- Gebed / belofte
- Lied 263: 1, 2, 3
- Kindermoment
OM TE HOREN
- Inleiding
- Gezongen bede
- Psalm 33
- LB 33: 1, 8
- 2 Kor. 4: 6, 7
- LB 33: 5
- Preek van de leek
- Muziek Pachelbel
- Getuigenis
- LB 107: 1, 4
OM TE DOEN
- Gebeden
- Collecte
- LB 708: 6, 1
- Zegen
ONTMOETEN

Zou het zo kunnen zijn dat wij onze wereld eenzijdig beleven,
dat we menen in het vrije westen te leven en toch stiekem bezet zijn.
dat we denken onze eigen mening te uiten, maar slinks gemanipuleerd worden.
dat we in het vuur van ons spel, beter op onze tellen moeten letten.
Laten we een kleine test doen.
Film: Twee groepen spelers gooien de bal steeds naar elkaar over.
De vraag is: Hoeveel keer wordt de bal overgespeeld?
Maar heb je de dansende gorilla gezien die achter de spelers langs loopt.
Het is makkelijk iets te missen
waar je niet naar op zoek bent.
Danst er in onze wereld ook zo’n gorilla rond
die onopgemerkt zijn gang kan gaan?
De Bijbel maakt ons alert op wat we
gemakkelijk over het hoofd zien.
Wij menen verlichte denkers te zijn,
maar God kent de duisternis in ons hart.
Wij geloven dat we in vrijheid leven
maar God weet hoe we vastzitten aan regels.
Wij vertrouwen graag op eigen kracht,
maar God ziet onze zwakheid.
Is de Bijbel dan een boek van zwartkijkers?
Ziet God alleen maar leeuwen en beren op onze weg?
Geenszins, de Bijbel spreekt juist van Gods ongekende liefde.
En van het Licht dat Hij in onze duisternis wil laten schijnen.
Paulus zegt tegen de Korintiërs.
In ons hart heeft God het licht laten schijnen
om ons te verlichten met de kennis van zijn luister,
die afstraalt van het gezicht van Jezus Christus.
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Waarom merken we daar zo weinig van? Wat bedoelt hij?
Wil God ons hart verlichten?
Wil ik dat eigenlijk wel dat Jezus in mijn hart kijkt?
Of houd ik mijn binnenkamer liever zwaar vergrendeld?
Zou ik mij zo kwetsbaar durven opstellen,
dat Jezus mijn diepste motieven kan doorgronden?
Wil ik hem mijn verwonde hart toevertrouwen,
de pijn die ik verbijt, het onrecht mij aangedaan?
Durf ik hem die prangende vraag te stellen,
te zeggen dat ik er met mijn verstand niet bij kan,
waarom hij moest sterven, hoe de dood dan overwonnen is?
Vertrouw ik niet liever op mijn eigen inzicht,
mijn eigen visie op het leven?
Alle leerlingen hadden moeite met
Jezus opstanding uit de dood.
Ze konden het niet geloven, totdat
God het licht in hun hart liet schijnen.
Maria van Magdala’s hart werd geraakt
toen Jezus haar naam noemde.
Het bezwaarde hart van de Emmaüsgangers
werd verlicht bij het breken van het brood.
En Thomas door vragen verscheurde hart
werd geheeld door het aanraken van Jezus wonden.
Bij Maria, Thomas en de Emmaüsgangers,
sloeg daardoor hun klaagzang om in lofzang,
hun twijfel schakelde in een flits om naar geloof
Gods licht in hun hart maakte het verschil.
En dat licht in hun duisternis was Jezus.
Zijn stralende gezicht, zijn kennis van Gods luister
kan doordringen in de duisternis van ons hart,
in de kern van ons bestaan.
Paulus noemt het een schat in een aarden pot,
een overweldigende kracht die van God komt.
Klinkt mooi Paulus, maar hoe werkt dat dan?
Ik denk dat wij die aarden pot zijn
Broos en breekbaar, stukgevallen.
En misschien moeten we wel gebroken worden
zodat de schat zichtbaar wordt
en iedereen kan zien dat God door ons werkt,

Als een schat in een aarden pot,
… overweldigende kracht van God!

- Welkom
OM TE BEGINNEN
- Welkom
- Drempelgebed
- Bemoediging/groet
- Lied 552: 1, 3
- Gebed / belofte
- Lied 263: 1, 2, 3
- Kindermoment
OM TE HOREN
- Inleiding
- Gezongen bede
- Psalm 33
- LB 33: 1, 8
- 2 Kor. 4: 6, 7
- LB 33: 5
- Preek van de leek
- Muziek Pachelbel
- Getuigenis
- LB 107: 1, 4
OM TE DOEN
- Gebeden
- Collecte
- LB 708: 6, 1
- Zegen
ONTMOETEN

L. Lievaart – 2 Korintiërs 4: 6-7 – 5 mei 2019

(4)

dat het de kracht en liefde van zijn Geest is
die ons in staat stelt de andere wang toe te keren, of die extra mijl te gaan.
Want de vijand is niet onze mede-mens.
Onze vijand is Gods vijand:
de leugen, het onrecht, de zelfzucht.
De machten van de duisternis.
Zij hebben Gods mooie wereld verziekt.
Er een zwart gat van gemaakt.
God zij dank is Jezus gekomen,
hemels zaad dat een menselijk eicel bevruchtte.
Kind van God, zoals het ooit bedoeld was.
In de kracht van Gods Geest hield Jezus vol
zelfs toen zijn vriend Petrus hem verloochende,
zijn kameraad Judas hem verraadde,
iedereen hem in de steek liet,
geestelijk leiders zijn carrière kapot maakten
en de hosanna roepers hem naar het kruis schreeuwden.
Zo ging hij het zwarte gat van de dood in
het einde van tijd en ruimte,
maar de kracht van kwaad en leugen
legde het af tegen de overweldigende waarheid en liefde.
Uit de duisternis zal licht schijnen, dat had God belooft.
Dat licht kan ook in ons hart schijnen
en het zuiveren van kwaad en leugen
het helen van alle wonden en beschadigingen.
Door de overweldigende kracht van Gods Geest
kunnen ook wij herschapen worden
tot het kind van God zoals Hij het ooit bedoelde.
Hoe kunnen we Gods licht in ons hart laten schijnen?
Geef hem je password,
houd je privacy voor hem niet verborgen.
Je bent immers door duistere machten gehackt.
Het leugenvirus heeft je gegijzeld
en laat je niet los.
Alleen de Waarheid maakt je virus vrij.
Een eenvoudig gebed schenkt die bevrijding.
Roep Jezus erbij en vraag
of hij jouw aarden vat vult met Gods geest.
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Geef toe waarin je zelf faalt en
wees bereid alle instructies van Jezus te volgen.
Deze weken tussen Pasen en Pinksteren zijn denk ik cruciaal,
ook voor de Protestantse Gemeente Soest.
Zonder bevrijding is er geen verlichting.
Gaan we de weg op van het doemscenario
waar de laatste kerkganger het licht uit gaat doen
of breekt het licht van Christus voluit door
en gaan we groeien door de kracht van de Geest.
Hoe zou het zijn als de duistere macht
die onze geloofsgemeenschap ’t zwart gat in wil trekken
de overweldigende kracht van Christus gaat ervaren.
Als dit huis en ons hart gevuld wordt met Gods glorie
de klaagzang omslaat in lofzang.
En de gaven van de Geest rijkelijk uitgedeeld worden.
Zou dat niet super gaaf zijn.
Moge we zo Bevrijdingsdag vieren.
Amen
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