Zondag ‘Reminiscere’ - gedenken

Tweede zondag in de 40dagentijd, 4 maart AD
2012
Protestantse gemeente te Heinkenszand

Gedenk uw barmhartigheid, HEER,
en uw gunstbewijzen,
want die zijn van eeuwigheid.
Verlos ons, O God van Israel,
uit al onze benauwdheden.
(Ps. 25: 6, 22)

Op de omslag een foto uit de serie ‘Open See’ van de Amerikaanse
fotograaf Jim Goldberg (www.magnumphotos.com)
Vertaling van de Ezechiël-tekst is afkomstig uit In Babel; actuele
bespiegelingen bij Ezechiël van Ad van Nieuwpoort (Uitgeverij
Skandalon, 2011)
De vertaling van Marcus uit Een tijding van Vreugde; het evangelie
verhaald door Marcus van Marie H. van der Zeyde (Nijmegen, 1976)

Dienst van de voorbereiding
Intochtslied: Psalm 25:1 & 2
Stilte
Onze Hulp
Inleiding op de dienst
Gezang 184: 1, 2, 3
Kyriëgebed
Gezang 184: 4, 5, 6

Dienst van het Woord
Gebed bij de opening van de schrift
Lezing uit de profeten: Ezechiël 1:1-4, 15 - 2:2
‘temidden van de ballingen’... (1:1)
‘een stem die sprak’ (2:2)
1. Het geschiedde in het dertigste jaar
in de vierde [maand] op de vijfde dag van die maand
toen ik te midden van de ballingen was bij de rivier de
Kebar:
de hemel ging open
en ik zag visioenen van God.
2. Op de vijfde dag van die maand,
en dat was het vijfde jaar van de ballingschap van
koning Jojakin,
3. is het woord van JHWH geschied, geschied
aan Ezechiël, de zoon van Buzi, de priester
in het land der Chaldeeën, aan de rivier de Kebar.
Daar geschiedde de hand van JHWH over hem.
(...)
15. Ik zag de wezens en zie! een wiel
op de aarde naast de levende wezens bij zijn vier
gezichten.
16. Zoals die wielen eruitzagen, hoe ze gemaakt

waren,
oogde als turkoois
– dezelfde gelijkenis hadden zij vieren –
en hun aanblik en hoe ze gemaakt waren
was alsof er een wiel midden in het wiel was.
17. Naar hun vier kanten konden ze gaan als ze
gingen.
Ze draaiden niet om bij hun gaan.
18. De velgen ervan, die waren hoog,
die waren ontzagwekkend.
De velgen ervan waren vol ogen rondom, bij hun
vieren.
19.En als de wezens gingen
gingen de wielen naast hen;
als de wezens zich verhieven van de aarde
dan verhieven zich de wielen.
20. Waarheen de geest was om te gaan gingen ze
naar waar de geest was om te gaan,
en de wielen verhieven zich met hen mee
want de geest van het wezen was [ook] in de wielen.
21. Gingen dezen, dan gingen zij,
bleven dezen stilstaan, dan stonden zij stil,
verhieven dezen zich van de aarde
dan verhieven zich de wielen met hen mee,
want de geest van het wezen was [ook] in de wielen.
22. Boven de hoofden van het wezen was een
gelijkenis:
een gewelf dat oogde als ontzagwekkend ijs

uitgespannen over hun hoofden boven hen.
23. Onder het gewelf waren hun vleugels rechtop,
gezusterlijk,
elk twee die aan de ene kant bedekten
en elk twee die aan de andere kant hun lichamen
bedekten.
24. Ik hoorde de stem van hun vleugels
als de stem van vele wateren,
als de stem van Sjaddai,
wanneer ze gingen,
de stem van gedreun
als de stem van een leger.
Als ze stilstonden
lieten ze hun vleugels hangen.
25. Er geschiedde een stem boven het gewelf dat
boven hun hoofden was.
– als ze stilstonden
lieten ze hun vleugels hangen –
26. en boven het gewelf dat boven hun hoofden was,
was iets als de aanblik van lazuursteen:
de gelijkenis van een troon
en op de gelijkenis van die troon
een gelijkenis als de aanblik van een mens
daarbovenop.
27. Ik zag wat oogde als schittererts
als de aanblik van vuur met een huis er rondom

vanaf de aanblik van zijn heupen omhoog
en vanaf de aanblik van zijn heupen naar beneden
zag ik als de aanblik van vuur en glans er rondom –
28. zoals de aanblik van de boog
die geschiedt in de wolken op een regendag,
zo was de aanblik van de glans er rondom.
Dit was de aanblik van de gelijkenis
van de heerlijkheid van JHWH.
Toen ik het zag, viel ik neer op mijn gezicht
en ik hoorde een stem die sprak.
2:1. Hij zei tot mij:
Mensenzoon
sta op je voeten
ik wil met je spreken.
2. Er kwam geest in mij
zodra hij met mij sprak
en die zette mij op mijn voeten
en ik hoorde hem die tot mij sprak.

Zingen: Gezang 484
Lezing uit het Evangelie: Marcus 3:20-22
20. Toen hij weer naar huis was gekomen
ontstond er opnieuw zo’n toeloop van volk,
dat zij zelfs niet meer brood eten konden.
21. tegelijk was zijn naaste familie,

die over hem had gehoord
al op pad om hem mee te nemen
goedschiks of kwaadschiks;
‘want,’ zeiden zij, ‘hij is gek geworden.’
22. En de theologische heren, afgedaald uit Jeruzalem,
die zeiden: ‘Beëlzebub huist in hem!’
en: ‘die drijft de duivelen uit
in verbond met hun opperhoofd.’

Orgelspel
Verkondiging
Zingen: Gezang 347: 1, 2, 3, 4

Dienst van de gebeden
Kinderen komen terug uit de Kindernevendienst
Collecte
Zingen: GB 53
Gebeden, afgesloten met het gezamenlijk bidden van
het Onze Vader.
Slotlied: Gezang 172
Zegen

