IN MIJN NAAM
Matteüs 18:20

Naast de betrokkenheid op digitaal uitgezonden kerkdiensten, is er ook behoefte om zelf vorm te
geven aan geestelijke ontmoeting, viering en gebed. Om daaraan structuur en vorm te geven, bieden
de Theologische Universiteit Kampen en het Steunpunt Liturgie samen deze handreiking, onder de
titel In Mijn Naam… (Matteüs 18: 20).
Ieder week wordt er een nieuwe aflevering geplaatst. Deze dertiende aflevering biedt een viering
voor zondag 7 juni, Zondag van de Drie-eenheid.
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De Naam
Viering voor 7 juni, Zondag van de Drie-eenheid

Het begin
De paaskaars wordt aangestoken
K

Heer, laat het licht zijn om ons heen,
o, laat ons leven in het licht,
verspreid dan in dit huis van steen
de glans van uw gezicht.
Want bij de aanvang van de week
– We leggen alle onrust neer –
geef U de Naam, de zegen mee,
Uzelf bent bij ons, Heer.
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Dat wij bij uw geopend woord
de weg vertrouwend verder gaan.
Het licht der wereld, Christus, spoort
ons tot de waarheid aan.
Lied: Psalm 8 ‘Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven’
Alternatief: LB 8a ‘Heer, onze Heer, hoe heerlijk is uw naam’; LB 8b
‘Zie de zon, zie de maan’ (Elly en Rikkert)

Rond de Bijbel
Lezing 1: Exodus 34: 4-9
Mozes hakte twee stenen platen uit, net als de vorige, en ’s morgens ging hij in alle
vroegte de Sinaï op, zoals de HEER hem had opgedragen. De twee stenen platen
droeg hij bij zich.
De HEER daalde neer in een wolk, hij kwam naast Mozes staan en riep de naam HEER
uit. De HEER ging voor hem langs en riep uit: ‘De HEER! De HEER! Een God die
liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig, die duizenden geslachten zijn
liefde bewijst, die schuld, misdaad en zonde vergeeft, maar niet alles ongestraft laat
en voor de schuld van de ouders de kinderen en kleinkinderen laat boeten, en ook
het derde geslacht en het vierde.’
Onmiddellijk viel Mozes op zijn knieën en boog zich neer. Als u mij goedgezind bent,
Heer,’ zei hij, ‘trekt u dan met ons mee, ook al is dit volk onhandelbaar. Schenk ons
vergeving voor onze schuld en zonde en maak ons tot uw eigen bezit.’
Lied: Psalm 150
Lezing 2: Matteüs 28: 16-20
De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus hun had genoemd, en
toen ze hem zagen bewezen ze hem eer, al twijfelden enkelen nog.
Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde.
Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam
van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten
houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb.
En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze
wereld.’
Gedicht
Christus zien we links op zijn verhoging staan,
zijn vaste plek. Van rechts komen de elf op,
druk in gesprek, tot plotseling hun adem
stokt, hun spraak ontspoort. Ze stamelen
zijn naam en vallen op hun knieën, één voor één.
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Maar hij beweegt ze op te staan:
ze hebben om zijn koninkrijk te stichten
geen tijd meer te verliezen. Ze gaan,
gedreven door zijn geest in alle richtingen uiteen.
Coulissen worden vergezichten.
Er klinkt koraalmuziek wanneer de Mensenzoon
het podium verlaat, opgaat in het publiek.
Overweging
Vol hoop, vreugde en vertrouwen ging het volk op weg. Eindelijk waren ze vrij. Hoe
wonderlijk machtig had de HEER voor hen gestreden en hen gered. Hij leidde hen in
de woestijn en gaf hun Zijn wet, die ze blijmoedig ontvingen. De HEER zond zijn Engel
voor hen uit, om hen te beschermen op de weg en te leiden naar de plaats die Hij
voor hen bereid had. Deze Engel droeg de Naam van de HEER in zijn binnenste.
Mozes mag tot de HEER komen op de berg Sinaï. Daar zal Hij hem twee stenen tafels
geven, Zijn wet, om aan het volk te onderwijzen. Mozes schrijft de woorden van God
op en vertelt ze aan het volk. Het volk belooft zich eraan te houden en Mozes
bezegelt het met bloed. Dan verdwijnt hij in de wolk bovenop de berg, in de
aanwezigheid van de HEER.
Veertig dagen en nachten bleef Mozes weg. Het volk ziet het niet meer goed komen.
Die Mozes, die hun uit Egypte geleid heeft – ze vergeten de machtige daden van de
HEER die hen bevrijd had! – die zien ze vast nooit meer terug. Ze vergeten de
woorden en daden van de HEER, ze vergeten hun eigen belofte. En ze geven de eer
voor hun bevrijding aan een levenloos gouden beeld.
Mozes wordt witheet als hij het ziet. Hij smijt de stenen tafels kapot tegen de berg.
De HEER slaat het volk met een plaag. Hij wil dat Mozes het volk verder leidt zonder
Hem. Buiten het kamp slaat Mozes een tent op en daar spreekt hij met God zoals je
met een vriend spreekt. Opnieuw krijgt Mozes de stenen tafels. De HEER kent hem bij
naam. Hij kent hem door en door. Zo wil Mozes de HEER kennen. De HEER toont Zijn
goedheid en heerlijkheid aan Mozes, in het voorbijgaan. En Hij roept De Naam uit:
‘YHWH, YHWH, barmhartig en genadig God, traag tot toorn en overvloedig in
goedheid en waarheid…’ Met een beroep op die Naam, die genade vraagt Mozes of
God meegaat. En God gaat mee, Hij vernieuwt Zijn verbond met Zijn volk.
Veertig dagen nadat Jezus het nieuwe verbond bezegeld had met zijn bloed, leidt hij
zijn discipelen buiten de stad. Voordat hij verdwijnt in een wolk stuurt hij hen erop
uit in diezelfde Naam, met de belofte dat hij bij hen zal blijven. Alle volken te
onderwijzen in zijn woorden, de opdracht waarvoor hen het Pinkstervuur wordt
ingeblazen.

Belijden
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Geloofd zij God die heel de wereld tot leven wekt,
die aarde, zon en sterren met jubel schept,
die hoort de klacht van kleinen, hen ziet en redt.
Geloofd zij God die kwam ter wereld, Maria’s zoon,
die mensen hielp en meeleed en werd gedood.
Hij leeft, geloofd zij Christus die bij ons woont.
Geloofd zij God die in de wereld met vuur en geest
ons zuivert en doet opstaan en muren breekt,
tot alle volken één zijn in Christus’ geest.
Geloofd zij God die tijd en wereld ver overstijgt,
die is en was en zijn zal en met ons blijft
en als het al ineenstort betrouwbaar blijkt.
Beeldmeditatie
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Gebed en geven
Geven: zie direct na de viering.
Voorbede
O Heer God, liefdevol en genadig,
geduldig, trouw en waarachtig,
hoe indrukwekkend was het
toen u op de Sinaï in Mozes’ aanwezigheid uw Naam uitriep,
toen u beloofde met Israël mee te gaan,
ondanks hun falen.
Hoe indrukwekkend was het
toen u op de berg in Galilea afscheid nam van uw leerlingen,
hen als apostelen uitzond en hen kracht gaf door uw woorden:
‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde’.
O Heer God, liefdevol en genadig,
geduldig, trouw en waarachtig,
Met de apostelen
en die velen die ons zijn voorgegaan,
met al uw kinderen van nu en met allen die er zullen zijn
gaan wij op weg,
onze levensweg in deze wereld,
uw wereld.
O Heer God, liefdevol en genadig,
geduldig, trouw en waarachtig,
beter dan wie ook weet u wat wij daar tegenkomen,
wat dat met ons doet.
Het is uw wereld,
en toch: maar al te vaak eisen mensen de zeggenschap voor zichzelf op.
Het is uw wereld,
en toch: maar al te vaak misbruiken mensen haar.
Het is uw wereld,
en toch: maar al te vaak willen mensen zelf bepalen wie er wel en wie er niet bij
hoort.
Het is uw wereld,
en toch: maar al te vaak begrijpen wij er niets van en vragen we ons af waar u bent.
Daarom bidden wij u, Drie-ene God,
om eerbied voor u en uw wereld in plaats van haar te gebruiken voor eigen gewin,
om integriteit en verbinding in plaats van schreeuwerige grote woorden,
om een open oog voor wie mensen zijn, ongeacht huidskleur of hoogte van de
bankrekening,
om vertrouwen in uw Naam, U die er bent.
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opdat die Naam geëerd wordt,
de Naam die u over ons uitriep,
de Naam die heerlijk is over heel deze aarde,
de Naam die in Jezus een naam boven alle namen is,
de Naam die uw Geest ons op het hart legt.
Weest u zo met overheden en beleidsmakers,
met uw schepping en allen die haar willen beschermen,
met uw kerk, wereldwijd en hier, waar wij deel van uit maken,
met allen die lijden onder discriminatie,
met allen die ziek zijn,
met allen die verdriet hebben, in rouw zijn,
met allen die het leven zwaar vinden, ondragelijk misschien.
Weest u met ons, met onze maatschappij en met heel deze wereld,
nu na de lockdown de deuren weer opengaan
en we tegelijk weten dat corona nog altijd onder ons is.
Wees met ons als we bang zijn,
wees met ons als we overmoedig zijn.
Wees met ons HEER,
als we nu stil zijn
en woordeloos of met woorden
de diepte van ons hart voor u openen…
…..
Drie-ene God, liefdevol en genadig,
geduldig, trouw en waarachtig,
samen bidden wij: Onze Vader,
die in de hemelen zijt….

Afronding
Lied: LB 806 ‘Zomaar te gaan met een stok in je hand’
Alternatief: ‘Door de wereld gaat een woord’ (LB 802 met melodie Wim ter
Burg1), OTh 225 met melodie Samuel Cohen [= Israëlisch volkslied]); LB 704
‘Dank, dank nu allen God; LB 705 ‘Ere zij aan God de Vader’’ GK 218 Lof aan
Gods Zoon, die als het Lam;
Zegen: zie de volgende pagina

1

Om te luisteren: https://www.liedboekcompendium.nl/lied/802-door-de-wereld-gaat-een-woord-7_6_2
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In ons hart en in ons huis
DE ZEGEN VAN GOD
In ons komen en in ons gaan
DE VREDE VAN GOD
In ons leven, op onze zoektocht,
DE LIEFDE VAN GOD
Bij het einde, nieuw begin,
DE ARMEN VAN GOD OM ONS TE ONTVANGEN,
THUIS TE BRENGEN.
AMEN

De kaars wordt uitgeblazen

Tijd voor geven
•

•

Aandacht: Voor velen gingen vanaf 1 juni weer allerlei deuren open. Besteed
aandacht aan iemand voor wie de deuren nog gesloten blijven (omdat hij/zij tot een
risicogroep behoort) of iemand voor wie deuren sowieso zelden of nooit opengaan
vanwege gezondheid, levensomstandigheden o.i.d.
Geld geven (als dat nog niet gedaan is): Maak een keuze uit bijbelvertalingswerk,
zending, activiteiten rond ‘kerkzijn in deze wereld’.

Als je loopt, kom je uit jezelf, beweeg je naar anderen toe.
Je ogen zijn geopend
en het hart verbindt zich met de wonderen van God.
We kunnen Jezus niet ervaren
als we veilig in onze eigen kleine wereld blijven,
gericht op de eigen kleine belangen.
Een christen is een pelgrim, een wandelaar, iemand onderweg.
Jezus vertelt ons dat hij de Weg is,
om in Hem te blijven
is het nodig zijn pad te bewandelen.

Jorge Mario Bergoglio
Paus Franciscus
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Bij de viering – praktische suggesties en achtergronden
•

•

•

•

•

•
•

Deze viering is zo gemaakt dat het een doorlopend geheel is. Maar ook kunnen er
onderdelen uit worden gebruikt, of de viering kan op onderdelen worden aangepast
aan de eigen mogelijkheden.
Ze is bedoeld voor vieringen thuis, maar kan ook gebruikt worden als uitgangspunt
voor online-vieringen.
En natuurlijk kun je het ook samen met anderen doen, verbonden via
skype/facetime/zoom of wat dan ook. (Alleen lukt zingen op die manier niet zo
goed… Tja, is er misschien iemand die het alleen durft, voor iedereen?)
Afkortingen:
o LB = Liedboek (2013)
o LvK = Liedboek voor de kerken (1973)
o GK = Gereformeerd Kerkboek (2017)
o GK06 = het oude Gereformeerd Kerkboek (2006)
o HH = Hemelhoog (opvolger Evangelische Liedbundel)
o OTh = Op Toonhoogte (liederenbundel HGJB; 2015)
Bij het aansteken van de (Paas)kaars: de afkorting K staat voor de persoon die de
Kaars aansteekt. Zijn er kinderen bij deze viering betrokken, laat dan een van hen de
kaars aansteken. De K staat dan voor Kind. De A staat voor allen. Als er in deze viering
een tekst vet gedrukt staat kan iedereen deze tekst uitspreken.
In alle gevallen: maak van te voren een afspraak wie wat voor haar of zijn rekening
neemt.
En natuurlijk kan de verdeling over meerdere stemmen ook achterwege blijven. Dan
neemt één persoon de tekst voor zijn of haar rekening. Als er een steeds herhaalde
tekst tussen staat, zou die in dit geval kunnen vervallen.
Werkvorm:
Teksten en afbeeldingen waarbij geen bronvermelding is op genomen:
o Gedicht bij Matteüs 28: 16-20: René van Loenen (in: Schriftgedichten. Poëzie
bij het kerkelijk jaar. Uitg. Groen 2013, 58).
o Overweging: (Gertia van Loo, TU Kampen/Weetwatjegelooft)
o Belijden: Olov Hartman (vert. Andries Govaart). Zie ook LB 343.
o Beeldmeditatie: Anje de Heer
o Zegen: Iona Abbey Worship Book. Zie ook LB p. 1317
o Afbeelding bij de Zegen: Pelgrimskruis, Camino de Santiago (nabij Hontanas
(Spanje). Foto Anje de Heer
Samenstelling: Anje de Heer (Steunpunt Liturgie) en Annemarie Kuijvenhoven (TU
Kampen)
Samen in gesprek? Zie ook: https://lerenindekerk.nl/lerenindekerk/thuisvieringen/
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