LITURGIE
Vrijzinnig Hattem
18 september 2022

Welkom en inleiding
Stilte en gebed
Zingen: Lied 513
God heeft het eerste woord.
Hij heeft in den beginne
het licht doen overwinnen,
Hij spreekt nog altijd voort.

Ruusbroec: ‘Minne zal uw leven zijn’

God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name,
zijn roep wordt nog gehoord.
God heeft het laatste woord.
Wat Hij van oudsher zeide,
wordt aan het eind der tijden
in heel zijn rijk gehoord.
God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde
oorsprong en doel en zin.
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--------------------------------------------------------------------------------------------Pianospel
Begroeting en aansteken kaars
Zingen: Lied 274

Wij komen hier ter ere van uw naam
rond de verhalen die geschreven staan,
wij schuilen weg als vogels in het riet
zoekend naar warmte, naar een ander lied.
Ontferm u God, kyrie eleïson,
wees ons nabij, kijk speurend naar ons om,
kom met uw vrede, uw barmhartigheid,
zonder U raken wij de liefde kwijt.
Wij zingen samen van uw gloria,
dank voor het leven, dank U voor elkaar,
geef ons uw geestdrift, vuur ons leven aan,
leg zo uw glimlach over ons bestaan.

Lukas 11:33-36
Rom 8:14,15
en Ruusbroec (zie inlegvel)

Zingen: Lied 908:1, 2, 4 en 7
Ik heb U lief, o mijn beminde,
die al mijn vreugd en sterkte zijt.
Ik heb U lief, o welgezinde,
wiens komst ik dag en nacht verbeid.
Ik heb U lief, o schoonste licht,
glans van Gods aangezicht.
Ik heb U lief, o Gij mijn leven,
vriend die mij trouw zijt tot het eind.
Ik wil aan U mij overgeven,
mijn zon, zolang Gij mij beschijnt.
Ik heb U lief, o kom dan, kom,
Christus, mijn Bruidegom!

Ik ging verdwaald langs vele wegen,
ik zocht U wel, maar vond U niet,
ik ging verblind het duister tegen,
ik minde wat de wereld biedt.
Nu hebt Gij zo mijn hart gewend,
dat ik U heb herkend.

Uit Adams geslacht zijn zij allen geboren
en hebben het aardse verlangen geproefd,
zijn zondaren die aan het lichaam behoren,
en eten en drinken naar dat het behoeft.
In daag'lijkse zaken,
in slapen en waken,
zijn zij voor het aanzien niet anders dan and'ren,
behalve dat zij in het licht willen wand'len.

Ik heb U lief, o wonderschone,
ik heb U lief, Gij zijt mijn God.
Ik vraag niet, dat Gij mij zult lonen;
ik heb U lief, ook in de nood.
Ik heb U lief, o schoonste licht,
gezegend Aangezicht!

Want die in hun hart van het hemelse stammen,
geboren uit God door zijn scheppende woord.
Van binnen zijn zij als de sierlijke vlammen
van 't heilige vuur dat hun leven behoort.
Het lied dat zij zingen
met engelenkringen,
dat zal, waar de eeuwige hemelen blinken,
zo zoet en zo zuiver, zo innig weerklinken.

Overdenking
Pianospel
Zingen: Lied 752:1, 3 en 4

Voorbeden – stil gebed
Zingen: Lied 422

Laat de woorden
die we hoorden
klinken in het hart.
Laat ze vruchten dragen
alle, alle dagen
door uw stille kracht.
Laat ons weten,
nooit vergeten
hoe u tot ons spreekt:
sterker dan de machten
zijn de zwakke krachten,
vuur dat U ontsteekt

Zegen

Laat ons hopen,
biddend hopen,
dat de liefde wint.
Wil geloof ons geven
dat door zo te leven
hier Gods rijk begint.

Doven kaars
Collecte bij de uitgang

Teksten van Jan van Ruusbroec (1293-1381):
Je kunt opmerken dat sommige mensen de gaven van God
ontvangen als gehuurde dienaars van God en sommige anderen
als trouwe dienaars. En die twee zijn onderling tegengesteld in
alle inwendige activiteiten, namelijk in minne en intentie, in
ervaring en in alle uitwendige werken en in levenswijzen.
Let nu op: alle mensen die zichzelf op een zo ongeordende wijze
beminnen dat ze God niet anders willen dienen dan om hun
eigen gewin en om hun eigen loon, die scheiden zich alle van
God en behouden zichzelf, onvrij en in zelfbewustzijn, want ze
zoeken en beogen zichzelf in al hun werken. En daarom, met al hun
gebeden en met al hun goede werken, zoeken ze tijdelijke dingen
of eeuwige dingen, die ze verkiezen om wille van hun gerieflijkheid
en omwille van hun eigen nut. Deze mensen zijn op een
ongeordende manier met zichzelf verbonden. en daarom blijven ze
met zichzelf alleen, want hun ontbreekt gerechte liefde die hen
verenigen zou met God en met al degene die door Hem bemind
zijn.
Kijk, ik heb dit gezegd: dat de schouwende minnaar van God
met God verenigd is door middel, en ook zonder middel en ten
derde zonder scheiding/grens of onderscheid.
Dit doet de minnenden vervloeien:
Gods aanraking en mild geven én ons liefdevol hunkeren en
teruggeven:
dit houdt de minne in stand. Dit vloeien en terugvloeien doet de
bron van minne overvloeien. Zo wordt Gods aanraking en ons
liefdevol hunkeren één enkel minnegebeuren.
Omwille van de ongelijkheid van hun toekeer en beoefening
noem ik sommige mensen trouwe dienaars, sommigen
verborgene vrienden en sommigen geborgen zonen. Nochtans
zijn ze allemaal dienaars, vrienden en zonen. Want ze dienen en
beminnen en beogen allen één God, en ze leven en werken allen uit
de vrije geest van God.

