Verenigde Protestantse Kerk Leuven – Meditatie 17/01
Meditaties: Deze meditatie staat ook online op https://youtu.be/YbSp5Dg5zD8

Vertrouwen door moeilijke tijden heen
Digitale kansel van de kerken rondom de Dijle/Zenne
Voorganger: Gijs Bleijenberg (proponent Mechelen-Noord)
Lied: Waar de mensen dwalen in het donker (NLB 286)
Waar de mensen dwalen in het donker
Waar de mensen lijden onder onrecht
draai je om en zie het nieuwe licht
in een wereld die geen vrede vindt,
Zie het licht dat God ons gaf in Jezus
heb vertrouwen, draag het kruis met
Zie de mens die ieder mens verlicht
blijdschap
er is licht dat alles overwint. Refrein
Refrein:
Want het licht is sterker dan het donker
Steek een kaars aan tegen al het duister,
en het daglicht overwint de nacht
als een teken in een bange tijd,
Zoek je weg niet langer in het duister
dat ons leven niet in wanhoop eindigt
Keer je om en zie Gods nieuwe dag
dat de vrede sterker is dan strijd. Refrein
Welkom, votum en bemoediging
Goedemorgen,
We leven in een turbulente wereld. We moeten afstand houden van elkaar. De eerste
vaccinaties worden gezet. Er is onrust in deze wereld op het vlak van economie en politiek. In
dit uur van ons leven roept de apostel Paulus ons op om te geloven zoals Abraham.
Laten we stil worden voor onze grote God.
Onze Hulp is in de Naam van de Heer,
Die hemel en aarde geschapen heeft en die niet loslaat wat Zijn hand begon.
Nu wij de drempel over zijn gegaan naar Gods aanwezigheid leggen wij onze zorgen voor
Hem neer. Het slot van ons Kyrie zingen we. Vervolgens zingen we ons gloria.
Kyriegebed
Heer onze God,
Wij bidden voor de onrust in deze wereld. Voor de opstandigheid die er is op vele terreinen.
We maken ons zorgen en weten dat U alleen een oplossing heeft.
Heer, ontferm U.
Christus onze Heer,
Enkele kilometers van ons vandaan wordt geleden door patiënten en zorgverleners
in het ziekenhuis. Zieke patiënten zijn getroffen door het coronavirus en artsen die het niet
meer aankunnen om hun talenten in te zetten.
Christus, ontferm U.
Wij bidden voor de ontheemden die geen plaats hebben om te staan. Om de vluchtelingen in
vluchtelingen kampen wereldwijd. Zorg voor hen in deze winterse omstandigheden.
Christus, Ontferm U over ons
Lied Kyrie- en Gloriahymne (NLB 299E)
Heer, ontferm u,
Heer, ontferm u,
Christus, ontferm u,

Christus, ontferm u,
Heer, ontferm u over ons,
Heer, ontferm u over ons.

Verenigde Protestantse Kerk Leuven – Meditatie 17/01
Glorie, glorie aan God hoog in de hemel
En op aarde vrede in mensen
Van zijn behagen
Wij loven U, aanbidden U,
Wij danken U om uw glorie!
Hemelse koning, God over allen,
Vader van mensen!
Jezus Messias, één met de Vader,

Lam van God, die wegdraagt de zonden
Van heel de wereld;
Geef uw ontferming!
Heilig, heilig zijt Gij alleen
Heer, allerhoogste,
Jezus Messias, heilige Geest,
Glorie van God!
U alle eer, nu en altijd,
Amen, amen, amen.

Voor de kinderen: Bobo op zwemles
Onlangs is Bobo op zwemles gegaan. Alleen vond Bobo dit heel erg spannend. Soms is Bobo
een beetje bang voor het water en durft hij zich niet toe te vertrouwen aan zijn drijfvermogen.
Om Bobo meer vertrouwen te geven heeft de zwemjuf Bobo een klein zwemvest gegeven. Als
Bobo die om heeft durft hij zich over te geven.
Vandaag gaat het in de dienst om dit vertrouwen. Ons geloof mag ons zwemvest zijn. En als
we door het moeilijke water heen gaan dan mogen we blijven vertrouwen op dat zwemvest…
Schriftlezing: Romeinen 4:18-25 (NBV)
18
Hoewel het eigenlijk niet kon, bleef Abraham hopen en geloven dat hij de vader van vele
volken zou worden, zoals hem was beloofd: ‘Zo talrijk zullen je nakomelingen zijn.’ 19En zijn
geloof verzwakte niet toen hij, ongeveer honderd jaar oud, besefte dat zijn krachten hem
hadden verlaten en Sara niet langer vruchtbaar was. 20Hij twijfelde niet aan Gods belofte; zijn
geloof verloor hij niet, integendeel, hij werd erin gesterkt en bewees zo eer aan God. 21Hij
was ervan overtuigd dat God bij machte was te doen wat hij had beloofd, 22en dat werd hem
als een daad van gerechtigheid toegerekend. 23En dit is niet alleen voor hem geschreven,
24
maar ook voor ons, want ook wij zullen als rechtvaardigen worden aangenomen omdat we
geloven in hem die Jezus, onze Heer, uit de dood heeft opgewekt: 25hij die werd prijsgegeven
om onze zonden en werd opgewekt omwille van onze rechtvaardiging.
Lied: Christus ons licht (NLB 1005)
Zoekend naar licht hier in het duister,
zoeken wij U, waarheid en kracht.
Maak ons uw volk, heilig, vol luister,
schijn in de donkere nacht.
Refrein:
Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het
duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.
Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen,
zoekend naar hoop, troost in uw woord.
Spreek door ons heen tot de verdrukten,
zo wordt uw stem gehoord.

Refrein
Zoekend naar troost zijn velen dakloos,
zoekend naar warmte zijn velen koud.
Maak ons een huis van levende stenen,
schuilplaats voor U gebouwd.
Refrein
Met zoveel gaven aan ons gegeven,
voor zoveel leed, zoveel gemis.
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen,
totdat uw rijk hier is.
Refrein
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Verkondiging
Mijn geliefde broeders en zusters,
Persoonlijk ben ik een groot van fan van elektrische auto’s. Helaas heb ik zelf geen
elektrische wagen, toch zou ik graag een Tesla willen. Voor de coronacrisis had ik geluk. Ik
studeerde in Leuven en een deeltijdstudent had een Tesla. Dat was Willem, en Willem had
goede zaken gedaan met zijn onderneming. Werken was voor hem niet meer nodig. Hij had
een groot huis en op een dag vond hij dat hij iets moest gaan doen om klimaatneutraal te
leven. Hij installeerde zonnepanelen en een warmtepomp. En om het af te maken ruilde hij
zijn wagen om en kocht hij twee Tesla’s; een witte voor hemzelf en een rode voor zijn vrouw.
Op een dag mocht ik in zijn witte Tesla rijden. Eerst reed Willem een stukje en vertelde hij mij
dingen over een Tesla, later mocht ik. En ik weet nog dat ik achter het stuur zat, dat was gaaf.
Alleen ik had een probleem. Ik voelde geen koppelingspedaal. Ik kijk Willem en vaag: ‘is dit
een automaat?’ Waarop Willem bevestigde. Ik moest erkennen dat ik nog nooit in een
automaat had gereden. Het gezicht van Willem veranderde meteen. Willem moest
vertrouwen op mijn rijkunsten, dat ik goed kon rijden en tegelijkertijd kon leren hoe een
automaat werkt. Willem vond het niet prettig, dat merkte ik aan hem. Maar hij bleef op mij
vertrouwen dat het zou lukken. En dat hielp mij enorm.
In de Romeinenbrief lezen we hetzelfde over vertrouwen. Paulus wijst namelijk de gemeente
van Rome op Abraham. ‘Kijk naar het geloof van Abraham’ schrijft hij. ‘Abraham bleef op God
vertrouwen op al geloofde hij niet dat Sara op hoge ouderdom (bijna 100 jaar) een kind zou
baren.’ Als Paulus dit schrijft aan de gemeente van Rome gaat er nog een voorgeschiedenis
aan vooraf. In hoofdstuk 1 tot en met 3 legt Paulus uit dat iedereen zondigt. En tegelijkertijd
legt hij uit dat de kern van het navolgen van Christus niet de wet is maar geloven. Dat Paulus
schrijft dat het om geloven gaat en niet om de wet, wordt niet zo geaccepteerd in de
gemeente van Rome. De gemeente bestond namelijk uit voornamelijk joodse bekeerlingen
die christenen zijn geworden. Als slot op deze lering over de wet en geloven geeft Paulus een
voorbeeld. Dit voorbeeld is bekend bij de joodse christenen is Rome. Het is namelijk het
voorbeeld van Abraham. Daarmee wil Paulus bekend maken dat het bij Abraham om geloven
gaat door de moeilijke tijden heen.
Ook wij geloven door moeilijke tijden heen. Ik denk aan de coronacrisis waar we midden in
zitten. Hoe vaak stellen we de waarom-vraag? Of zijn we angstig omdat we bang zijn om
besmet te worden. Hebben we geliefden moeten verliezen omdat zij zijn overleden aan
Covid-19 of omdat er geen medische hulp was die nodig was.
Naast deze coronacrisis blijven de crisissen voor de coronacrisis staan. Vluchtelingen wordt
onrecht aangedaan op Moria. Filmpjes komen naar buiten waarin vluchtelingen door de
Griekse marine weer op zee worden teruggezet.
Ook denk ik aan de donkere tijden van onze eigen leven. De zorgen die we hebben. Soms zijn
het de alledaagse zorgen die het geloven moeilijk maken. Soms zijn het de zorgen van werk
of inkomen. Of de zorgen dat we onze rekeningen niet meer kunnen betalen. Zorgen van
mensen die lijden aan een psychische aandoening of een depressie. Misschien bent u of kent
u iemand die daaraan lijdt.
Van de pelgrims die ons voorgingen kunnen we leren dat we stug mogen vertrouwen op God.
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In de Bijbel staan tal van voorbeelden van mensen die zich zorgen maken en vertrouwen op
God. Die het vertrouwen hebben dat God hen een weg wijst. Een weg die niemand bedenkt.
Toen Daniel in de leeuwenkuil zat ervaarde hij hetzelfde. Niemand had gedacht dat hij het
zou overleven. Op een wonderbaarlijke wijze kwam een engel om de muilen van de leeuwen
dicht te houden. Op deze manier wijst Paulus ons op Abraham. Abraham geloofde niet meer
dat hij een kind zou baren en toch twijfelde hij. Paulus leert de gemeente van Rome dat
twijfel het geloof van Abraham versterkte, dit staat in vers 20.
Geloven lijkt misschien wel op een treinreiziger. Soms zijn er oude treinen zonder
informatieborden aan boord. Je vraagt de treinbegeleider of dit de trein naar bijvoorbeeld
Namen is. Als de treinbegeleider dit beaamt dan stap je in. Zonder dat je weet hoelang de
reis duurt of wanneer de trein vertrekt. Geloven is misschien wel met een trein meegaan.
Rijden langs onbekende plekken en niet altijd efficiënt. Vaak stopt een trein op verschillende
stations waar je niet hoeft te zijn. Of maakt een trein een grote omweg. En dan is het de
uitdaging om de treinbegeleider te blijven geloven dat deze route voor jou het beste is. Dat is
geloven. Vertrouwen hebben op Gods bescherming en tegelijkertijd lef hebben om met God
te gaan. Durven om de geloofstrein in te stappen en op reis te gaan. De reis brengt twijfel
met zich mee en soms ben je de weg kwijt.
Dan mogen we weten dat God ons de weg wijst. Door de seizoenen van het leven wijst God
ons de weg. Als er kinderen/mensen worden gedoopt in de kerk betekent dit dat God zegt
tegen de dopeling: ‘Ik wil je navigatie zijn’. God wijst ons een weg. En de weg die God wijst
hoeven we niet alleen te gaan. We mogen deze samen gaan. Met onze voorouders die ons
het geloof geleerd hebben. Met de gemeente van Rome van Paulus en met de gemeente van
Mechelen Noord en Zuid, Vilvoorde en Leuven.
Deze weg mogen we gaan in de wetenschap dat Christus is opgestaan voor Zijn kerk. Hij
heeft alles aan Zijn kerk gegeven. Daarom is het voor ons de kunst om vol te houden. Om te
blijven vertrouwen. Zoals onze geloofshelden van toen en nu ons geleerd hebben of leren.
Vol te houden, in het vertrouwen dat God ons een weg wijst door de moeilijke tijden heen.
Dat God ons een weg wijst door het leven heen.
Amen.
Lied: God wijst mij een weg (Opwekking 429)
Refrein:
God wijst mij een weg
als ik zelf geen uitkomst zie.
Langs wegen die geen mens bedenkt,
maakt Hij mij zijn wil bekend.
Hij geeft elke dag
nieuwe liefde, nieuwe kracht.
Als ik mijn hand in zijn hand leg,
wijst Hij mij de weg,
wijst Hij mij de weg.
Voorbede en stilgebed
Heer onze God,

Al moet ik door de wildernis
Hij leidt mij.
Hij toont mij een rivier in de woestijn.
Alles zal ooit vergaan
maar zijn liefde blijft bestaan
en Hij maakt iets heel nieuws vandaag.
Refrein
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Wij komen tot U in dankbaarheid omdat u ons het geloof heeft gegeven.
Wij danken U voor dit geschenk. Uw trouw is groot.
En toch twijfelen wij zo vaak. Soms lijkt u zo ver weg.
Dan kunnen wij alleen onze knieën buigen en tot U komen en vragen om uw hulp.
Wilt U ons de weg wijzen als wegen duister worden?
Wilt U met Uw licht over ons schijnen in onze donkere tijden?
Wij komen tot U in het geloof dat U wegen wijst die niemand bedenkt.
Wij komen tot u met onze verhalen. Er gebeurt veel.
We zijn U dankbaar voor een vaccin.
Dat U ons wijsheid heeft gegeven om het coronavirus te lijf te gaan.
Wij danken U dat we verbonden met elkaar digitaal samen mogen komen.
Om Uw stilte te zoeken en even bij U te zijn.
Maar onze verhalen zijn soms pijnlijk en moeilijk.
Soms vinden we het moeilijk om te geloven.
Soms zijn we in conflict met anderen.
En er zijn vele die lijden aan depressies, burn-out of andere psychische aandoeningen.
Wilt U dan aan ons kenbaar maken dat U er bent. Dat U ons ziet.
Zodat we ervaren dat we niet alleen zijn.
Heer er zijn zoveel verhalen en geheimen in ons leven.
We kunnen ze niet allemaal hardop bidden.
Daarom komen we in de stilte naar U toe.
Wij bidden U het gebed dat U ons hebt geleerd:
Onze Vader in de hemel (NLB 1006)
Onze Vader in de hemel
U staat zorgzaam om ons heen
Geef dat alle mensen weten
zoals U is er maar een.

en vergeef ons wat we fout doen
net als wij niet blijven staan
bij de fouten van een ander
maar weer samen verder gaan

Doe ons telkens weer geloven
in een wereld zonder pijn
In uw rijk dat eens zal komen
en dat soms te zien zal zijn

Help ons om te zien wat goed is
en wat slecht is, boos of naar
Geef dat wij het juiste kiezen
dat we goed zijn voor elkaar

Help ons samen goed te leven
en te doen wat u graag wilt
Geef ons elke dag te eten
tot de honger is gestild

Onze Vader, wij geloven
dat u onze wereld leidt
Met uw licht helpt u ons verder
Hier en nu en straks. Altijd
Amen amen

Zegenbede
Dat de Heer Zijn genade aan u betoont,
dat het licht van Zijn aangezicht uw gids zal zijn,
dat Hij u bewaren en ondersteunen zal,
dat Zijn Geest altijd aan uw zijde zal zijn,
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dat Zijn engelen over u waken, wanneer u slaapt,
en als u ontwaakt, dat Hij u zal vervullen met zijn genade
dat u Hem zult liefhebben en dienen al uw dagen.
Dan zult u in de hemel Zijn aangezicht zien.
Lied: Ga met God en Hij zal met je zijn (NLB 416)
Ga met God en Hij zal met je zijn
Ga met God en Hij zal met je zijn
jou nabij op al je wegen
tot wij weer elkaar ontmoeten
met Zijn raad en troost en zegen.
in Zijn naam elkaar begroeten
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn
Ga met God en Hij zal met je zijn
bij gevaar, in bange tijden
over jou Zijn vleugels spreiden
Ga met God en Hij zal met je zijn

