Liturgie nieuwe kring Aerdenhout zondag 8 november 2015
Thema: Geluk (en of dat af te dwingen is…)

-

Muziek

-

Welkom

-

Zingen: Mijn God, mijn herder (23-c: 1 en 2)

-

Is geluk af te dwingen?

-

Gebed van toenadering

-

Lied: Oorzaak aller dingen (906: 5, 6 en 8)

-

Lezen: Prediker 2: 1-11 en Mattheus 17: 19-21
1 Ik zei tegen mezelf: Kom, laat ik proberen de genoegens van het leven te
smaken en te genieten van het goede. Maar ook dat, ontdekte ik, is enkel
leegte. 2 Vrolijkheid, zei ik tegen mezelf, is niet meer dan dwaasheid. En waar
leidt vreugde toe? 3 Ik heb mezelf ondergedompeld in de vrolijkheid van de
wijn, en ik greep die dwaasheid aan om te onderzoeken of ik in mijn wijsheid
– want die behield altijd de overhand – kon ontdekken wat een mens het beste
doen kan, dat luttel aantal levensdagen dat hij doorbrengt onder de hemel.
4 Ook heb ik grootse dingen ondernomen: Ik heb voor mezelf paleizen
gebouwd en wijngaarden geplant. 5 Ik heb tuinen en parken aangelegd en
daarin een keur van vruchtbomen geplant. 6 Ik heb waterbekkens gegraven om
een bos met jonge bomen te bevloeien. 7 Ik heb slaven en slavinnen gekocht,
en ook hun kinderen werden slaven in mijn huis. Ik bezat talrijke runderen,
schapen en geiten, meer dan iedereen die voor mij in Jeruzalem heeft
geregeerd. 8 Ik heb goud en zilver opgestapeld en in de rijkdom gedeeld van
koningen en landen. Ik heb zangers en zangeressen aangesteld en het genot
geproefd van vele, vele vrouwen. 9 Grootse dingen heb ik ondernomen en
meer bezit vergaard dan iedereen die voor mij in Jeruzalem heeft geregeerd.
En bij alles wat ik voor mezelf verworven had, behield ik ook mijn wijsheid.
10 Alles wat mijn ogen vroegen heb ik ze gegund, elke vreugde die mijn hart
verlangde heb ik het gegeven, en ik genoot naar hartenlust van al het goede dat
ik had verworven. Het was het loon voor mijn gezwoeg. 11 Maar toen nam ik
alles wat ik ondernomen had nog eens in ogenschouw, alles wat mijn
moeizaam gezwoeg me opgeleverd had, en ik zag in dat het allemaal maar
lucht en najagen van wind was. Het had geen enkel nut onder de zon.
19 Later kwamen de leerlingen naar Jezus toe. Eenmaal met hem alleen
vroegen ze: ‘Waarom konden wij die geest niet uitdrijven?’ 20 Hij
antwoordde: ‘Vanwege jullie gebrek aan geloof. Ik verzeker jullie: als jullie
geloof hebben als een mosterdzaadje, dan zullen jullie tegen die berg zeggen:

“Verplaats je van hier naar daar!” en dan zal hij zich verplaatsen. Niets zal
voor jullie onmogelijk zijn.’
-

Zingen: Ik sta voor U in leegte en gemis (942: 1 en 2)

-

Toespraak: Je moet geluk hebben om het te vinden…
o
o
o
o

Waar
Niet waar
Geluk bestaat niet
Geluk bestaat wel

-

Meditatieve pianomuziek

-

Tekst: Gelukkig ben je...
Gelukkig ben je als je om jezelf kunt lachen.
Gelukkig ben je als je een molshoop weet te onderscheiden van een berg.
Gelukkig ben je als je gaat rusten en slapen,
wat anderen ook van je denken.
Gelukkig ben je als je weet te zwijgen en te luisteren:
Gelukkig ben je als je scherpzinnig genoeg bent
om je eigen betrekkelijkheid in te zien.
Gelukkig ben je wanneer je het hoort
als er een beroep op je gedaan wordt
zonder te denken dat men niet buiten je kan.
Gelukkig ben je als je een glimlach weet te waarderen
en een lelijk gezicht weet te vergeten.
Gelukkig ben je als het je lukt
steeds een gunstige uitleg te geven
aan wat anderen doen, ook al hebben ze de schijn tegen:
Gelukkig ben je als je eerst nadenkt en dan pas doet,
en als je bidt voor je gaat nadenken.
(gevonden op het eiland Schiermonnikoog)

-

Voorbeden en Onze Vader

-

Laatste lied: Wonen overal (419)

-

Zegen en collecte

-

Muziek en ontmoeting

