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Overdenking 22 maart 2020
Zingen Liedboek Gezang 1003:1,3,4,5
Welkom
Stil is de straat overal. Mensen in huis, alleen of in een vol huis. En in dat huis luistert u naar
dit moment van Woord en gebed. vanuit de Gereformeerde Kerk Het Baken in Ommen.
Welkom. We overdenken een gedeelte uit de bijbel en we bidden samen.
Lezen Exodus 7:14-25
Kindmoment
Jongens en meisjes,ik wil hier eerst even met jullie naar kijken, net zoals we ’s zondags in de
kerk doen. Jullie zitten nu thuis, niet naar school, niet naar sport, niet naar opa en oma en
ook niet naar de kerk. Het is zo vreemd allemaal. Daarom vanmorgen een verhaal waar ook
hele vreemde dingen gebeuren.
Het gaat over mensen die in een land wonen wat niet
hun eigen land is. De Israëlieten, ze wonen in Egypte. En
de koning van Egypte, de farao, en mensen in Egypte,
die haten hen. ‘Laat ze maar hard voor ons werken’ ‘En
we gooien hun baby’s in onze rivier, de Nijl. Dan sterven
die mensen vanzelf uit.’ Gemeen hé? Wat zijn de
Israëlieten bang.
Maar, in de hemel ziet God dit allemaal. Hij zegt tegen
Mozes: sla jij maar met je staf op het water. Op die
rivier waar ze jullie baby’s in verdrinken. En dat mooie
water wordt allemaal bloed. Vies! Je kunt het niet meer
drinken, het stinkt verschrikkelijk, de vissen gaan dood.
En Farao en de Egyptenaren, ze zullen merken dat Ik
jullie niet vergeten ben.
Ja God was ze niet vergeten. En hij denkt ook aan jou, hoe vreemd het nu ook allemaal gaat.
Misschien ben je ook wel bang, bang dat je ziek wordt. Maar God in de hemel, hij ziet dit
allemaal, en hij vergeet jou niet. En daarom gaan we straks ook samen bidden. Maar eerst
wil ik er nog iets meer over vertellen.
Overdenking
Die plaag in Egypte… Vandaag voelen we aan hoe een samenleving in de stress kan raken.
Dat moeten ze toen ook gevoeld hebben. Geen water meer, een rivier vol bloed. Het is de
levensader van Egypte. Water om te drinken, om te wassen, om vissen te vangen, om over
het land te laten stromen, zodat er graan en groente kan groeien. De Egyptenaren met hun
rivier die hen nooit in de steek laat, ze hebben het goed voor elkaar. Hún rivier, ze voelen
zich heel wat meer dan de rest van de wereld. En vooral voelen ze zich superieur aan dat
slavenvolk van de Israëlieten. We onderdrukken ze dat ze zich dood werken en we
verdrinken hun baby’s in de rivier.
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En dan is die levensader van Egypte ineens een bloedvat geworden. Wat een stress: geen
drinken meer, de vissen gaan dood, en als dit zo blijft gaan we allemaal. Het begint in de Nijl,
het gaat door in de irrigatiekanalen, in de moerassen, en zelfs in de waterbakken. We nemen
maatregelen, we proberen de situatie onder controle te houden. Als we nieuwe waterputten
graven dan redden we het vast wel.
Met onze ervaring van de afgelopen week kun je een beetje aanvoelen wat een stress er in
de Egyptische wereld geschoten is. We hadden het allemaal goed voor elkaar en dat gevoel
is ineens helemaal weg. De Egyptenaren, superieur met hùn rivier. En wij met onze
gezondheidszorg, onze economie, ons onderwijs, we hadden heel ons leven onder controle.
En in één week is dat helemaal over. God laat ook ons voelen hoe klein we zijn.
Neem de tijd om dat tot ze door te laten dringen. Laat dat maar even als een stokslag
binnenkomen, zoals Mozes op die rivier slaat. Zo sláán al die plagen op het volk van Egypte
dat zich zo geweldig voelt. En niet alleen het volk van Egypte. Als je in de bijbel doorbladert
naar het einde, dan kom je opnieuw zo’n bloedplaag tegen. Openbaring 16 vertelt hoe God
een einde gaat maken aan deze wereld die het zo goed voor elkaar heeft. De ene plaag na de
andere wordt over de wereld uitgegoten. Dan worden alle rivieren en waterbronnen, al het
water bloed. Dan rekent God af met de mensen die het zo goed voor elkaar hebben en God
niet nodig hebben en neerkijken op de anderen. De wereld van geld, macht en succes, van
wreedheid en onderdrukking. God rekent er mee af. En wat je in dat zelfde bijbelboek kunt
lezen is dat de plagen die aan de laatste plaag vooraf gaan een waarschuwing zijn voor de
totale plaag die over de aarde komt. Alarmsignalen die duidelijk maken dat God gaat
afrekenen met de wereld van macht en geld. Dat is ook de plaag van 2020.
Dat vertel ik u niet om u bang te maken. Nee ik wil u wijzen op
nog een ander heftig moment, ook met bloed. Op weg naar Pasen
denken we er aan hoe Jezus’ bloed vergoten werd. Hij werd het
slachtoffer van mensen die het allemaal goed voor elkaar hadden
en maatregelen moesten treffen om dat overeind te houden. Ze
voelen hoe Jezus’ goede woorden en daden hun positie aan het
wankelen brengt. Hij wordt uit de weg geruimd. Zijn dood
ontmaskert hoe ver de hoogmoed en het onrecht kunnen gaan.
Hier voel je waar het toe leidt als je het allemaal goed voor elkaar
hebt, ten koste van anderen op wie je misschien neerkijkt. Laat
dat maar even als een stokslag binnenkomen.
Maar zijn vergoten bloed, dat is ook de dood die Hij in mijn plaats
onderging. God wil je vergeven omdat Hij kijkt naar het bloed van
Jezus. En je redden van de laatste plaag.
Het maakt je klein voor God. Het kruis en de coronaplaag samen.
En tegelijk, zoals ik begon: God laat merken dat Hij zijn mensen
niet vergeet. Dat liet Hij merken in Egypte, dat liet Hij merken aan
het kruis en dat zal Hij ook nu laten merken.
Amen
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Zingen Psalm 22:1,7 (De Nieuwe Psalmberijming)
Mededelingen
Voorlopig zijn alle kerkdiensten en alle andere activiteiten in Het Baken stilgelegd tot en met
6 april aanstaande. Via de website, de scipio-app en in sommige gevallen rechtstreeks
contact met de wijkouderling of –diaken zullen we u op de hoogte houden van verdere
ontwikkelingen.
Br. en Zr. Ernst en Lina Vleesenbeek – Hummel uit wijk Oost 4 zijn verhuisd naar Assen. In
verband daarmee hebben ze een gezinsattestatie aangevraagd naar de GKv van Assen-West.
We bidden voor br. en zr. Johan en Teuny Volkerink, nu na het overlijden van Teuny’s zus
ook haar man, hun zwager overleden is.
We bidden voor hen en ook voor br. Jan Schutte. Uit onderzoek is gebleken dat er
uitzaaiingen zijn maar er is gelukkig een behandeling mogelijk, die begint deze week en daar
vragen we Gods zegen over.
We danken met Pieter en Geertje Waardenburg dat zij weer thuisgekomen zijn van Lesbos,
nadat Jennita Prins eerder al teruggekomen is. En we bidden voor de vluchtelingen die zij in
moeilijke omstandigheden achtergelaten hebben.
Voor vandaag stonden de volgende collecten gepland:
1e Kerk
2e Evangelisatie
Voor hen die de Scipio app gebruiken: u/jij kunt gewoon geven.
Voor anderen: Bewaar uw financiële gift tot we weer een echte dienst kunnen houden.
Gebed
Here, vanuit onze stille straten, volle huizen of juist vanuit onze eenzaamheid komen we bij
U met ons gebed. Als kleine mensen, ja het maakt ons klein wat wij nu meemaken. Vaak
voelen we ons heel wat, soms lijkt het alsof we U helemaal niet nodig hebben. We maken
ons groot met elkaar, en tegelijk kijkt de een weer op de ander neer, vechten we onszelf
naar boven ten koste van anderen. Wat maken macht en geld veel kapot. We schamen ons
dat dat vaak ons houding is. Vergeef het ons.
Als machteloze mensen bidden we om uw bescherming tegen het virus. Juist ook voor de
kwetsbaarsten. We bidden voor wie ziek is om genezing. Heer, bescherm ons leven.
We bidden voor wie eenzaam is. Voor de bewoners van de Oldenhaghen, de Nijenhaghen,
de Stadshaghen, de Hoekstee, het Vlierhuis, de Jacob Marisstraat, de Baalderborggroep en al
die huizen waar je geen bezoek meer kunt ontvangen. Geef dat er toch meeleven is.
We bidden voor wie kinderen of ouders zo graag zou willen bezoeken. Voor iedereen die
bezorgd en bang is. Geef vertrouwen en rust bij U.
We bidden voor al die mensen die thuis zitten, soms met een heel huis vol en soms is het al
te veel als je zo lang met z´n tweeën bent. Helpt u om de stress en spanning aan te kunnen
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die het kan brengen. Wil door het samen thuis zijn juist mooie dingen doen, mannen en
vrouwen, ouders en kinderen weer op een andere manier met elkaar verbinden.
Zegen het onderwijs dat op allerlei manieren thuis gegeven wordt. Zegen het werk dan
vanuit al die huizen gedaan wordt en laat het tot zegen van anderen mogen zijn. We bidden
voor onze economie en leggen onze zorgen aan U voor. God, wij weten niet waar dit
allemaal toe moet leiden met onze bedrijven en onze banen. Wilt U voor ons blijven zorgen.
We bidden voor de mensen die in de zorg werken. U merkt de spanning waaronder ze dit
moeten doen. Geeft U ze er de kracht voor en houd hen overeind. Dat bidden we voor al die
mensen die deze dagen extra hard moeten werken. Ook voor de overheid die steeds weer
voor moeilijke beslissingen staat. Geef wijsheid en kracht. We danken U voor wat minister
Bruno Bruins hierin betekend heeft en bidden voor hem om herstel.
We bidden voor iedereen die meemaakt dat geliefden sterven, door het coronavirus en door
andere oorzaken. Wat is het moeilijk als je niet op de gewone manier afscheid kunt nemen.
Wil troosten en de pijn die dit brengt genezen. We bidden voor Johan en Teuny Volkerink en
hun familie, nu na Teuny’s zus ook haar man, hun zwager overleden is. Troost hen en de
familie met het vertrouwen in leven en sterven geborgen te zijn bij uw Zoon Jezus Christus.
Help ons gemeente te zijn, houdt ons verbonden aan U en aan elkaar in deze tijd. Help ons
mee te leven met iedereen die het nodig heeft. En hulp te geven. Aan elkaar in de kerk en
aan iedereen om ons heen die hulp en meeleven nodig heeft. Zegen de opzet van het project
Niet-Alleen
We danken u met Pieter en Geertje Waardenburg dat zij weer veilig thuisgekomen zijn van
Lesbos. Dank u voor wat ze konden betekenen voor de mensen daar. We dragen alle
vluchtelingen aan U op, nu het steeds moeilijker wordt.
We bidden voor Jan Schutte om uw zegen over de behandeling. Wil geven dat de
behandeling effect heeft en dat de bijwerkingen niet te zwaar zijn. Geef hem en Thea de
kracht, ook de kracht van het geloof om dit aan te kunnen.
We danken U voor wat Ernst en Lina Vleesenbeek betekend hebben voor onze gemeente en
bidden dat zij het goed mogen hebben in Assen en in de kerkelijke gemeente daar.
We bidden, zoals de Heer Jezus het ons leerde:
Onze Vader, die in de hemelen zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, zoals in den hemel, zo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want uw is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid in der eeuwigheid.
Amen.
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Zegen
De Heer zegene u en Hij bescherme u
De Heer late het licht van zijn gelaat over u schijnen en zij u genadig
De Heer wende u zijn gelaat toe en geven u vrede.
Amen
Zingen LB Gezang 905:1,3,4

