Waarheen? Meditatie over Exodus 11:4-8 voor Palmzondag
Meditatief orgelspel en zingen LvK Gezang 177:1 en GK Gezang 189:3
Welkom
Schriftlezing Matteüs 21:7-9
Kindmoment
Jongens en meisjes, mooi dat jullie er ook weer bij zijn. We hebben net een verhaal over
Jezus gelezen. Hij kwam met zijn leerlingen naar Jeruzalem. Hij reed op een ezel. En alle
mensen stonden te juichen en zwaaiden met palmtakken. Alsof er een koning door de straat
kwam. Je kunt dit verhaal heel mooi namaken van lego of playmobil.
[Filmpje https://www.youtube.com/watch?v=itpEtXxUfwo]
Probeer het zelf ook maar eens na te bouwen. Je kunt het ook met playmobil doen of met
andere poppetjes en dieren die je hebt. Maak er maar wat moois van.
Maar nog even dit: Waarom ging Jezus eigenlijk naar Jeruzalem? Weet je dat? Weet jij het?
Twee dingen:
1. Jezus ging met al die mensen naar Jeruzalem om feest
te vieren. Het Pesachfeest. Ze dachten terug aan vroeger,
toen ze slaven waren in Egypte. De farao, de koning van
Egypte wilde ze niet vrij laten. God strafte hem met heel
veel plagen, maar hij hield vol. Op het laatst is Mozes heel
boos. Hij zegt: ‘Nu komt de ergste straf. In alle gezinnen
sterft de oudste. En wij gaan weg uit Egypte. We zijn vrij.’
Dat gingen Jezus en al die mensen in Jeruzalem vieren.
Pesach.
En 2: Jezus gaat ook naar Jeruzalem om voor onze zonden
aan het kruis te sterven. Juist op het Paasfeest. Hij is zelf
het Paaslam waardoor wij bevrijd worden. Daarvoor trekt
Jezus nu Jeruzalem in.
Maak er maar een mooie lego of playmobil van. En ik vind
het wel leuk als je er een foto van maakt en die naar mij toestuurt. Volgende week op Pasen
ga ik ze laten zien.

Inleiding schriftlezing Exodus 11:4-8
Die bevrijding uit Egypte, daarover lezen we uit Exodus 11:4-8. In Egypte is het pikdonker.
Het is een grote ravage, het heeft dit voorjaar verschrikkelijk gehageld. Grote brokken
waarbij zelfs mensen en dieren omkwamen. Je ziet de gevolgen in heel het land. Daarna
kwam er een sprinkhanenplaag. Er is geen groen meer over op het land en aan de bomen. En
nu het al de derde dag zo donker is moet Mozes bij de farao komen. Hij wil de Israëlietische
slaven wel vrij geven. Maar ze moeten wel terugkomen, want ze zijn van hem. Mozes
spreekt de farao tegen, maar die wordt zo boos: ‘Als u hier nog eens verschijnt wordt dat uw
dood’. Dan zegt Mozes, Exodus 11:4:
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Schriftlezing Exodus 11:4-8
Overdenking
Waarheen? Waar gaan we naar toe? Hoe lang blijft het coronavirus, hoeveel mensen
worden er nog ziek? Hoe erg? Treft het mij? En de economie, wat voor recessie staat ons
te wachten? Hoe lang? En hoe wordt het als het weer over is? Wat verandert er in je eigen
leven? Wanneer wordt het weer normaal? En wat is dan normaal? Het wordt niet meer
zoals vroeger. Maar hoe wordt het dan wel?
Over een paar dagen, 9 april 2020, viert het Joodse volk het Pesachfeest. De uittocht uit
Egypte wordt herdacht. Hoe het volk uit een donkere wereld van slavernij en gewelddadige
onderdrukking werd bevrijd. Ik kijk even met je in de felle ogen van Mozes. Hij is net voor de
laatste keer bij de farao geweest. Egypte is één grote ravage geworden, en het is nu al voor
de derde dag pikdonker. Maar niets kan de farao zo ver brengen dat hij Israël vrijlaat.
Woedend kondigt Mozes de laatste slag aan: in ieder gezin zal de oudste sterven. Alleen in
de huizen waar op datzelfde moment de paaslammeren geslacht worden, blijft iedereen in
leven. Aan die enorme woede van Mozes merk je hoe God om zijn mensen geeft. Hij maakt
zich sterk om ze vrij te maken. Het moment is nu aangebroken om in vrijheid op weg te
gaan.
Maar: waarheen? ‘Wat overkomt ons allemaal als we hier wegtrekken de woestijn in?’ De
mensen hadden niet zo’n bijbeltje als wij waarin ze Exodus konden openslaan, en het
verloop van de woestijnreis konden opzoeken. Maar áls ze het gekund hadden waren ze er
niet blij van geworden. Waar gaan we naar toe? Hoe lang duurt het? Hoe houden we het
vol? Hoe kunnen we de stress aan? Ook voor ons vandaag herkenbare vragen.
Een begin van een antwoord kreeg de Israëliet als hij of zij terugdacht aan de uittocht. Aan
die felle woede van Mozes, aan God die zich sterk maakte voor zijn volk, aan het lam en het
bloed. En ze dáchten er aan terug, ieder voorjaar opnieuw. Op het Pesachfeest voelde je
Gods vurige liefde voor zijn mensen, zijn nabijheid en kracht op de ruige weg van het leven.
Een paar dagen voor het Pesachfeest trok Jezus als een koning Jeruzalem binnen. Dat moet
wel een Koning zijn die alles te maken heeft met Pesach. Met vurige liefde van God, met
vrijheid. Alleen: waar ging het naar toe? Als al die juichende mensen eens door hadden
kunnen bladeren in de bijbel… Wat een onrecht zouden ze dan hebben gezien. Wat een
vernedering en pijn. Maar ook: wat een vurige liefde van God, wat een Paaslam! Wat een
genade.
Waarheen gaat het voor ons? Als het gaat over je gezondheid? Als het gaat over je werk, je
bedrijf? Je hebt geen idee wanneer het leven weer normaal wordt, en hoe een normaal
leven er dan uitziet. Maar: we gaan op weg met de God van Mozes die dichtbij is op de ruige
weg van het leven. Op weg met Jezus: de God die zelf de pijn van het leven gedragen heeft.
Deze Stille Week, stap voor stap met Hem op weg. En we ontdekken waar die weg ons
brengt.
Amen

Lied: Een toekomst vol van hoop (Sela)
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Mededelingen voor het gebed
Op Goede Vrijdag (a.s. vrijdag) zal er eveneens een overdenking/meditatie zijn;
In de “Stille Week” zal iedere avond om 19.30 uur vanuit één van de Ommer kerken door
één van de voorgangers een avondgebed worden verzorgd, te volgen via Kerkdienst gemist
of Kerkomroep;
De bevesting van ds. Wim Hoorn zal op zaterdag 18 april in besloten kring en zal de dag
daarna voor iedereen mee te maken zijn, net zoals deze overdenking. Er zijn na afkondiging
op 23 feb en 1 maart geen bezwaren tegen de bevestiging ingediend.
Van de GKv van Dalfsen-West zijn met gezinsattestatie binnen gekomen in Noord/Oost:
br. en zr. Gerard en Coby Kloppenburg – de Leeuw met hun 5 gedoopte kinderen: Arjan,
Emma, Els, Sanne en Jolien. Hun adres is Klaproosstraat 10 Zij komen in sectie Oost-wijk3.
Gerard en Coby, Arjan, Emma, Els, Sanne en Jolien van harte welkom in Ommen en in de
gemeenschap van de kerk. De kennismaking verloopt in deze tijd een beetje moeizaam,
maar we hopen, dat jullie je hier toch thuis zullen voelen.
En daar willen we ook om bidden.
In ons gebed denken we ook aan zr. Dinie Krol, die nu revalideert van corona in Coevorden
en haar zus Gé Wemekamp-Krol, die in quarantaine met haar meeleeft, voor br. Noppers die
inmiddels weer thuis is uit het ziekenhuis en aan br. en zr. Anne en Mini Visser, van wie in de
afgelopen week een schoonzuster is overleden.
Er zijn vandaag twee collecten, voor de kerk en voor het jeugdwerk. U kunt uw gave voor
deze doelen geven via de scipioapp. U kunt het geld overmaken of bewaren tot er weer
gewone kerkdiensten zijn.

Gebed
God, wij weten niet waar dit allemaal naar toe gaat. We zijn onderweg, maar we hebben
geen idee wat ons te wachten staat.De dreiging van het coronavirus brengt angst en zorgen.
Hoe lang gaat dit duren, en hoe zal het zijn als het voorbij is? Of gaat dit niet meer voorbij?
We bidden voor de zieken, sommigen heel ernstig. Voor de zorg die ze ontvangen. Wil de
mensen die zorg bieden op de been houden. Ook andere ziekten hebben vandaag zoveel
meer impact. We bidden voor zr. Krol en voor haar zus hier thuis, voor br. Noppers en voor
anderen die ziek en kwetsbaar zijn.
Wees ook nabij als er geen genezing is, als het sterven komt. We dragen hen aan u op die
niet normaal kunnen sterven en geliefden die niet op ene gezonde manier afscheid kunnen
nemen. We bidden voor Anne en Mini Visser en hun familie, nu hun schoonzus overleden is.
Help hen en al die anderen die het mee maken om hun verlies te kunnen dragen. Help ons
om elkaar tot steun te zijn.
Sta ons bij nu het gewone leven zo ontwricht is. Het leven thuis, werk, school, het leven
zonder klasgenoten en collega’s, zonder het vaste ritme, in de soms stressvolle kleine wereld
van thuis.
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Speciaal bidden we voor de jongeren en kinderen. Wat is die tijd lang, juist als je jong bent.
Als je groep acht, je examenjaar er zo anders uitziet, en gewoon je hele leven zo anders is.
God, weest u bij hen, en help ons om er als kerk voor onze jongeren en kinderen te zijn.
We denken aan alle mensen met een beperking, voor wie dit alles extra zwaar is. Wilt u
kracht geven als je voor ze moet zorgen. En ook nabij zijn als je er niet voor ze kunt zijn en
het daar moeilijk mee hebt.
We zijn op weg en we weten niet waar dit allemaal toe leidt. Geef dat we op weg gaan met
uw Zoon Jezus. Bepaal ons in deze stille week bij zijn lijdensweg en laat het op onze weg tot
steun zijn. We willen op weg gaan met Hem, zijn gemeente zijn.
We danken u dat Gerard en Coby Kloppenburg met Arjan, Emma, Els, Sanne en Jolien in onze
gemeente mee willen doen. Geef dat ze in deze vreemde tijd zich thuis gaan voelen in
Ommen en in onze kerkgemeenschap. We bidden voor de predikanten, ouderlingen,
diakenen en anderen die een bijzondere taak hebben in de zorg voor de gemeente. Geef dat
ze veel aandacht hebben voor iedereen, en hulp en steun kunnen bieden en heel de
gemeente kunnen stimuleren om dat te doen. Help hen om het allemaal vol te houden. We
danken u dat ds Wim Hoorn daar over enkele weken ook zijn aandeel in mag leveren. Zegen
de voorbereiding van zijn bevestiging.
Onze Vader die in de hemel zijt
Uw naam worde geheiligd,
uw koninkrijk kome
en uw wil geschiedde,
zoals in de hemel, zo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren,
en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid
Amen

Zegen
De Heer zegenen 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

Psalm 77:4 en 86:5
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