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Dienstnummer: 1239B

zondag: 1e zondag na Epifanie

datum: 13-01-2019

plaats: Opstandingskerk, Assen

Schriftlezingen (onderstreept = hoofdlezing): Jeremia 29:4-7; 1 Petrus 2:11-17

liederen: GotZ 68; Lb 713:1,3; AWN 3-30; LvdK gz 37:1,2; ZZW 38; Stef Bos, 'Kan het niet alleen'; LLO 43
eventuele bijzonderheden: duurzaamheidsdienst

Gemeente van Jezus Christus

1. a. Toen ik van de week op de website van de gemeente Assen 

zocht op het woord 'duurzaam' 

kreeg ik zo'n 150 treffers.

In de Asser Courant van afgelopen week

las ik over het Repair-café:

dat is ooit begonnen om duurzame redenen.

Om niet al teveel spullen in omloop te hebben. 

Dat is overbodig en niet goed voor het milieu.

Ook las ik ergens dat de gemeente Assen begonnen is

met de procedure voor de aanleg van Zonnepark De Lichtkiem aan de Asserwijk.

Hoewel er door een politieke partij

overigens wel weer vragen bij gesteld zijn,

omdat het electriciteitsnet de teruglevering van electriciteit niet aankan.

Tja, duurzaamhgeid is niet altijd makkelijk...

Goed dus dat we in Assen een Duurzaamheidscentrum hebben,

waar jong en oud 

op een speelse manier 

van alles kunnen leren

over allerlei duurzame thema's.

Kortom, we leven in een duurzame stad.

Ja, je zou bijna zeggen:

het Koninkrijk van God is hier al aardig uitgebroken…

b. Waarom houden we dan nog een duurzaamheidskerkdienst?

Wat kunnen wij als kerk dan nog bijdragen aan duurzaamheid in Assen?

Waarom staat er dan zo opvallend in het beleidsplan van de PGA:

Duurzaamheid is voor ons een kernwaarde.

We willen ons vanuit ons geloof actief inzetten
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voor verduurzaming van de samenleving.

Ten diepste betekent dat voor ons een aarde, 

waarop al iets zichtbaar wordt van Gods Koninkrijk en zijn gerechtigheid. ?

2. a. Nou, misschien is dat nou wel juist de kern:

een aarde waarop Gods Koninkrijk zichtbaar wordt.

Misschien gaat het juist dáárom:

dat wij als christenen, als geloofsgemeenschap, als kerk-,

dat wij dáár iets van laten zien;

dat 'duurzaamheid' ten diepste dáár mee te maken heeft:

met dat Koninkrijk van God;

dat het gaat om duurzaamheid in de meest ruime zin van dat woord:

om sociale, economische, ecologische en spirituele duurzaamheid;

dat het dus gaat 

om gerechtigheid en vrede,

om een wereld die 'goed' wordt zoals God zijn schepping bedoeld heeft,

om dat mensen kunnen opbloeien en kunnen leven 

als partners voor elkaar,

als partners voor dieren en planten, 

en als partners van God.

Misschien is dat nou juist wel de kern:

Gods Koninkrijk als de meest duurzame samenleving die je maar denken kunt.

b. Zijn wij dan zo anders dan al die andere mensen?

Wij leven toch ook 'gewoon' in deze wereld,

in deze stad,

net als alle ander mensen?

We doen toch gewoon mee 

met alles wat hier normaal en fatsoenlijk is?

We onderscheiden ons toch niet echt,

zo anders wij we toch niet?

En tegelijk:

zijn er nou juist niet veel mensen búiten de kerk

die voorop lopen

als het gaat om duurzaamheid,
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om gerechtigheid en vrede,

om behoud van de schepping?

Dus: waarin onderscheiden wij ons dan?

Maken we echt verschil als we in de kerkgebouwen

duurzame koffie drinken,

of een paar zonnepanelen op het dak leggen,

of af en toe een standje van de wereldwinkel hebben?

Enne…, heeft u ook geen last van vliegschaamte,

of cruise-schaamte,

en verlekkert u zich ook zo op de vakantiebeurs?

Waarin zijn wij als christenen anders?

c. Nou, misschien is het wel precies díe spanning

die we tegenkomen Bij Jeremia en bij Petrus.

De spanning die bij Jeremia 'ballingschap' heet

en bij Petrus 'vreemdelingschap'.

De spanning van

niet ván de wereld maar wel ín de wereld.

De spanning van:

dit is de plaats waar je leeft, 

mens bent,

onderdeel van deze samenleving en deze tijd en deze cultuur;

maar tegelijk:

we hebben hier geen blijvende stad,

we zijn op weg naar een wereld die ánders is,

we zoeken naar en werken aan een ándere samenleving,

we passen ons niet helemaal aan aan de huidige cultuur.

d. Hoe doe je dat dan? – 

Nou, dat kunnen we leren van Jeremia en Petrus.

3. Leid te midden van de ongelovigen een goed leven,

zo bijvoorbeeld spoort Petrus ons aan.

Maar, tegelijk:
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erken het gezag van de bestuurders: de keizer, de gouverneurs.

Dat lijkt misschien logisch, om het gezag te erkennen

– hoewel: het vertrouwen in de politiek is in ons land niet bijster groot

en of dat nou groter wordt

door de stoere uitspraken van Rutte

of de bedenkingen van Dijkhoff en Buma bij het klimaatakkoord…? –,

dat lijkt misschien logisch, om het gezag te erkennen,

maar voor de gemeente waar Petrus aan schrijft

is dat helemaal niet logisch,

want ze wordt door die overheid juist wreed vervolgd.

Heb ontzag voor God én eerbiedig de keizer,

zo eindigt dit stukje

en daarin hoor je precies die spanning

waarin de christenen het destijds moesten zien uit te houden...

4. Bij Jeremia is het denk ik nog duidelijker.

Vanuit Jeruzalem schrijft hij een brief aan de ballingen in Babel,

de mensen die zijn weggevoerd uit Jeruzalem

en ver van huis en haard,

als vreemdelingen

in die vreemde wereld, in die totaal andere cultuur

moeten zien te overleven.

Hoe doe je dat:

leven als

-in Petrus' woorden-,

leven als vreemdelingen die ver van huis zijn? – 

Op twee manieren.

Allereerst: leef gewoon het normale leven.

Maar dan ook: zet je ìn voor die duurzame wereld.

a. Leef het gewone leven.

Of, zoals Jeremia het zegt:

bouw huizen en ga daarin wonen,

leg tuinen aan en eet van de opbrengst,

ga relaties en huwelijken aan, 
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zorg voor kinderen en kleinkinderen.

Wonen, het land bebouwen, huwen en vrijen:

zo 'gewoon' is in feite dat vreemdeling-op-aarde-zijn.

Zo 'gewoon' is blijkbaar dat leven dat God van ons vraagt.

Maar juist dat gewone is dus waardevol:

van de wereld een bewoonbare plek maken,

voedsel verbouwen,

zorgdragen voor nieuwe generaties.

Zo, door het gewone leven te leven-,

zo schep je een duurzame toekomst:

voor jezelf,

voor de mensen om je heen,

voor de stad waarin je woont,

voor de mensen die na je komen.

Op die plaats waar je bent;

op die plek waar je als 'vreemdeling' door God bent neergezet;

in die wereld waarin je je eigenlijk niet thuisvoelt,

omdat de cultuur en de religie en de levensstijl

zo 'Babylonisch' verwarrend en chaotisch is,

zo anders is

dan wat volgens jóuw geloof en levensbeschouwing 'goed' is.

Maar zo 'gewoon' leven is dus het eerste.

Hier in Assen je leven opbouwen,

meedoen met wat er allemaal gebeurt,

participeren in wat er aan de hand is,

op je werk, op school, op je sportvereniging, in het uitgaansleven;

meepraten over het klimaatakkoord,

meewerken aan de energietransitie.

Zo 'gewoon' ben je als 'vreemdeling op aarde'.

En zo 'gewoon' leven is waardevol.

Zoals de Franse priester Pierre Teilhard De Chardin het ooit mooi zei:

de waarde van het leven ligt niet in het doen van opmérkelijke dingen, 

maar in het doen van gewóne dingen 

en daarbij oog hebben voor hun enorme waarde...
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b. En dan het tweede:

bid voor de stad

en zet je in voor haar bloei.

'Bid en werk', zou je ook kunnen zeggen.

Maar weet u wat het gekke is? – 

De NieuweBijbelVertaling draait zo de volgorde om!

Want het staat er eigenlijk net andersom:

zoek de vrede voor de stad

en bid voor haar.

'Werk en bid' is het dus.

Begin met het 'zoeken van vrede voor de stad'.

Ik zoek een stad waar vrede is, 

zo zongen we aan het begin.

Shalom staat er letterlijk:

welzijn, geluk, vreugde, gerechtigheid, goedheid:

dat zit allemaal in dat veelbetekenende woord shalom.

Bloei vind ik dan ook wel een mooie vertaling.

Het gaat erom dat de stad opbloeit,

dat de ménsen in de stad opbloeien,

dat het hele léven in al zijn facetten tot bloei komt.

Ook al ben je vreemdeling,

ook al ben je en hoor je niet thuis in die stad

omdat je ten diepste burger bent van de stad Gods, van Gods Koninkrijk –

daar zul je naar zoeken,

daar zul je je voor inzetten:

voor die shalom.

Daar zul je aan werken

en daar zul je ook om bídden,

en dat hoort bij elkaar:

zet je in voor de stad

en bid voor haar bloei.

Over spírituele duurzaamheid gesproken…
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c. Om twéé dingen gaat het dus:

om het 'gewone', het dagelijkse leven,

én om het spirituele, het geestelijk leven.

Twee kanten van dezelfde medaille,

twee kanten van dat leven als 'vreemdeling',

twee kanten die in wezen één zijn.

Het gaat om een heel práktische spiritualiteit 

en om een heel spirituéle praktijk.

Je inzetten voor duurzaamheid begint dus 

heel gewoon en heel dichtbij 

en heel praktisch 

en heel spiritueel.

En dan kan het vervolgens 

op allerlei manieren verder worden ingevuld en uitgewerkt.

Bijvoorbeeld zoals we dat al zagen daarstraks bij het kyrie.

Dan zie je hoe groot en veelomvattend duurzaamheid is,

welke kanten er allemaal aanzitten,

en dat het dus helemaal zo gek nog niet is

om 'duurzaamheid' en 'Gods Koninkrijk' op één lijn te zetten.Kijk

nog maar eens.  → beamist: dia met 4 soorten duurzaamheid

En denk er dan eens even over na:

welke duurzaamheid spreekt u, spreekt jou het meeste aan…?

Wie zou er iets over willen zeggen?  met handmicrofoon kerk in; mensen vragen→ 

weer op preekstoel:

En dan kijken we ook nog even hoe het hier zit met uw keuzes:

steek je hand eens op als je je het meest aangesproken voelt 

door 1: sociale duurzaamheid… 

(idem 2, 3, 4)

Best wel moeilijk om te kiezen, hè?
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Nou, dat komt misschien wel 

omdat het allemaal zo bij elkaar hoort;

omdat je niet kunt kiezen voor maar één ding uit Gods Koninkrijk?

5. Gemeente van Jezus Christus,

Gods Koninkrijk is de meest duurzame samenleving die je maar denken kunt.

En om dát Koninkrijk,

daar gaat het om, dat heeft toekomst.

Dat Koninkrijk ìs immers al begonnen,

en dat Koninkrijk zal God ooit helemaal voltooien.

En daar heeft Hij ons,

u en jou en mij-,

daar heeft Hij ons voor nodig;

dáárvoor zijn wij 'vreemdelingen' op aarde.

Want God kan het niet alleen…

AMEN. 
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