Hoe lief heb ik uw Tora!’ (Ps. 119)

Leerdienst Tora en Evangelie
Protestantse Wijkgemeente
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29 Tevet 5780 / 26 januari 2020

Voorganger: B. Gijsbertsen vdm
Organist: D. van der Stouwe
Muzikale medewerking: Dante en Zohra Jongerius (fluit en viool)

Voorafgaand aan de dienst spelen Dante en Zohra Jongerius:
- G.P. Telemann - Fantasia voor fluit no. 2 (TWV 40:2-13, Dante)
- J.S. Bach - 'Allemande' uit vioolpartita no. 2 (BWV 1004, Zohra)
- G.P. Telemann - Fantasia voor fluit no. 3 (TWV 40:2-13, Dante)
- Welkom en mededelingen
(Gemeente gaat staan)

- Stil gebed
VOORBEREIDING
V
A
V
A

Onze hulp is in de Naam van JHWH
Die hemel en aarde gemaakt heeft
Die trouw blijft in eeuwigheid
En niet loslaat het werk van zijn handen.

V
A

JHWH zal met u zijn
JHWH zal u bewaren

Als christelijke gemeente spreken wij met Jezus als
geloofsbelijdenis uit (naar Marcus 12:29-31):
V
A
V

Hoor Israël, JHWH is onze God, JHWH is één
Gezegend is zijn Naam: Ik zal met u gaan, nu en altijd
Liefhebben zul je JHWH je God
Met heel je hart
Met heel je ziel
Met heel je verstand
Met heel je kracht
En je naaste zul je liefhebben als je zelf.

Zingen Psalm 99: 1, 3, 5 en 6 (de Psalm bij Sidra Sjemot)
God is koning, Hij sticht zijn heerschappij.
Volken hoor zijn stem. Buig u, beef voor Hem,
die met macht gekroond op de cherubs troont.
Aarde, word bewogen, beef voor zijn vermogen.

Niet op bruut geweld hebt G’uw macht gesteld.
Gij o koning zegt: Ik bemin het recht.
Onder uw beleid heerst gerechtigheid;
uw verbond heeft leven aan uw volk gegeven.
Mozes trad in ’t licht voor zijn aangezicht
met Aäron saam, - priesters in Gods naam.
Ook verhief tot Hem Samuël zijn stem.
Waar Hij werd aanbeden schonk de Heer zijn vrede.
In een dichte wolk sprak Hij tot zijn volk.
Wat hij metterdaad openbaarde, staat
in hun hart gegrift als zijn heilig schrift.
’t Woord, door God gegeven, is voor hen het leven.
(Gemeente gaat zitten)

Inleiding en aanvangstekst
DIENST VAN DE SCHRIFTEN
Gebed om de verlichting door de Heilige Geest
Lezing uit de Heilige Schrift (NT) - Matteüs 27: 41-46 (uit HSV)
41. En evenzo spotten ook de overpriesters, samen met de
schriftgeleerden en de oudsten en de Farizeeën, en zij zeiden:
42. Anderen heeft Hij verlost, Zichzelf kan Hij niet verlossen. Als
Hij de Koning van Israël is, laat Hij nu van het kruis afkomen en wij
zullen Hem geloven.
43. Hij heeft op God vertrouwd; laat Die Hem nu verlossen als Hij
Hem welgezind is, want Hij heeft gezegd: Ik ben Gods Zoon.
44. Hetzelfde verweten Hem ook de misdadigers die met Hem
gekruisigd waren.
45. En vanaf het zesde uur kwam er duisternis over heel de aarde,
tot het negende uur toe.
46. Ongeveer op het negende uur riep Jezus met een luide stem:
Eli, Eli, lama sabachtani? Dat betekent: Mijn God, Mijn God,
waarom hebt U Mij verlaten?
47. Sommigen van hen die daar stonden, zeiden, toen zij dit
hoorden: Hij roept Elia.

Zingen NLB 544: 1, 2 en 4

2.Geen licht is ons gebleven,
er is geen God te zien,
de dagen alle zeven
en de geboden tien,
dan deze ene naam;
die naam is alle nachten
ons heimelijk verwachten,
ons innerlijk geheim.

4.Zij moeten met Hem lijden
en met Hem levend zijn
tot aan de laatste tijden –
dan staan zij in zijn tuin
en heffen op hun hoofd
als bloemen en als doden
die uit de bodem komen
en ’t licht zien ongedoofd

Lezing uit de Heilige Schrift (Tenach) - Exodus 1: 1-17 (uit HSV)
1 Dit nu zijn de namen van de zonen van Israël, die met Jakob
naar Egypte waren gekomen. Ieder kwam er met zijn gezin:
2. Ruben, Simeon, Levi en Juda;
3. Issaschar, Zebulon en Benjamin;
4. Dan, Naftali, Gad en Aser.
5. Alle zielen die van Jakob afstamden, waren zeventig zielen;
Jozef was echter al in Egypte.
6. Toen Jozef gestorven was, en ook al zijn broers, en heel die
generatie,
7. werden de Israëlieten vruchtbaar en breidden zij zich
overvloedig uit. Ze werden talrijk en uitermate machtig, zodat het
land vol van hen werd.
8. Toen trad er in Egypte een nieuwe koning aan, die Jozef niet
gekend had.
9. Hij zei tegen zijn volk: Zie, het volk van de Israëlieten is talrijker
en machtiger dan wij.
10. Kom, laten wij er verstandig tegen optreden, anders zal het
talrijk worden en, mocht het zijn dat er een oorlog uitbreekt, dan
zal het zich ook bij onze vijanden aansluiten, tegen ons strijden en
uit het land wegtrekken.
11. En zij stelden daarom opzichters van herendiensten over het
volk aan om het door zijn dwangarbeid te onderdrukken. Het
bouwde voor de farao voorraadsteden: Pitom en Raämses.
12. Hoe meer zij het echter onderdrukten, hoe talrijker het werd en
hoe meer het zich uitbreidde, zodat zij in angst verkeerden
vanwege de Israëlieten.
13. De Egyptenaren lieten de Israëlieten met harde hand voor zich
werken.
14. Zij maakten het leven bitter voor hen door hen zwaar werk te
laten verrichten met leem en bakstenen, en door allerlei werk op
het veld: al hun werk, waarmee zij hen moesten dienen, met harde
hand.
15. Bovendien zei de koning van Egypte tegen de vroedvrouwen
van de Hebreeuwse vrouwen, van wie de naam van de een Sifra
was en de naam van de ander Pua,
16. hij zei: Als u de Hebreeuwse vrouwen bij het bevallen helpt en
u let op de stenen baarstoel, dan moet u, als het een zoon is, hem
doden, maar als het een dochter is, mag zij blijven leven.
17. De vroedvrouwen vreesden echter God en deden niet wat de
koning van Egypte tot hen gesproken had, maar lieten de jongetjes
in leven.

Zingen Psalm 124: 1 en 4
Laat Israel nu zeggen blij van geest:
Indien de Heer niet bij ons was geweest,
toen vijandschap rondom was opgestaan,
indien de Heer niet bij ons was geweest,
Hij, onze hulp, wij waren lang vergaan.
Die onze boeien slaakt, het is de Heer.
Die voor de vrijheid waakt, het is de Heer.
Door zijn verlossing zijn wij vrijgemaakt.
Ons heil is in de naam van God de Heer,
die God, die aard’ en hemel heeft gemaakt.
Uitleg en verkondiging
Muzikale bijdrage: Zohra Jongerius speelt: J.S. Bach 'Sarabande' uit vioolpartita no. 2, BWV 1004
Leren van elkaar (Dit is een moment voor interactie: wat roept de
uitleg op, evt aanvullingen, wat zijn vragen om mee te nemen?)

DIENST VAN DE GEBEDEN
Diaken: toelichting op gebedsintentie
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, ‘Onze Vader’

Inzameling van de gaven
Slotlied: Psalm 85
Gij waart goedgunstig voor uw land, o Heer,
in Jakobs harde lot bracht Gij een keer.
De schuld uws volks wilt Gij niet gadeslaan.
Gij hebt hun zonden uit uw boek gedaan.
Gij die de vlammen van uw toorn bezweert,
Gij hebt U van uw gramschap afgekeerd.
God van ons heil, herstel ons, neem ons aan
en doe uw toorn niet over ons bestaan.

Of blijft uw wrevel tegen ons gericht,
verbergt Gij steeds uw god’lijk aangezicht?
Voert Gij uw volk dan nooit tot leven weer
opdat het zich in U verblijdde, Heer?
Toon ons uw heil en goedertierenheid:
ik ben o God tot luisteren bereid.
Gij zijt het die uw volk van vrede spreekt,
tenzij het dwaas is en de trouw verbreekt.
Bij wie Hem vrezen is zijn heil geplant.
Zijn heerlijkheid zal wonen in dit land,
het heilig land waar goedheid trouw ontmoet,
het recht de vrede met een kus begroet;
de trouw die uit de aarde opwaarts schiet,
het recht dat uit de hemel nederziet.
De velden deelt Hij van zijn overvloed,
de Here die ons zegent met zijn goed.
Waar Hij ook gaat, de vrede gaat Hem voor,
liefde en trouw ontspruiten in zijn spoor.
Gerechtigheid is voor zijn aangezicht,
zij bloeit alom waar Hij zijn voetstap richt.
Zegen (Num. 6: 24-27)

Intermezzo door Dante of Zohra
(Korte) presentatie van het boek Van zilveren sporen
U bent van harte welkom voor koffie of thee.

Het doel van de leerdiensten Tora en Evangelie
In de leerdienst Tora en Evangelie proberen we terug te gaan naar
de gang van zaken in de eerste eeuwen van de Kerk, en dat met
het oog op vandaag en morgen.
De kerk wortelt in Israël. De woorden van het Nieuwe Testament
hebben hun bron in het Oude Testament. En zo gaan we ook in
deze diensten telkens naar de oudtestamentische bron; de bron
waar Jezus zelf mee leefde, de bron waar Hij zelf de Bron van is.
We lezen dus net als de eerste heidenchristenen het Nieuwe
Testament als ingang tot het Oude Testament, de Tenach, soms
ook samengevat met het woord Tora.
Een lastige oefening, omdat we dat al eeuwen niet meer deden.
Maar wel met verrassende resultaten. We luisteren daarbij naar de
uitleg van rabbijnen: wat staat er in het Hebreeuws, hoe is dat
uitgelegd in al die eeuwen (ook toen er nog lang geen Kerk
bestond), en welke discussies werden in de dagen van Jezus
hierover gevoerd?
We richten ons ook op een deel van de teksten die in de synagoge
op afgelopen sabbat aan de orde waren (de sidra).
We hopen dat de Schriften hierdoor ook voor ons op een nieuwe
manier gaan spreken en zo het hoofd en hart dichter brengen bij
de kennis van JHWH en de Messias.
De volgende leerdiensten zijn:
23 februari
29 maart
26 april
31 mei
28 juni

ds. G.A. Trouwborst
ds. B. Gijsbertsen
ds. A.M. Booij
ds. J. van Slooten
ds. G.A. Trouwborst

