Liturgie morgendienst
Emmen, 18 september 2016
Thema: bij Gods volk ingelijfd
(zendingszondag)

1. Votum
2. Zegengroet
Genade voor u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus.
3. Zingen: Gezang 145:1,4 (geleerd door de kids vd basisschool)
4. Gods wil voor ons leven a.d.h van de picto's van geloof.nu
5. Zingen: Psalm 119:17
6. Bediening van de doop aan Larissa de Wagt. Lezen formulier 1.
Na de doop zingen: Opwekking 710 (zegenbede) (m.m.v. muziekgroep)
7. Gebed om verlichting met de heilige Geest
8. Schriftlezing: Psalm 87 (gelezen door...)
9. Zingen: Psalm 87:1-4 (uit http://www.denieuwepsalmberijming.nl/ )
10. Preek
11. Amenlied: Opwekking 346 (...stralend licht) (m.m.v. muziekgroep)
12. Bijdrage van Anne-Christie Hellenthal (Wycliffe Bijbelvertalers Ethiopie), uitgezonden
door De Verre Naasten
13. Dankgebed, voorbede
14. Inzameling van de gaven (diakenen geholpen door...).
15. Slotzang: Gezang 165
16. Zegen.
De genade van onze Heer Jezus Christus, en de liefde van God en de eenheid
met de heilige Geest zij met u allen.
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Preek n.a.v. Psalm 87
Emmen, 18 september 2016

bij Gods volk ingelijfd

Volk van God, geliefde gemeente van Jezus Christus,
br/zr jonger of ouder, welkome gast, luisteraar/kijker thuis,
[dia1] Wie is er hier een echte Emmenaar?
En wanneer ben je een echte Emmenaar?
Voel je je een Emmenaar? En ben je 'n beetje trots op Emmen?
Lastige van Emmen is dat het pas groot geworden is na WO II. [dia2]
Tot die tijd was Emmen een klein boerendurpie. Roswinkel was groter, en NieuwAmsterdam was bedoeld als stad van de toekomst...
Als predikantsgezin hebben we hiervoor in Hattem gewoond. [dia3]
En alhoewel Hattem veel kleiner is dan Emmen nu, is het wel een echte stad.
En de Hattemers zijn daar bijzonder trots op, en willen dat wel weten!
Als ik 't over 'dorp' had, werd ik steevast gecorrigeerd: 'hoho - stad he!'
Ik heb dat in Emmen nog niet meegemaakt; terwijl ik vaak zeg: 'ik ga even naar de
stad', hebben veel Emmenaren het hier juist over 'dorp'...
Andere kant is wel, dat hoe lang je al in Hattem woont, je nooit een 'echte Hattemer'
wordt. Zelfs niet als je in Hattem bent geboren. Want een échte Hattemer ben je pas
als je binnen de muren van het oude stadje was geboren...
In de Psalmen, het liedboek voor Gods volk, gaat het regelmatig over een stad.
Nou ja, een stad? Zeg maar gerust: de stad! [dia4]
Jeruzalem – boven alle steden van Jakob heeft JHWH de poorten van Sion lief.
En nog steeds krijg ik er kippenvel van, als ik onder een poort doorga: [dia5]
Jeruzalem dat ik bemin, nu treden wij uw poorten in...
Of als ik op de Olijfberg geïmponeerd kijk naar die stad zo schoon en hooggelegen...
Of verder weg de waarheid moet erkennen van [dia6] hoog is Jeruzalem omgeven,
door bergen sterk en steil...
Jeruzalem – wat een prachtige stad – je zult maar Jeruzalemmer zijn! [dia7]
Jeruzalem – wat is hier veel gebeurd; elke straathoek schrijft 'r geschiedenis...
Jeruzalem – stad van salem, shalom, veiligheid/vrede.
Jeruzalem, de Godsstad hier beneden (...) o schone stad van Sions God en Heer...
Van u wordt met lof gesproken (en gezongen)!
Wat de stad salem maakt, vredig, veilig, is vooral wat er in die stad gevonden wordt:
[dia8] de nabijheid van de Here.
Je kunt ook zeggen: het is de stad van de vrede om WIE er te vinden is: God!
JHWH heeft namelijk precies deze stad uitgekozen om te Zijn Wie Hij Is: erbij.
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Overigens wordt in dit lied van Gods volk de naam Jeruzalem niet genoemd en
volstaan met Sion, naar de berg die JHWH bestemd had voor zichzelf.
Daarom is Sion heilig – afgezonderd, speciaal bestemd voor de HERE.
Meer dan welke plaats in het land heeft God deze stad lief.
Hiermee is de toon gezet: [dia9] er is een duidelijke voorkeur voor Sion.
De HERE is op allerlei manier allereerst en vooral op Sion betrokken.
Het Joodse volk is (en blijft!) toch echt het volk van het verbond, het volk van Gods
keuze, zij oogappeltje; met Israël is het begonnen.
Tegelijk is het daar – Goddank! – niet bij gebleven.
Want, al toen JHWH stamvader Abraham uitkoos, hoode hij: [dia10] in jou
(Abraham) zullen alle volken van de aarde gezegend worden.
En je leest het hier heel mooi terug in Psalm 87: alle volken staan in relatie tot Sion.
Alle grote en belangrijke landen [dia11] rondom Israël, en waar Israël ook regelmatig
last van had en door werd bedreigd: (Rachab=) Egypte, Babel, de Filistijnen, Tyrus en
Nubië (=Ethiopië) – al die sterke landen delen in de weldaden van Sion.
Ze tellen mee, er wordt zelfs gezegd dat ze [dia12] uit Sion voortkomen!
Kijk, deze gelovige praat is wel even anders, dan de praat die je steeds weer om je
heen hoort, als gevolg van dat denken in groepen en culturen, het wegzetten van
mensen vanwege hun kleur, afkomst of geaardheid.
Een tijdje terug heb ik de film [dia13] Selma gezien, over de strijd van ds Martin
Luther King tegen de discriminatie van zwarte mensen in de USA.
Toen dacht ik: sjonge, dat is nog maar vijftig jaar geleden – onbegrijpelijk, dat
mensen, alleen omdat ze zwart zijn, werden beschouwd als lager, minderwaardig.
Onbegrijpelijk, dat apartheid in Zuid-Afrika nog geen 30 jaar geleden met de hand op
de Bijbel werd verdedigd, en dat er aparte kerken waren voor blanken en aparte
kerken voor zwarte mensen...
Onbegrijpelijk. Maar het is er vandaag nog steeds!
Want, al ben je in Nederland geboren en getogen, en praat je zo plat Rotterdams als
maar kan, omdat je donker bent en Mohammed heet, of omdat je opa/oma toevallig
uit Marokko komen, hoor je er toch niet echt bij...
Het is er nog steeds: [dia14] wij <> zij.
Wij zijn beter. Hun cultuur is achterlijk.
Hullie en sullie...
Hoe haaks staat dit op de bijbelse boodschap.
Hoe beter zouden juist christenen moeten weten en vooral ook doen.
Hoe anders is wat in Psalm 87 staat...
Want hier ontdek je, [dia15] dat Gods verbond niet exclusief denkt, niet wegzettend,
niet afschrijvend (,,als je niet echt binnen de muren geboren bent, hoor je er niet
bij!'')
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Nee, het verbond [dia16] denkt inclusief: jij hoort er ook bij!
Zo werkt het bij de HERE.
Ook al is het feitelijk helemaal niet waar (want je bent helemaal niet binnen de
muren van Jeruzalem geboren), toch is het zo, toch geldt het zo.
Kom, ga zitten, dan schrijf Ik je in bij de namen van de volken in het boek des levens!
Dit is prachtig! Hier zit je op te wachten!
Logisch dat je gaat zingen, dat je gaat dansen (toch?!)
Genade is heerlijk: wat totaal niet voor de hand ligt, wat je helemaal niet verdient,
krijg je toch: ik hoor erbij!
Bij Gods volk ingelijfd – super!
Voor ons, die leven na de komst van de grote Zoon van David, Jezus Messias, en na
de uitstorting van de heilige Geest, is dat nog veel meer helder geworden, concreter.
Juist dankzij Jezus Messias en het geloof in Hem, gelden ook de goiem
(=heidenvolken) als opgenomen in en voortgekomen uit de aartsvaderen Abraham,
Isaak en Israël.
Zoals het evangelie beschreven staat in Efeziers 2:11-18 (lezen). [dia17-19]
Het is dankzij Jezus Messias [dia20]
dat ook de gelovige uit Egypte en uit Palestijns gebied,
en dat die jongen uit Nubië/Ethiopië, die door het werk van Anne-Christie de
boodschap van de Bijbel heeft gehoord,
en dat Negar uit Iran, gevlucht omdat ze Jezus Christus leerde kennen,
en dat Lisanne, de kleine dochter van de donkergekleurde vrouw die ooit als
asielzoeker uit Angola naar Nederland kwam;
het is dankzij Jezus Messias
dat ook u, jij en ik, voor het overgrote deel immers afkomstig uit de heidenvolken
het is dankzij Jezus Messias
dat wij en zij samen tellen als bij Israël ingelijfd.
En daarom moet je hier zijn; juist hier moet je zijn!
In Sion. Waar God is. Waar zijn volk is.
Kom er bij. Het is voor mij en ook voor jou.
Dat is het feest van Pasen en Pinksteren: door genade bij Gods volk ingelijfd!
Dank en lof aan onze Heer. Alle eer aan God.
[dia21]
Laten we zingen en dansen, en het vooral nooit meer vergeten: Mijn bronnen zijn
alleen in u.
Amen [dia22]
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