Viering Oase zaterdag 3 juni 2017
Thema: Gods adem, de langste adem.
Voorgangers: Henriëtte van Amelsvoort
Openingslied: Alles wacht op U
Woord van Welkom
Welkom u allen bij deze viering op de vooravond van Pinksteren in de naam van de Vader, de Zoon
en de Heilige Geest.
Het woord Pinksteren betekent niet iets aparts , iets uitzonderlijks.
Nee, dat woord Pinksteren betekent eigenlijk alleen maar de vijftigste dag na Pasen, maar toch is
deze dag het begin van een nieuwe tijd.
Want deze dag is de voltooiing van het Paasfeest.
Op deze dag komt Gods Geest, Gods adem, die al vanaf het begin van de schepping over de aarde
gaat, voor ons allen duidelijk tot uiting.
Eerst in zijn leerlingen die geïnspireerd door Gods Geest alle schroom, alle angst afwerpen en naar
buiten komen om de blijde boodschap van Jezus te verkondigen en dan in duizenden mensen die op
dat moment in Jeruzalem bijeen waren.
Moge die Geest, die adem van God ook ons inspireren, ook ons bezielen tijdens deze viering .
Kinderen worden opgeroepen voor de kinderwoorddienst
Lied: Wij gaan voor even uit elkaar
Openingsgebed
Allen: God, Gij maakt op deze dag
een nieuw begin met onze wereld;
Gij zendt uw Geest uit
opdat al wat bestaat nieuw leven zou ademen.
Wij bidden U:
Dat wij de goede Geest van uw zoon
in ons midden mogen bewaren
en in goedheid en liefde
mogen leven op aarde
totdat Gij alles in allen zijt.
Amen
Acclamatie: Kom, adem ons open
Vredeswens
Allen. Samengekomen in geloof, op dit uur van ons leven,
maken we het stil in en om ons heen...
en stellen wij ons open voor U……
Wij vragen U,
Bron van alle leven, God in ons midden,
zie ons en zegen ons,

blaas uw adem, uw Geest over ons uit
zodat wij vervuld mogen worden met uw Geest van vrede en verbondenheid.
Dan zal dit uur gezegend zijn met de vrede van U,
die wij God-met-ons mogen noemen,
een vrede die wij in zijn naam met velen mogen delen.
Amen .
Wensen wij elkaar die vrede toe
Vredeslied: Sjalom chaveriem
Eerste lezing. Joh. 14, 15-17
Als je mij lief hebt, houd je dan aan mijn geboden. Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere
pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: de Geest van de waarheid.
De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet.
Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven.
Lied : Het lied van vandaag en morgen GvL. 541
Tweede lezing: Joh. 20, 19 - 23
Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar; ze hadden de deuren
afgesloten, omdat ze bang waren voor de joden.
Jezus kwam in hun midden staan en zei: Ik wens jullie vrede! Na deze woorden toonde hij hun zijn
handen en zijn zijde. De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen.
Nog eens zei Jezus: Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.
Na deze woorden blies hij over hen heen en zei: Ontvang de heilige Geest.
Als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze vergeven; vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet
vergeven.
Acclamatie: Kom adem ons open
Derde lezing. Handelingen: 2, 1-12
Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar.
Plotseling klonk er vanuit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich
bevonden geheel vulde.
Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van
hen neerzetten, en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken
in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.
In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden die afkomstig waren uit ieder volk op aarde.
Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring omdat ieder de
apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen taal hoorde spreken.
Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: Het zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken?
Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen. Verbijsterd en geheel van hun
stuk gebracht vroegen ze aan elkaar: Wat heeft dit toch te betekenen?
Lied: Als God ons thuisbrengt…GvL Psalm 126
Levend woord.
In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was nog woest en doods, en duisternis lag

over de oervloed, maar Gods geest, Gods adem, zweefde over het water. Zo begint in de bijbel het
verhaal over de schepping van de aarde. Een mooi verhaal, maar een ding is wel duidelijk: De geest
van God, Gods adem is de inspirerende bron waardoor dit alles is ontstaan. Het heelal, de áárde en
op die aarde de mens, geschapen naar het evenbeeld van God, als rentmeester van die hele
schepping. En in al die jaren was Gods geest de inspirerende bron die de mensen de kracht gaf om
God achter na te gaan, hoe moeilijk dat soms ook was. Zo zien we in Israël van tijd tot tijd profeten
opstaan die geïnspireerd door Gods geest, het volk van God weer op de goede weg zetten. Zo zien
wij dan uiteindelijk die geest van God ook in Jezus aan het licht komen, en die verdwijnt niet, als hij
aan het kruis sterft. Nee, bij het laatste avondmaal zegt hij tegen zijn apostelen: Als je mij lief hebt,
houd je dan aan mijn geboden. Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven,
de Geest van de waarheid. En op de eerste dag van de week nadat hij gestorven en weer verrezen is,
verschijnt Jezus in hun midden en zegt: Ik wens jullie vrede. Zoals de Vader mij uitgezonden heeft, zo
zend ik jullie uit. Toen blies hij over hen en zei: Ontvang de heilige Geest. Als jullie iemands zonden
vergeven, dan zijn ze vergeven. Vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven. En die inspirerende
Geest, die adem van God breekt dan open in de leerlingen als zij op het Pinksterfeest alle schroom,
alle angst afwerpen en openlijk getuigen van de boodschap van Jezus. En op die eerste dag van
Pinksteren worden duizenden mensen die in Jeruzalem waren, begeesterd. Ze laten zich dopen en
ontvangen de heilige Geest. Tot op de dag van vandaag wordt die blijde boodschap door talloze
begeesterde volgelingen van Jezus op diverse manieren over onze wereld verspreid. Ondanks
vervolgingen, zoals de christenen die ondergaan in landen waar IS en zijn aanhangers de dienst
uitmaken, ondanks onbegrip en tegenwerking bij conservatieve en behoudende leiders in de diverse
christelijke kerken, ondanks onbegrip binnen diverse gezinnen en gemeenschappen op de dag van
vandaag, waar ouders en leidinggevenden niet meer op dezelfde manier geloven als hun kinderen,
als hun volgelingen. Nee, die inspirerende Geest is niet te stuiten. Ieder van ons wordt doordrongen
van die Geest, die adem van God. Dat begint al bij het doopsel, als de pastor in navolging van Jezus
over de dopeling blaast. Wij moeten natuurlijk wel mee willen doen met die inspirerende Geest,
want het gaat niet vanzelf. Wij moeten, net als de apostelen, die opdracht van Jezus die hij hun
meegaf toen hij op die eerste dag aan hun verscheen, ter harte nemen. Zoals de Vader mij uitzend,
zend ik jullie uit. Als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze vergeven. Of met andere woorden:
heb de ander lief, probeer hem te begrijpen, vergeef hem, probeer het samen met hem opnieuw. Op
die manier komt in ons en in ieder mens tot leven, tot werkelijkheid, wat wij in dat oude
Pinkstergebed vroeger al leerden: Kom heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen en ontsteek
in hen het vuur van uw liefde. Zend uw Geest uit en alles zal worden herschapen. En Gij zult het
aanschijn der aarde vernieuwen. En mochten wij door vermoeidheid, of teleurgesteld in de ander
niet meer goed verder kunnen, dan kunnen wij ons overeind houden in het geloof dat God de langste
adem heeft. Want Hij die wij vol eerbied noemen “Ik zal er zijn, vandaag, morgen en in de
toekomst”, gaat met ons mee tot in eeuwigheid.

Stilte.
Geloofsbelijdenis:
Allen. Ik geloof in God, oneindige Liefde,
die zich op verbijsterende wijze uitdrukt
in de evolutie van kosmos en mens.
En in Jezus, onze Messias
zijn unieke menselijk evenbeeld,
geboren uit menselijke ouders,maar toch geen mensenwerk,
wel volledig vrucht van Gods initiatief van redding
-Die de weg van lijden en dood gegaan is
op last van Pontius Pilatus gekruisigd is,
gestorven is en begraven,
maar niettemin in volheid leeft,
want volkomen opgegaan in God en
en daardoor een goddelijke kracht van heil geworden
die de hele mensheid tot haar voltooiing zal brengen.
Ik geloof in de inspirerende werkzaamheid van de Geest
die Gods scheppende levensadem is,
en in de wereldwijde gemeenschap
waarin Jezus Christus verder leeft,
en in Gods aanbod ons te genezen
en te herscheppen tot [eindelijk] ménsen,
en in de goddelijke toekomst van de mensheid,

een toekomst van leven. Amen.
Lied. Aan wat op aarde… GvL 575 ( 1e en 3e couplet)
Collecte
Voorbede.
Aan het einde van de Voorbede komen de kinderen weer terug. Zij zeggen ook een gebedje,steken
ook een kaarsje aan en vertellen wat zij gedaan hebben.
Acclamatie bij de voorbeden: Kom adem ons open
Kom Heilige Geest,
vervul ons met uw licht
zodat ondanks onze onmacht
armen worden verlicht,
onderdrukten bevrijd
en lijdenden verkwikt.
Kom Heilige Geest,
Beziel ons met uw adem,
roep tot leven
wat in ons is verkild,
verdord en bijna afgestorven.

Kom Heilige Geest,
Richt ons hart op onze naasten.
Verwarm hen en ons met uw vuur
waarmee Gij ons bezielt.
Kom Heilige Geest,
wees een frisse wind
die wakker schudt.
Wees de stilte van ons hart
dat een bidden wordt.
Kom Heilige Geest,
Stort uw gaven uit
in het hart van ons mensen
om te verstaan
en te zien met nieuwe ogen
dat Gij met ons zijt
alle dagen tot in eeuwigheid
*Vandaag bidden wij speciaal voor de intenties die door u in het boek achter in de kerk
zijn opgeschreven……
*Iedereen, die dat wil, kan nu naar voren komen, om te bidden voor zijn of haar speciale
intentie en een kaarsje op steken.
*Voegen wij hier onze eigen intenties aan toe en bidden wij een ogenblik in stilte…
Acclamatie
Onze Vader
We bidden samen het Onze Vader en geven elkaar daarbij de hand
Brood voor onderweg.
Beste mensen, zo dadelijk gaan wij een gebed bidden “het brood voor onderweg” en daarna wordt
dit brood uitgedeeld. Even voor alle duidelijkheid: Wanneer U zich niet prettig voelt bij dit ritueel,
dan blijft u rustig zitten en geeft zo nodig het mandje door aan uw buurvrouw of buurman.
God,
Gij hebt ons mensen gemaakt,
een voor een.
Gij hebt ons Uw naam geopenbaard:
Ik zal er zijn.
Ik zal er zijn zoals brood,
dichtbij als een mens,
als een woord.
Toen hebt Gij een van ons
geroepen en hem gevraagd
of hij licht wilde zijn
van Uw licht,
of hij een mens wilde zijn
zoals Gij de mensen bedoeld hebt.

Hem vieren, zingen en gedenken wij,
Jezus van Nazareth,
een mens geïnspireerd door uw adem, uw Geest.
Zijn naam en wat hij heeft gedaan,
gedenken wij hier deze avond,
om ooit te worden wie hij is: uw kind,
om ooit te komen waar hij is: bij U.
Nu nemen wij de mandjes in onze handen
Dus nemen wij dit brood
en geven het elkaar
om zo geïnspireerd door uw adem, uw Geest,
samen op weg te gaan
naar U.
Slotgedachte.
Zijn wij niet met U op weg,
dan jagen we achter alles aan
en vinden nergens wat we zoeken.
Zijn wij niet door U begeesterd,
dan ontzinkt ons de moed
dan dooft het vuur.
Zend dan
uw heilige, helende Geest
en vul al onze dagen met Hem,
die ons een broeder
en u een zoon is geworden.
Zegenwens.
V. De Levende zegene en behoede ons
en allen die ons lief zijn.
A. De Levende doe zijn aangezicht over ons lichten
en moge ons genadig zijn
V. De Levende verheffe zijn aangezicht over ons
en zegene ons met vrede en gerechtigheid.
A. De God van alle leven moge met ons zijn
en ons met zijn Adem, zijn Geest
leiden op onze wegen
opdat wij leven,
gedragen door de naam van de levende:
Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen.
Slotlied. Lied van de wegzending GvL. 654

