OASE - viering 6 mei 2017
Thema: vriendschap en trouw
Voorgangers: Hans van Hak en Mieke Mol
Woord van welkom
Openingslied:Vrede voor jou (mel. GvL 568 = Zo maar een dak)
Openingsgebed
Vg: De klank van de stem
doet vermoeden dat je liefdevol ontvangen wordt.
De klank van de stem
doet vermoeden dat je geborgen bent.
De klank van de stem
doet vermoeden dat je mag zijn wie je bent.
God, laat uw stem klinken, telkens weer.
Allen: Wij bidden U, God
dat wij U mogen kennen
en omgekeerd;
dat wij door U worden gekend,
zoals een herder zijn schapen kent
en de schapen de stem van de herder.
Dat U ons beter kent
dan wij onszelf vaak kennen,
dat U ons verder brengt dan wij nog zijn.
God, ondanks onze goede bedoelingen
wijken wij wel eens af van de weg die U ons toont.
Vaak denken wij sterk genoeg te zijn
om onze eigen koers te varen,
maar regelmatig stellen wij vast dat wij daarbij falen.
Dat wij het weer mogen proberen
om in uw spoor te raken,
uw stem te volgen
om mens te zijn van U
in deze wereld. Amen
Ontsteken vredekaars
Vredewens
Vg: Heer onze God,
leg uw vrede op onze dromen én op onze zorgen.
Leg uw vrede op de velen
die U bewogen hebt voor mensen goed en trouw te zijn.
Leg uw vrede in ons hart
om te kunnen werken aan uw vrede,
zodat er vrede is overal waar U ons stuurt.

Geven we elkaar een teken van vrede
De kinderen gaan naar de kinderwoorddienst
Lied: Wij gaan voor even uit elkaar
Psalm 23 vrij (Lowental L&L ) met cantor
Evangelie: Joh 10, 1-11
Waarachtig, ik verzeker u: wie de schaapskooi niet binnengaat door de deur
maar ergens anders naar binnen klimt, is een dief of een rover.
Wie door de deur naar binnen gaat, is de herder van de schapen.
Voor hem doet de bewaker open. De schapen luisteren naar zijn stem, hij roept zijn eigen schapen bij
hun naam en leidt ze naar buiten.
Wanneer hij al zijn schapen naar buiten gebracht heeft, loopt hij voor ze uit en de schapen volgen
hem omdat ze zijn stem kennen.
Iemand anders volgen ze niet, ze lopen juist van hem weg omdat ze de stem van een vreemde niet
kennen.
Jezus vertelde hun deze gelijkenis, maar ze begrepen niet wat hij bedoelde.
Hij ging verder: Waarachtig, ik verzeker u: Ik ben de deur voor de schapen.
Wie vóór mij kwamen waren allemaal dieven en rovers, maar de schapen hebben niet naar hen
geluisterd.
Ik ben de deur: wanneer iemand door mij binnenkomt zal hij gered worden;
hij zal in en uit lopen, en hij zal weidegrond vinden.
Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen, maar ik ben gekomen om hun leven
te geven in al zijn volheid.
Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen.
Acclamatie door allen: refrein van ps.23 vrij (idem)
Levend woord
Ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid !
Dat zegt Jezus die van zichzelf zegt, de goede herder te zijn;
die zijn leven geeft voor de schapen.
En de schapen luisteren naar de stem van hun herder.
Dat horen we in de Evangelielezing van vandaag in de paastijd.
Leven geven is hart hebben voor mensen en verantwoordelijkheid nemen tot het einde toe.
We weten waar dit toe Leid:
De 4 mei herdenkingen drukken ons op harde feiten; terwijl oorlogsgeweld
nog steeds slachtoffers maakt en zorgt voor vluchtelingenstromen.
Toch vieren we steeds ook 5 mei, als teken van vriendschap en trouw.
Voor of tegen een partij kiezen dat moest toen en dat moet nu.
Jezus vertelde in gelijkenissen en sprak over dieven en rovers tegenover de goede herder .
Maar zijn toehoorders begrepen niet wat hij bedoelde.
Begrijpen wij wel?
Ja natuurlijk kun je zeggen, maar is dit ook zo.
Mensen zijn geneigd om allerlei belangen af te wegen, maar staat het welzijn
en geluk van de mens en vooral de zwakke daarbij steeds voorop?
Boven eigen voordeel en lijfsbehoud?
Ik durf niet in de Haagse of Parijse politieke keuken te kijken welke belangen

de doorslag geven voor de toekomstige regeringen.
Dan is het bemoedigend om te weten dat Jezus leeft vanuit zijn contact met God
die grootse plannen heeft met Jezus en met mensen.
Dan is het bemoedigend om van Jezus te horen dat hij de deur is; waar je kunt in
en uit lopen en weidegrond zult vinden; redding en leven in overvloed.
Dan is het bemoedigend om de stem te herkennen die het goede met mensen voorheeft.
De stem van onze oorsprong en onze binding met God.
Ieder mens, u en ik, leeft met een basis, noem het goddelijke vonk, waaruit vriendschap
en trouw tot geloof brengt.
Zodra mensen bij hun naam worden genoemd luisteren zij; weten zij zich aangesproken.
En omgekeerd geldt dat zodra mensen gekend worden er meer aandacht volgt.
Samen kom je verder en zie je wat de ander nodig heeft en kan bieden.
Dat kunnen we oefenen zoals ook een muziekensemble van elkaar weet
welke prestatie wordt verwacht.
Maar de dirigent en de leden weten van elkaar ook dat ieders vaardigheden verschillend zijn
en toch trekt men samen op, blijft men repeteren om samen tot een goede uitvoering te komen.
De gelijkenis van de muziekleden of de schapen is niet identiek,
maar u begrijpt zeker wat bedoeld wordt.
Het is tijd om het leven te vieren, met al zijn ups en downs.
Maar wel eensgezind, zonder angst of vrees; tastend en zoekend naar de juiste toon
in het dagelijkse bestaan.
Ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid !
stilte
Lied: Voor mensen die naamloos (GvL 644)
Geloofsgebed
Allen: Wij geloven in God, onze Vader.
Hij schiep en Hij schept ons, man en vrouw.
Hij vertrouwt ons het heelal-met-de-aarde toe,
opdat in elke tijd en op alle plaatsen
de roep van het leven gehoord zou worden.
Wij geloven in Jezus Christus, geboren uit Maria,
gestorven voor ons op het kruis
en verrezen in het morgenlicht van Pasen.
Door Jezus kennen we de liefde
die in God haar oorsprong heeft.
En in en door Jezus Christus beleven wij deze liefde.
Wij geloven in de Geest, die ons in elke mens tegemoet treedt.
Vanuit die Geest zeggen we vaarwel aan oude sleur en vooroordelen.
Vanuit de Geest stappen we heen over wat ons verdeelt,
over wat ons angst en vrees aanjaagt, om Jezus te volgen
op de weg die naar de Vader leidt,
Wij geloven in de mens; de mens van rechtvaardigheid en vrede,
de mens die zoekt, die zich tonen durft,
die zijn best doet, die vecht voor wat goed is.

Wij geloven dat de mens bestaat als Gods beeld
en dat wij leven om Hem in ons zichtbaar te maken,
met de hulp van Gods Geest. Amen
Voorbede
We zingen aan begin en einde:
Gij zijt Gij (= ps.103 / Oomen)
Goede God, herder en bron van leven,
Wij bidden om uw zegen
over hen die leiding geven in onze wereld.
Geef hun kracht en moed om in alle eerlijkheid en oprechtheid
het leven te dienen van velen.
Dat zij in plaats van verdeeldheid te zaaien verbondenheid brengen.
Dat zij het levensbelang van de ander hoger achten dan hun eigenbelang.
Goede God, herder en bron van leven,
wij bidden om uw zegen over allen die ons voorgaan
als leiders in onze kerken.
Dat zij in plaats van een kuddegeest na te streven
openstaan voor ieders eerlijke en kritische inbreng.
dat zij zorg mogen hebben voor allen die niet worden gezien,
die zich onbegrepen voelen.
Goede God, herder en bron van leven,
Juist in deze dagen denken we aan de velen
die zijn omgekomen door oorlogsgeweld
en aan allen die stierven op hun vlucht naar een veilige toekomst.
Zij vonden geen herders.
Geef ons de moed om op te staan tegen alle onrecht in deze wereld.
Doe ons, als goede herders, omzien naar allen die in nood zijn,.
en help ons in ons streven naar een wereld waar vrede en gerechtigheid is
Goede God, herder en bron van leven,
wij bidden u om uw zegen over ons, hier bijeen;
dat wij elkaar een veilige ruimte mogen gunnen,
een plek waar ieder zich kan voeden,
waar ieder gekend mag worden zoals zij/hij bedoeld is.
Dat wij beeld mogen worden van uw trouw en menslievendheid,
ook wanneer het ons veel zal kosten.
Wij vragen u: sterk ons met de kracht van uw geest
opdat wij elkaar als een herder behoeden en doen leven
er is nu gelegenheid een kaarsje aan te steken voor een eigen intentie
Allen:
Onze vader,
wij zijn blij dat U vanuit uw hoge hemel
de aarde omringt met uw zorg en
dat U onze God wilt zijn,

sterker en betrouwbaarder in de liefde
dan welke mens ook.
Dat uw naam heilig mag blijven,
want hij blijft een baken
voor meer menselijkheid en goedheid.
Laat uw rijk komen:
de kracht van de Liefde
die niemand kan weerstaan.
Uw wil kan niet anders dan liefde zijn
die, op aarde en in de hemel, geschiede:
door ons toedoen,
meer dan wij soms vermoeden
en durven te hopen,
maar vooral door uw genade.
Het dagelijkse brood dat voor ons
zo vanzelfsprekend op tafel komt,
is voor velen iedere dag weer een vraagteken.
Geef het aan iedereen,
door onze bereidheid tot delen
sterker te maken.
Brood voor onderweg
Vg: In uw naam zijn wij hier samen. Wij noemen u God en Vader.
Niemand heeft u ooit gezien, maar elke dag opnieuw is het duidelijk
hoe u werkzaam aanwezig bent, daar waar mensen elkaar vinden en van elkaar houden,
daar waar mensen de handen ineen slaan en kleine stappen zetten
om deze wereld om te bouwen tot uw wereld.
Allen: Wij zien u aan het werk, God, in de ontluikende liefde tussen mensen,
in groeiende solidariteit, in blijvende verbondenheid,
in kleine en grote inzet voor vrede en gerechtigheid.
Wij zien u aan het werk in Jezus, uw Zoon:
de woorden die Hij sprak, waren uw woorden en worden nu de onze.
Vg: Zijn keuze voor kleine mensen was uw keuze en wordt nu de onze.
Hem willen wij hier noemen als inspiratie,
als wegwijzer voor ons leven, als blijvende oproep om te blijven doen
wat Hij ons heeft voorgedaan.
Allen: Wij blijven zoeken naar de weg door de woestijn, langs de oase die ons doet herleven.
Wij blijven zoeken naar voedsel voor onderweg, voor onszelf en voor elkaar.
Wij delen dat voedsel, dit brood met elkaar,
om Hem, uw Zoon bij ons levend te houden.
Wij delen dat voedsel, dit brood met elkaar,
als teken van verbondenheid met U en met elkaar.
Vg: Delen we dan dit brood met elkaar.

= u geeft een stukje brood aan degene waarvan u het mandje krijgt =
Laudate omnes gentes, laudate Dominum.
Looft, alle volken, looft de Heer.
In deze meimaand bidden wij speciaal tot Maria:
Allen:
Wees gegroet Maria
uitverkorene van God
onze moeder
Vol van genade
die u wilt uitdelen
aan al uw kinderen
De Heer is met u
u kunt van God verkrijgen
wat wij in gelovig vertrouwen vragen
Gezegende onder de vrouwen
ons voorgegaan in nederigheid
en in dienstbaarheid.
Gezegend is Jezus
uit u geboren
tot onze verlossing ontvangen
Heilige Maria
moeder van Jezus
moeder van de kerk
Bid in ons
bid met ons
bid voor ons
Opdat ook wij
in geloof en hoop
mogen openstaan
voor de Geest van God
die ons leidt
tot in eeuwigheid.
Zegenbede
Vg: Droom de wereld open.
Zing tegen beter weten in.
Zing en droom van de mens
die je mag zijn.
Gezegend de hand
die je uitstrekt naar de ander.
Gezegend de woorden
waarmee je de ander geluk wenst.

Gezegend je voeten
op weg samen met anderen,
naar recht en vrede.
Moge de God van Jezus-de-goede-herder ons zegenen,
en mogen wij elkaar met vriendschap en trouw tot zegen zijn,
in de naam van +de Vader, +de Zoon en +de heilige Geest.
Amen
Slotlied
Wonen overal nergens thuis (GvL 551)

