OASEVIERING 9 SEPTEMBER 2017
Voorafgaand aan de week van de vrede
Voorafgaand aan deze viering is er van 18.30u- 19.00u de mogelijkheid om in stilte te bidden voor
de vrede. Vredeskaars is dan al aan.
Thema: VREDE-LIEVEND
VREDE-LEVEN(D)
Voorgangers: Jeanneke de Bot en Mieke Mol
Klankschaal

Oasekaars wordt aangestoken

Eerste lezing: Mattheus 5, 13-17; jullie zijn het zout van de aarde en het licht in de wereld (op
sheet)
Paaskaars wordt aangestoken
Welkom en korte inleiding op het thema van de viering
In heel gewone taal gezegd….. Jezus valt met de deur in huis, met de woorden die Hij zonet sprak
tegen zijn leerlingen van toen en dus ook tegen ons; zijn leerlingen van nu.
Maar allereerst wil ik jullie allemaal van harte welkom heten in de eerste OASEviering in de vernieuwde Immanuelkerk, waar wij elke keer weer zo gastvrij ontvangen worden.
Deze viering, voorafgaand aan de week van de vrede, heeft als thema:
Vrede-lievend……Vrede-leven(d).
Misschien hebben enkelen (velen) van u zonet al in alle stilte nagedacht over / gebeden voor de
vrede die op dit moment zó kwetsbaar is.
Telkens wordt onze samenleving opgeschrikt door terreuraanslagen en oorlogen, nog zo kort geleden
in Barcelona, de pijnlijke demonstraties in Charlottesville in Amerika, de oorlog in Afghanistan,
Syrie…. Ga zo maar door…….en steeds vaker is onze reactie dezelfde: machteloze betrokkenheid of
angst. Maar beiden dragen niets bij aan de wereldvrede.
Wat ook niet bijdraagt is dat we op die momenten van machteloosheid en angst een andere realiteit
uit het oog verliezen. Er zijn zoveel mensen die vanuit hun hart vrede-lievend proberen te leven met
de ander in hun directe omgeving. Er zijn initiatieven te over die zich richten op een liefdevolle
verbinding met de vreemde ander dichtbij i.p.v. machteloos en angstig toekijken wat er in de wereld
gebeurt. Is het dan toch mogelijk om een bijdrage te leveren aan de Vrede?
Ik denk van wel……ik denk dat, als we vrede proberen te leven in onszelf en in onze directe
omgeving, dat dat zeker ook van invloed is op het grotere geheel, hoe dat precies werkt, ik weet het
niet, maar ik geloof daar wel in…….. Schijnbaar hulpeloze, kleine gebaren in onze directe omgeving;
zijn dat al niet heel belangrijke bijdragen? Als we dat voorleven aan onze kinderen en kleinkinderen,
kan de vrede zich alleen maar uitbreiden, steeds meer….zoals een steentje kringen maakt in een plas
water……..
Mattheus laat Jezus woorden zo klinken: “ jullie zijn het zout van de aarde en het licht in de wereld”;
Hij wijst daarmee op onze verantwoordelijkheid, zonder ons kan God hier niets op aarde beginnen;
wij hebben een taak; zonder ons als zijn instrumenten kan hij niets beginnen. Kleine en grote taken;
ze zijn beiden van groot belang.
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In de viering horen we ook een fragment uit de dagboeken van Etty Hillesum; zij is een 27 jarige
joodse vrouw met een onverzettelijk geloof in de kracht van mensen; zelfs in het holst van de oorlog
is ze zich zo bewust van de consequenties die haar wijze van geloven en haar manier van leven
heeft op de mensen om haar heen, zelfs als ze in het concentratiekamp zit. Zij is zich zo bewust dat
wij God moeten helpen zodat VREDE LEVEN niet een droom blijft. Franciscus van Assisi voelt deze
verantwoordelijkheid ook, maar geeft het weer andere woorden.
Lieve mensen, wij hopen dat deze viering ons mag helpen VREDE te LEVEN.
Openingslied: Wees hier aanwezig GVL 647
Kinderen uitnodigen voor de KWD en wij zingen dan:
Wij gaan voor even uit elkaar
Bezinning naar Desmund Tutu
V: Ik droom van een wereld
waar iedereen vrij is
om ten volle mens te zijn,
maar ik vergeet wel eens
dat we elkaar daarvoor nodig hebben.
Ik droom van een wereld
waar mensen creatief werken
aan al wat goed en mooi is,
maar ondertussen
liet ik jou geen ruimte
om te doen wat je moest doen.
Allen: Wij dromen van een wereld
waar mensen, beeld van God,
voor elkaar als broers en zussen zijn
en wij hopen en geloven
dat iedereen daar van droomt. Amen.
Vredewens:
Willen we die droom werkelijkheid laten worden, dan hebben wij elkaar hard nodig. Wat kun je dan
beter doen dan elkaar de hand reiken en elkaar de vrede en alle goeds toewensen.
Lied: Sjaloom Chaverim
Op sheet verschijnt afbeelding van Oase met daarop de woorden:
blijft vrede een droom……….
of is vrede te doen……
We zijn even stil met deze vraag in onszelf
Eerste lezing: uit dagboek van Etty Hillesum
Het zijn bange tijden, mijn God. Vannacht was het voor het eerst, dat ik met brandende ogen
slapeloos in het donker lag en er vele beelden van menselijk lijden langs me trokken. Ik zal je één
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ding beloven God, een kleinigheidje maar. Ik zal mijn zorgen voor de toekomst niet als even zovele
zware gewichten aan de dag van heden hangen, maar dat kost een zekere oefening. Iedere dag heeft
nu genoeg aan zichzelf.
Ik zal je helpen God, dat je het niet in mij begeeft, maar ik kan van tevoren nergens voor instaan.
Maar dit ene wordt me steeds duidelijker: dat jij ons niet kunt helpen, maar dat wij jou moeten
helpen en door dat laatste helpen wij ons zelf en de mensen om ons heen.
Dat is het enige wat wij in deze tijd kunnen redden en ook het enige waar het op aankomt.
Een stukje van jou God, in ons zelf. En misschien kunnen we ook meewerken jou op te graven in de
geteisterde harten van anderen.
Korte stilte
Lied: Delf mijn gezicht op, maak mij mooi
Gebed van Sint Franciscus
Heer God, maak me tot werktuig van uw vrede,
dat ik liefde uitdraag, waar haat heerst,
dat ik vergeef, waar vernedering is,
dat ik verenig, waar onenigheid is,
dat ik de waarheid spreek, waar de leugen heerst,
dat ik geloof breng, waar twijfel woont,
dat ik vreugde breng, waar verdriet is.
Ach, Heer, laat me proberen,
dat niet ik getroost word, maar dat ik anderen troost,
dat niet ik begrepen word, maar dat ik anderen begrijp,
dat niet ik liefde ontvang, maar dat ik anderen liefde schenk.
Immers, wie geeft, ontvangt,
wie zichzelf verliest, zal zichzelf vinden,
wie vergeeft, zal vergeven worden
en wie sterft, zal eeuwig leven.
Vrede is te doen? op sheet
Het filmpje Vredelievend van de Franciscaanse Beweging wordt getoond
Ja, vrede is te doen op sheet
Kinderen komen terug van KWD en vertellen over hun ervaringen
Voorbede
Aan het begin en einde zingen wij: Waar vriendschap heerst en liefde daar is God. op sheet
Jezus heeft ons opgeroepen om zout van de aarde, licht in de wereld te zijn.
Laten we God bidden ons daarbij te helpen .
Zet ons in beweging God om bruggen te bouwen en muren te slechten in onze eigen omgeving.
Help ons om aandachtig te luisteren naar wie we niet begrijpen, mensen uit andere culturen en
volken. zelfs als we bang voor ze zijn, of ze als dreiging zien. Dat er ruimte mag zijn in ons midden
voor mensen die anders zijn dan wij.
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Veel mensen zwerven over de wereld, op zoek naar vrede, een veilige plek voor henzelf en hun
kinderen; help allen die de wereldpolitiek bepalen dat zij tot het uiterste toe proberen vrede tot
stand te brengen. En dat er een einde mag komen aan de vernietiging van zoveel mensen. Help ons
om daar naar best vermogen aan mee te werken.
Er zijn ook in onze eigen omgeving mensen die geen vrede kennen; huwelijken die mislukken,
onenigheid binnen families, ouders en hun kinderen, die geen contact meer hebben met elkaar.
Help ons om aandacht te hebben voor het verdriet van onze naasten, en hen tot steun te zijn.
Help ons de onvrede bij onszelf te bestrijden, en tot vrede in ons hart te komen.
O God, help ons toch om een instrument van uw vrede te zijn.
Ieder die dat wil, kan nu naar voren komen voor een eigen intentie en daarbij een kaarsje aan
steken
Tenslotte zijn we nog even stil om te kunnen bidden voor dat wat nog geen woorden heeft
Afsluitend gebed bij de voorbeden
V: Gij hebt in ons gelegd
van een hemel te dromenGij hebt in ons gelegd
naar licht en vrede te verlangenGij hebt in ons gelegd
naar elkaar om te zien.
Zo is ons hart gestemd,
is ons hoop gegeven.
Onze Vader bidden wij staand terwijl we elkaar de hand geven
Brood voor onderweg, gezongen door allen
Het brood in de aarde gevonden
het brood door handen gemaakt
het brood van tranen en zorgen
dat brood dat naar mensen smaakt
Het brood van oorlog en vrede
dat dagelijks eendere brood
het zoete brood van de liefde
het stenen brood van de dood
Het brood dat wij duur verdienen
ons lichaam ons geld en goed
het brood van ons samen leven
die schamele overvloed
4

dat brood dat wij moeten eten
om niet verloren te gaan
wij delen het met elkander , ons hele mensen bestaan.
Wij pakken beide het mandje met brood in onze handen
V: Zo willen wij gaan op Zijn weg
een handvol brood zijn voor elkaar
en samen werken aan Gods vrede
in het leven dat wij hebben gekregen.
Slotgedachte
Mogelijk
Vrede op aarde.
Mensen saamhorig
mens met elkaar,
mens met de dieren,
met alles wat leeft.
Geloof het maar.
Gods onmogelijk.
Zoveel onrecht, zoveel geweld.
Mensen die geen mens,
dieren die geen dier mogen zijn.
Vrede op aarde. Godsonmogelijk.
Maar bij God, bij zijn Zoon,
hoe mogelijk, volstrekt mogelijk.
Geloof het maar, doe het maarLiefde, liefde, liefde
Zegenwens
Kom, laat ons vredebrengers zijn,
fakkels van God,
instrumenten van zijn vrede.
Niets is zó mooi dan een wereld
die verlicht is door de liefde en de vrede.

Ga in vrede,
ga met God.
Hij zendt ons om voor elkaar
als God te zijn.
Slotlied: Dat een nieuwe wereld komen zal
VREDE EN ALLE GOEDS
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