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Paaskaars brandt
Mededelingen
Klankschaal
Aansteken Oasekaars
Welkom en inleiding
Beste mensen , ik heet jullie van harte welkom.
Jullie allen hier aanwezig , uit welke omstandigheden ook gekomen , hoe druk je het wellicht hebt
gehad vandaag , van waar je ook gekomen bent, in wat voor stemming van huis vertrokken , er is
iets wat je bindt en verbindt , iets van geloof misschien? Misschien de droge bedding verlaten op
weg naar een stukje oase? Wij zijn hier samengekomen om elkaar te ontmoeten. Nu jullie er toch
zijn , maak een ander begin en richt je blik op je buurman of buurvrouw , kijk elkaar aan , zeg dank je
wel tegen degene die naast je zit , fijn dat je er ook bent.
Het thema dat ons vanavond samenbrengt is :
“dank je wel zeggen “ tegen God en elkaar. Het lijkt heel vanzelfsprekend maar is het dat ook ?
Openingslied Psalm 67-2
Openingsgebed
V.Een goed woord omgeeft ons met liefde
en wijst ons een weg.
Mogen we luisteren naar Uw woord, God,
en volstromen met liefde
die we delen met elkaar.
Zo komt niemand iets tekort
en vinden wij de weg
die leidt naar nieuw leven en naar U.
Amen

A.Gebed om ontferming
Wat ik gewild heb, wat ik gedaan heb
Wat mij gedaan werd , wat ik misdaan heb
Wat ongezegd bleef , wat onverzoend bleef
Wat niet gekend werd , wat ongebruikt bleef
Al het beschamende , neem het van mij.
Aansteken vredeskaars
Vredewens. Laten wij elkaar een teken van vrede geven
Vredeslied Vrede voor jou
Lezing 2 Koningen hfd 5 verzen 1 , 9, 10 , 11 en 14-17.
Naaman , de bevelhebber van het Aramese leger stond bij zijn koning in hoog aanzien en werd zeer
door hem gewaardeerd , want de Heer had hem voor Aram een grote overwinning laten behalen.
Naam reed met zijn strijdwagen naar het huis van Elisa. Elisa stuurde iemand naar buiten om hem te
zeggen : “ Baad u zevenmaal in de Jordaan , dan zal uw huid weer gezond worden en zult u weer rein
zijn.” Kwaad ging Naaman weg. “Ik had gedacht dat hij zelf naar buiten zou komen “zei hij. “En dat hij
de naam van de Heer , zijn God , zou aanroepen en met zijn hand over de aangetaste plek zou
strijken , en zo de huidziekte zou wegnemen.
Hierop daalde Naaman af naar de Jordaan en dompelde zich daar zevenmaal onder , zoals de
godsman had gezegd. Zij huid werd weer gezond , zo gaaf als de huid van een kind , en hij was weer
rein. Toen keerde hij met heel zijn gevolg naar Elisa terug , maakte bij de godsman zijn opwachting en
zei : “Ik wist wel dat er behalve in Israel in de hele wereld geen God is. Alstublieft , neemt u een
geschenk van uw dienaar aan.”. Maar Elisa antwoordde : “Zo waar de Heer , in wiens dienst ik sta ,
leeft, ik zal niets aannemen”. En hoe Naaman ook aandrong , Elisa bleef weigeren. Toen zei Naaman :
Äls u werkelijk niets van uw dienaar wilt aannemen , wees dan zo goed mij twee muildierlasten
aarde mee te geven. Ik verzeker u dat ik nooit meer offers zal brengen aan andere goden dan de
Heer.’
Tussenzang Deze woorden aan jou opgedragen
Evangelie Lucas 17, 11-19
Op weg naar Jeruzalem trok Jezus door het grensgebied van Samaria en Galilea. Toen hij daar een
dorp wilde binnengaan kwamen hem 10 mensen tegemoet die aan een ernstige huidziekte leden ;
ze bleven op een afstand staan. Ze verhieven hun stem en riepen : “Jezus , Meester , heb medelijden
met ons !” Toen Hij hen zag zei Hij tegen hen : “ Ga u aan de priesters laten zien”. Terwijl ze gingen
werden ze gereinigd. Een van hen , die zag dat hij genezen was , keerde terug en loofde God met
luide stem. Hij viel neer aan Jezus’ voeten om hem te danken. Het was een Samaritaan. Toen zei
Jezus : “Zijn er niet tien gereinigd?
Waar zijn de negen anderen? Wilde niemand anders terugkomen om God eer te bewijzen dan alleen
deze vreemdeling?’. Hij zei tegen de Samaritaan : “Sta op en ga , Uw geloof heeft u gered”.

Acclamatie Gelukkig de mens , die het woord hoort en het beleeft
Gelukkig is die mens Heer Jezus, wij danken U
Levend woord
Onreine mensen , kom niet dichterbij , blijf buiten het dorp , in een tentje of in een grot. Ze
mochten niet werken , lijkt mij verschrikkelijk. Denk eens in dat je vader of moeder melaats was.
Dan kon je nooit met ze spreken. Je kunt nooit een stevige discussie opzetten, en dan moest je
ergens een beetje eten en drinken neerleggen en snel weer wegrennen.
Wat is melaatsheid ? In de nieuwe Bijbelvertaling spreekt men over huidvraat. Melaatsheid is een
huidziekte in allerlei gradaties en vormen : vlekken , knobbels , vervorming van de gewrichten ,
witte uitslag en uiterst besmettelijk. Wat moesten de Israelieten doen, medicijnen waren er niet.
God heeft van zulke mensen gezegd dat ze niet dichtbij andere mensen mochten komen.
Niemand kon de melaatsen helpen , ze stonden buiten de maatschappij. Ze mochten ook niet naar
de kerk , tempel of synagoge komen. Ze konden dus niet samen met gezonde mensen God dienen
en hem aanbidden.
In ons verhaal vanavond zijn 10 melaatsen bij elkaar, hebben in ieder geval gezelschap en steun
aan elkaar. Op een gegeven moment komen ze Jezus tegen , of moet ik zeggen Jezus komt hen
tegen ? Jezus zoekt ze op als hij met zijn leerlingen vanuit Galilea op weg naar Jerusalem is. Hij
gaat naar Jerusalem om daar te sterven , dat weet hij en dat heeft hij ook aan zijn leerlingen
verteld.
De melaatse mannen durven niet dichtbij Jezus te komen. Ze geloven dat Jezus hen beter kan
maken . Ze verwachten iets van Jezus dat ze van niemand anders kunnen verwachten.
Jezus is naar de melaatse mannen toe gelopen , hij zei niet ga weg , maar hij heeft medelijden met
hen. Wat doet hij ? Gaat hij een zalfje maken om op hun lichaam te smeren? Zegt Hij : ga je
zevenmaal wassen in de Jordaan, nee ook niet !
Dat zei Elisa tegen generaal Naamam die ook melaats was. Jezus zei alleen maar dat ze naar de
priesters moesten gaan. De priesters moesten de melaatsen genezen en rein verklaren. Dit alles
stond in een wet door Mozes gemaakt. Ze vertrouwden op Jezus , hij zou hen genezen. Terwijl ze
onderweg waren naar de priesters gebeurde er een wonder. Ze kijken elkaar aan, ze waren
genezen. Lucas vertelt niet of de melaatsen ook werkelijk naar de priesters zijn gegaan. Omdat
Jezus die opdracht gaf is dat wel aannemelijk. Een van de tien was Jezus dankbaar en hij kwam
Jezus bedanken.
In onze samenleving komt melaatsheid praktisch weinig voor. Maar om ons heen zien wij mensen
die behandeld worden als melaatsen , die we links laten liggen omdat ze er anders uitzien dan wij ,
wiens uiterlijk ons niet aanstaat , mensen waar je liever niet mee omgaat , mensen die een totaal
andere mening hebben dan wij , of mensen die gevlucht zijn uit Syrie in verband met
oorlogsgeweld. Zij zoeken een veilig heenkomen en steun van ons , echter wat gebeurt er; zij
worden met de nek aangekeken omdat ze een klein stukje van onze rijkdom afnemen. Mensen in
onze omgeving die er alleen voor staan, ze lijken wel melaats.
Wie helpt hen. Naar een priester sturen zou je kunnen suggereren maar naar welke priester ?
Priesters die er nog zijn , komen uit een andere tijd of wonen ver weg. Zij zijn niet meer de
vertrouweling als voorheen , er is geen band meer met een priester. Er is iets mis met de Kerk en

maatschappij , niet met degene die hulp zoekt. Wij kunnen die rol als vertrouweling op ons
nemen.
Een van de 10 melaatsen ging terug om Jezus te bedanken voor de genezing. Wat de andere 9
betreft , in hun vreugde om hun genezing vergaten zij een nog grotere vreugde , een geschenk te
hebben ontvangen. De vanzelfsprekendheid waarmee de andere 9 hun genezing beschouwen
vinden wij terug in onze samenleving. De vanzelfsprekendheid waarmee wij gebruikmaken van de
aarde , van de natuur, van mantelzorgers , van rechten die wij menen te kunnen ontlenen aan de
overheid. Dat zou nog acceptabel zijn , ware het niet dat wij vergeten er voor te bedanken.
Het lijkt mij vanzelfsprekend vaker dank je wel te zeggen , ook als je weet dat de ander jou graag
helpt. Profiteer niet , als een ander je helpt en je hebt geen tijd of geen zin om te bedanken.
Hoe dikwijls zien we Gods zegeningen als vanzelfsprekend ? Sterker nog , hoe dikwijls zien we ze
als ons recht ? Laat mij mijn zegeningen tellen!
Soms gaan we bidden als we ons vast gereden hebben en beginnen te wanhopen.
Met heel ons hart smeken we dan om een oplossing te vinden voor de moeilijkheden waarin we
ons bevinden. Vanuit het diepste van ons wezen roepen we dan om hulp net als die melaatsen.
Jezus beantwoordt ons gebed op de wijze die het best is voor ons. En toch vergeten we zo dikwijls
“dank u “te zeggen.
Een vriend die in het ziekenhuis ligt vanwege een nieuwe heup , hij zal o zo blij zijn als de eerste
stappen kunnen worden gezet en heel dankbaar zijn als hij bezoek krijgt en uitkijkt naar het
volgende bezoek. Dan ontdek je dat niets meer vanzelfsprekend is , dat je blij en dankbaar mag zijn
met dingen die gezonde mensen doodgewoon vinden. Wie van ons heeft niet ontdekt blij te zijn
met alledaagse dingen , met de vraag hoe het met je gaat , met een ansichtkaart , een bloemetje ,
een bezoekje , met eten en drinken en slapen. Alleen mensen die nog blij verrast kunnen worden ,
voor wie het leven en kleine dingen in het leven een verrassing zijn , kunnen dank-je-wel zeggen.
Zo zouden wij allemaal dankjewel kunnen zeggen tegen God voor alles dat wij vanzelfsprekend
hebben gevonden.
Stilte
Geloofsgebed Allen
Ik geloof in God , die het licht in de wereld brengt,
die ons de taak geeft dat licht door te geven
zodat er leven en geluk is voor iedereen.
Ik geloof in Jezus Christus
die in ons leven weer opstaat
zodat wij vrije mensen worden
zonder vooroordelen zonder angst.
Hoopvolle mensen die steeds weer nieuwe kansen krijgen.
Ik geloof in de Geest die met Jezus in de wereld is gekomen,
die ons blijft wijzen op onze verantwoordelijkheid
voor wat er van onze wereld worden zal.

Ik geloof in heel de christelijke gemeenschap
en in dit leven , dat een weg is naar liefde voor al onze medemensen.
Lied Hoe ver te gaan
Collecte met muzikaal intermezzo
Voorbeden
Ik wens je….
Sterke schouders om de zorgen van vandaag en morgen te dragen. Alerte oren om de roepstem van
je hart te horen en om de noden van je buren te herkennen.
Ik wens je ….. : Stralende ogen om het mooie in de schepping te zien en om God in de mens naast je
te ontmoeten. Open handen om wat mensen je in vertrouwen bieden te ontvangen en om je eigen
overvloed te delen.
Ik wens je….Een glimlach om je grote en kleine zorgen te relativeren en om wie stil langs de weg blijft
zitten aan te moedigen. Een kloppend hart om biddend te danken in de geborgenheid van God , een
hart , ruim genoeg voor wie er even wil schuilen.
Lichtje van de maand
Acclamatie Die ons voor het licht gemaakt hebt
Onze Vader Allen
Onze Vader ,
hemel en aarde diep in ons verborgen
laat jouw wil geschieden.
Geef ons dagelijks wat wij nodig hebben
naar lichaam en naar ziel.
Vergeef ons onze tekortkomingen
en leer ons mild te zijn
voor onszelf en voor anderen.
Maak ons wakker
uit slaap en dwangmatigheid
en laat ons steeds het goede doen ,
want van jou is de toekomst ,
tot in eeuwigheid .
Amen.
Brood delen Tafel der armen
Wat in stilte bloeit in de luwte van tuinen onder de hete zon op de akker
heeft Hij bestemd voor de tafel der armen.

Aardekracht , zonkracht is hij , licht in mensen.
Dat wij elkaar verblijden en doen leven , brood van genade worden.
Maar wie niets hebben , wie zal hen hieraan deel geven
en die in weelde zwelgen en van niets weten
wie zal hen naar gerechtigheid doen verlangen.
Aanschijn der aarde , wie zal jou vernieuwen?
Hij die alles zal zijn in allen heeft ons bestemd
om aarde , jouw aanschijn te vernieuwen.
Muziek Marialied
Slotgebed Allen
Wie dank zegt weerkaatst het licht.
Wie dank zegt bemoedigt gevers en weldoeners
om vrijgevig en weldoende
om zich heen te blijven zien.
Dankbare mensen zijn de glimlach van de samenleving.
Door verhalen over erkentelijkheid
worden wij er vandaag toe uitgenodigd
ons bij alle dankbaren aan te sluiten
dankbaar jegens Hem die ons leven riep
en dankbaar jegens allen
die licht , liefde en leven
van harte met ons willen delen.
Zegenbede De levende zegene en behoede u, GVL 344
Slotlied Dit ene weten wij

