OASE VIERING 13 JUNI 2020
THEMA: Leven nu - jij en ik - ook in crisis !
Voorgangers:
Cantor:
Pianist:
Presentatie:

Tonny en Ed Colnot
Jeroen Kok
Paul van der Steen
Paul Hafkemeijer

Paaskaars is aan
Klankschaal
Oasekaars wordt aangestoken
Openingslied: Lied aan het licht (GVL 489)
Welkomstwoord
Welkom u die met ons verbonden bent via kerk tv.
Ed en ik hebben geprobeerd om samen met Paul en Jeroen en alle anderen die hier aanwezig zijn
een dienst te verzorgen die past bij deze Coronatijd.
Een onwezenlijke periode die voorlopig nog niet voorbij zal zijn.
Hopelijk is dit wel de laatste keer dat u een dienst volgt van Oase via de tv.
Hoe fijn ook en hoe dankbaar we ook zijn dat dit alles mogelijk is;
fysiek bij elkaar zijn en daardoor met elkaar samen vieren, dat is eigenlijk wat kerkzijn is.
Gedachte van Marinus van de Berg
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Voorbij de druk van
druk,
druk en
drukker
die steeds meer drukt
ontdek ik
-tot stilstand genoodzaakt nog onverwacht
om de hoek
de andere wereld
van de drukte voorbij.
Na de drukte
ontdek ik de ruimte
in mezelf
om de vogels te horen
de bloemen te zien
thuis te komen
jou te ontmoeten
in je ware zijn.
Na de drukte is er de ruimte
om te luisteren
om te zwijgen
om tijd te beleven.
Het leven van
ieder voor zich
wordt tot samenleven
met ruimte voor
de onbekende ander.
Gebed om ontferming
Heer , onze God, wij zijn maar gewone mensen
die goed doen en fouten maken.
Wij bidden om vergeving als we elkaar pijn aandeden.
Als we elkaar niet begrepen en slecht verstonden,
als we scherp waren in onze woorden en onsympathiek in ons doen en laten,
als we elkaar in de kou hebben laten staan.
Soms waren we blind en stichtten we onheil zonder het echt te willen.
Soms waren we zwak en begrepen we onze eigen woorden niet.
Wij willen onze schuld belijden aan U en aan elkaar.
Schenk ons vergeving en geef ons genade om telkens opnieuw te beginnen.
Moge God de Heer ons aanvaarden zoals we zijn en ons maken zoals Hij ons hebben wil.
Moge God onze tekortkomingen vergeven zoals wij elkaar vergeven. Amen
Vredeskaars wordt aangestoken
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Vredeswens
Je mag opnieuw geboren worden.
Je mag nieuwe vrede ervaren.
Juist jij, geraakt door verdriet,
getroffen door het verschrikkelijke,
in de donkere nacht van de pijn.
Juist jij, die zo twijfelt,
geen waarde vindt in jezelf.
Jij mag opnieuw geboren worden,
nieuwe vrede vinden.
Ook jij,
die behoedt, die warmte geeft,
die omziet naar de ander.
Vrede wordt jou aangezegd
nieuwe moed, nieuw elan,
van harte gegund en gewenst.
Eerste lezing: Ganzen Vlucht
In de herfst, wanneer je de ganzen in een V-formatie ziet overvliegen op weg naar het zuiden en weg
van de winter, zou je eens even stil moeten staan bij wat de wetenschap nog maar kort geleden
heeft ontdekt over het vliegen in een V-formatie. Elke vogel creëert namelijk met het slaan van de
vleugels een luchtkussen voor de andere vogel die er vlak naast vliegt.
Door in V-formatie te vliegen, creëert de hele zwerm een vliegvermogen dat 71% meer is dan die van
een enkele vogel alleen. Mensen die dezelfde richting uit willen en een gevoel van saamhorigheid
hebben, kunnen hun doel sneller en gemakkelijker bereiken als ze vertrouwen in en van elkaar
hebben.
Als een gans uit de formatie valt, voelt die plotseling door de luchtweerstand hoe zwaar het is om
alleen te vliegen en probeert dan zo snel mogelijk weer in de formatie terug te keren om zo gebruik
te maken van het luchtkussen dat de buurtgans creëert. Als wij het verstand van een gans zouden
hebben, zouden wij in de buurt blijven van degenen die dezelfde richting gaan als wij.
Wanneer de voorste gans moe wordt, laat die zich terugvallen naar achteren en neemt een andere
gans de plaats aan de kop over. Het is ook voor mensen raadzaam om bij een zware opdracht taken
om de beurt te doen.
Ganzen die in een V-formatie vliegen, maken “honk-geluiden” om de vogels die vooraan vliegen aan
te moedigen, zodat ze hun snelheid behouden. Maar wat zeggen mensen als ze achteraan “honken”?
Meestal hebben ze dan commentaar op de voorsten.
Tot slot (en dit is belangrijk), als een gans ziek wordt of gewond raakt door bijvoorbeeld een kogel en
uit de formatie valt, vliegen er altijd twee ganzen met de gewonde mee. Ze begeleiden deze gans tot
aan de grond, waar ze helpen en de gekwetste beschermen. Ze blijven er bij totdat de gans weer op
krachten is en verder kan vliegen of sterft. En alleen dan vliegen ze verder of wachten op een andere
zwerm om mee te vliegen naar hun eigen groep
Dit verhaal maakt duidelijk waar mensen samen voor staan: bij elkaar blijven om ieder mens in zwaar
weer bij te staan en te beschermen om vervolgens samen het doel te bereiken.
Tussenzang: Lied van die goed is, PP nr. 222
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Evangelie volgens Mattheüs: 9, 39 en 10, 8
Toen Hij de mensenmenigte zag, voelde hij medelijden met hen, omdat ze er uitgeput en hulpeloos
uitzagen, als schapen zonder herder.
Hij zei tegen zijn leerlingen: de oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders. Vraag dus de eigenaar
van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen.
Daarop riep hij zijn twaalf leerlingen bij zich en gaf hun de macht om onreine geesten uit te drijven
en iedere ziekte en elke kwaal te genezen.
De twaalf apostelen zond Jezus uit, en hij gaf hun de volgende instructies:
Sla niet de weg naar de heidenen in en bezoek geen Samaritaanse stad.
Ga liever op zoek naar de verloren schapen van het volk van Israël.
Ga op weg en verkondig: het koninkrijk van de hemel is nabij.
Genees zieken, wek doden op, reinig de melaatsen en drijf demonen uit.
Om niet hebben jullie ontvangen, om niet moeten jullie geven!
Acclamatie: Het woord dat ik jou geef, GvL 460
Levend woord
Wanneer in een gemeente of in een bisdom een nieuwe functionaris moet worden aangetrokken,
een burgmeester, een pastoor of een bisschop, dan gaan tevoren een aantal mensen bij elkaar zitten
om, zoals dat heet, een profielschets te maken.
Zij gaan uitdrukkelijk praten over bijvoorbeeld de behoeften en de zorgen van een gemeente of van
een bisdom; ze bekijken aan wat voor een soort functionaris die gemeenschap behoefte heeft.
Niet altijd wordt het de functionaris die op de profielschets past, maar men heeft toch de verlangens
en wensen van de gemeenschap waarvoor de man of vrouw wordt aangesteld bij elkaar.
Tegen de nieuw benoemde kunnen ze zeggen: “dit zijn onze zorgen, dit zijn onze noden, daaraan
zouden we graag willen dat u aandacht besteedde.”
Zou Jezus zo’n profielschets in zijn hoofd hebben gehad toen Hij op het punt stond de twaalf te
benoemen voor het koninkrijk ?
Als je die twaalf – voor zover we er dan iets van weten – ‘ns aankijkt, komt daar een merkwaardig
beeld uit. Wat waren het voor mensen?
Wat hadden ze gemeenschappelijk? Het waren arbeiders, handwerkmensen die in het zweet van hun
aanschijn hun brood moesten verdienen; die er voor moesten knokken en die het niet breed hadden.
Waarschijnlijk waren ze niet welbespraakt.
Meer door het doen dan door het zeggen moesten ze bereiken wat ze wilden. Geen mensen uit de
hogere kringen, geen mensen uit Jerusalem of uit Den Haag of uit Utrecht.
Mensen van het platteland die hun eigen omgeving en degenen met wie ze werkten en leefden erg
goed kenden; geen mensen met papieren.
Ze hadden geen kennis van theologie of van de bijbel en ze hadden niets met de tempel van doen of
met de religie van die dagen.
Waren er dan niet voldoende priesters in die tijd?
Integendeel: er waren toen priesters in overvloed.
Maar wat is het geval?
In die dagen waren deze herders weg gegroeid van hun volk. Godsdienst en ingewikkelde wetsonderhouding waren sterk aan elkaar gekoppeld.
Voor gewone mensen was dat soort godsdienst moeilijk te beoefenen.
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Ze waren ongeletterd en uitgebuit door de bezetter. Bovendien keken de priesters op hen neer. En
evengoed de wetgeleerden: “dat verdoemde volk, dat de wet niet kent !”
En de gewone mensen… die voelden die stiekeme blikken wel, die schuldig verklaringen en gingen
hen maar liever uit de weg.
Het was toch nooit goed. In zo’n klimaat van veroordeling en zonde kan een echte godsverering niet
gedijen.
Jezus heeft maar één zorg gehad: wat ik nu ga beginnen in jullie twaalf is een nieuw Godsvolk.
Jullie zullen de stamvaders worden van twaalf nieuwe stammen, en dat is de hele kerk.
En als ik jullie uitzend , als ik tegen jullie zeg: verkondigt het koninkrijk Gods en verkondig dat niet
met woorden, maar metterdaad door zieken te genezen, doden op te wekken, melaatsen te reinigen,
dan wil dat zeggen dat ik het hele volk uitzend.
Al degenen die bij jullie horen zullen samen dat nieuwe Godsvolk vormen.
Ieder zal daarin op zijn manier verantwoordelijkheid moeten dragen.
De ergste ziekte is de ziekte van het isolement, van het niemand meer hebben tegenover wie je je
hart kunt uitstorten, niemand meer die met jouw zorgen kan dragen, niemand die een stukje
onzekerheid met jou wil torsen, niemand meer die je ziet staan.
Wat is dood in feite anders dan afgesloten zijn, dan niet meer betrokken zijn bij de dingen?
Melaatsheid is niets anders dan uitgestoten zijn uit de gemeenschap, moeten leven op dorre en
doodse plaatsen, aan jezelf overgelaten en aan het “goede geluk”.
Hoe dicht zijn we nu tijdens de Corona crisis niet in dezelfde situatie terecht gekomen.
Isolatie in je eigen huis.
Isolement in de verpleeghuizen, geen bezoek meer mogen ontvangen.
Zonder geliefden moeten sterven.
Laat ons zoals in de eerste lezing over de ganzen, zorg blijven dragen voor elkaar.
Zodat de zieken en eenzamen niet op dorre en doodse plaatsen terechtkomen, maar in een oase van
goede zorg en liefde voor elkaar.
Dan mogen we ervaren dat ook in crisistijd jij en ik kunnen leven.
Stilte
Geloofsgebed
Ik geloof in God, die ons ziet en begrijpt.
Hij steunt ons in tijden van nood en verdriet, maar ook in vreugdevolle tijden.
Hij geeft ons kracht om verder te gaan.
Ik geloof in Jezus Christus, die niet voor niets ‘mens onder de mensen’ is geworden.
Hij roept ons en geeft nieuwe moed.
Hij is ook nu nog de Bron, waardoor wij vertrouwen kunnen hebben in het leven en hoop op
toekomst.
Ik geloof in Gods Geest, werkzaam in alle mensen van goede wil.
Ik geloof dat wij samen kerk zijn, midden in de wereld.
Samen geroepen en bijeen gebracht om door zijn heilige Geest mee te werken aan de gemeenschap
tussen mensen en God.
Ik geloof dat God ten laatste de macht van het kwaad zal breken in alle menselijke verhoudingen, in
ons en in alle mensen, en dat wij samen zullen leven, zonder angst en dood en wanhoop, voor altijd
en voorgoed, in Gods nabijheid. Amen.
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Voorbede
en wij zingen: Keer U om naar ons toe
Keer ons toe naar elkaar.
Bidden wij voor allen
die groot zijn in onze wereld:
gezagsdragers in de samenleving,
voor allen die het leven van anderen
moeten bewaken en dienen:
hulpverleners en werkers in de gezondheidszorg
die zich dagelijks inzetten voor afhankelijke medemensen;
mogen zij de waardering ontvangen die zij waard zijn,
en moge hun bijdrage aan een humanere samenleving gerespecteerd worden.
Voor jeugdleiders en onderwijskrachten die zich energiek wijden
aan de ontwikkeling van de kwetsbare jeugd;
moge jongeren door hen worden geïnspireerd en door hen worden uitgedaagd tot inzet voor een
meer leefbare samenleving.
keer U om naar ons toe
keer ons toe naar elkaar.
Bidden wij voor allen
die klein zijn hier op aarde:
zwervers, uitgestotenen, politieke gevangenen,
allen die verdrukt en klein worden gehouden:
dat zij herders mogen ontmoeten in zijn voetspoor.
Bidden wij voor elkaar:
dat wij niet heersen maar dienen,
aandacht hebben en luisteren
en niet bedacht zijn op eigen eer,
dat het woord van God ons lief is
en zijn omgang met mensen
een bron van hoop en daadkracht
in het voetspoor van Hem
die onze herder is geworden.
Laten we in deze tijd bidden voor allen die getroffen zijn door het coronavirus
Ouderen die geïsoleerd moeten leven op dit moment zonder de warmte van een omhelzing door hun
geliefden
Al die degenen die geen afscheid hebben kunnen nemen van hun stervende dierbare en zo alleen
door een rouwproces heen moeten
Al degenen die nog verblijven op IC en angstig zijn om wat hen is overkomen en bang zijn voor de
toekomst
keer U om naar ons toe
keer ons toe naar elkaar.
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Maak uw belofte waar, God,,
voor hen die ziek zijn …,
dat zij moed putten uit uw belofte van Liefde;
voor hen die zijn overleden…..,
dat zij uw eeuwige Liefde mogen ervaren;
Intenties die zijn doorgegeven
Lichtje van de maand
Onze Vader vanuit het Aramees vertaald
Bron van zijn, die ik ontmoet
in wat me ontroert.
Ik geef U een naam opdat ik U
een plaats kan geven in mijn leven.
Bundel uw licht in mij.
Vestig het rijk van eenheid nu.
Geef ons wat we elke dag nodig hebben,
aan brood en inzicht.
Maak los de koorden van de fouten
die ons vastbinden aan het verleden,
zodat wij ook anderen hun misstappen vergeven.
Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden,
want uit uw woord wordt de werkzame wil geboren,
de levende kracht om te handelen.
Amen.
Brood voor onderweg
In de oase kun je terugkijken op de weg die je gegaan bent. Er is water om je dorst te lessen, er is
voedsel om je lichaam weer aan te sterken.
Er is tijd om je geest te verfrissen, om rust te vinden en je voor te bereiden om opnieuw op weg te
gaan, samen met alle anderen die ook onderweg zijn.
Daarom delen wij brood voor onderweg. Brood van leven, geestelijk leven, waarmee wij het verbond
vieren dat Jezus met ons is aangegaan.
Slottekst
Goede God, in de krant en op de televisie zien we veel mensen, die het slecht hebben.
We kijken in de ogen van hongerige kinderen,
In ogen van mensen die bang zijn om hun bedrijf te verliezen
In ogen van mensen die bang zijn om hun geliefden te moeten missen.
Soms willen we die ellende niet meer zien en er niets meer over horen.
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Wij danken u dat er moedige mannen en vrouwen zijn die het aandurven om mensen in
moeilijkheden toch te bezoeken.
Wij danken u voor artsen, verpleegkundigen, schoonmakers en al die anderen die niet bang zijn.
Help ons een beetje op hen te lijken. Amen
ZEGENWENS
Moge de weg je zeggen: volg me maar.
Moge de ster je zeggen: richt je vaart op mij.
Moge de grond je zeggen: bezaai me.
Moge het water je zeggen: drink me.
Moge het vuur je zeggen: warm je.
Moge de boom je zeggen: schuil in mijn schaduw.
Moge de vrucht je zeggen: pluk me, eet me.
En als je de weg kwijtraakt,
Geen vaste grond meer vindt,
En als je dreigt te verdrinken,
als het vuur gedoofd is
en je kou lijdt in de nacht zonder sterren,
als de bomen kaal zijn en je honger en dorst hebt,
dan moge de Stem je zeggen:
“Wees niet bang. Ik zal er zijn .”
Dat is zegen!
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, Amen
Slotlied: Uit vuur en ijzer, GvL 531
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