Viering 13 augustus 2022
Thema : Vuur en Verdeeldheid
Voorgangers : Huub Bukkems , Mieke Mol en Tonny Colnot
Cantor : Jeroen Kok
Pianist : Paul van der Steen
Techniek : Paul Hafkemeijer en Jeroen Kok
Lichtje van de maand : Mary Roelofs
Klankschaal
Oasekaars wordt aangestoken
Openingslied : De vreugde voert ons naar dit huis, LBK 280
Welkom en inleiding
Hij leefde anders dan anderen, en dat met vuur en overtuiging. Tot zijn volgelingen zei Hij : ”Ik ben
vuur op aarde komen brengen. Wie zich bij mij aansluit zal voor- en tegenstanders ontmoeten ,
aanvaarding , maar ook afwijzing en veroordeling”. Durven wij dat aan ? Ons antwoord op de vraag
van Jezus kan wellicht een ja-woord worden, als wij er ruimte voor scheppen in dit uur van vuur , van
zegen en genade.
Vredeskaars wordt aangestoken
Gebed
God , die liefde bent , maak ons ontvankelijk voor de woorden en de levensstijl van onze voortrekker
Jezus. Houd zijn droom onder ons levend , opdat wij actief werken aan de wereld die Hem voor ogen
stond. Houd zijn vuur in ons brandend , opdat wij durven doen wat Hij ons voorleefde: Hem navolgen
, U tegemoet leven die onze vrede en voltooiing wilt zijn.
Wij geven elkaar een teken van vrede geven
Vredelied : Vrede voor alle mensen
Lezing : Jeremia 38 , verzen 1-13
De zonen van enkele voorname priesters hoorden dat Jeremia de mensen bleef toespreken. It zegt
de heer : “Wie in deze stad blijven zullen sterven door het zwaard , de honger en de pest , maar wie
zich overgeven aan de Chaldeeën zullen het er levend afbrengen”. Dit zegt de Heer : “Deze stad
wordt in handen gegeven van de koning van Babylonië en zijn leger, hij zal haar innemen”. De
raadsheren zeiden tegen de koning : die man moet ter dood gebracht worden . Door zulke dingen te
zeggen ondermijnt hij immers het moreel van de inwoners en van de soldaten die hier nog
overgebleven zijn. Hij heeft niet hun behoud voor ogen , maar hun ondergang. Koning Sedekia
antwoordde : Doe met hem wat je wilt , ik kan jullie niet tegenhouden. Ze brachten Jeremia naar de
waterkelder van prins Malkia , in het kwartier van de paleiswacht , en lieten hem aan touwen zakken
. In de put stond geen water meer , er was alleen modder waarin Jeremia wegzakte. Ebed-Melech ,
een hoveling afkomstig uit Nubië hoorde daarvan. Hij bevond zich in het koninklijk paleis , terwijl de

koning zitting hield in de Benjaminpoort. Ebed-Melech verliet het paleis , ging naar hem toe en zei :
Mijn heer en koning , het is misdadig dat deze mannen Jeremia in een waterkelder hebben gegooid.
Waarom moet hij juist daar van honger omkomen? Elders in de stad is ook geen brood meer. De
koning beval Ebed- Melech : Ga met dertig man naar die waterkelder en haal Jeremia naar boven ,
voordat hij sterft. Ebed Melech riep toen dertig man bij elkaar en ging naar de kelder van het
magazijn van het koninklijk paleis , waar hij wat versleten kleren en oude lappen haalde. Hij liet deze
aan touwen naar Jeremia in de put zakken en zei tegen Jeremia : “Stop die kleren en lappen onder
uw oksels en haal de touwen eronderdoor”. Jeremia deed wat hij zei en zo trokken ze hem uit de put
omhoog. Vanaf dat moment verbleef hij weer in het kwartier van de paleiswacht.
Tussenzang : Daar komt de man uit Anatot, LBK 177
Refrein door allen : Hoor het woord des Heren
Wij moeten ons bekeren
Evangelielezing : Lucas 12 verzen 49-53
Jezus spreekt : Ik ben gekomen om op aarde een vuur te ontsteken , en wat zou ik graag willen dat
het al brandde. Ik moet een doop ondergaan en ik word hevig gekweld zolang die niet volbracht is
.Denken jullie dat ik gekomen ben om vrede te brengen op aarde ? Geenszins , ik kom verdeeldheid
brengen. Vanaf heden zullen vijf in een huis verdeeld zijn , drie tegen twee en twee tegen drie. De
vader zal tegenover zijn zoon staan en de zoon tegenover zijn vader , de moeder tegenover har
dochter en de dochter tegenover haar moeder , de schoonmoeder tegenover haar schoondochter en
de schoondochter tegenover haar schoonmoeder.
Acclamatie : Hier ben ik God, refrein GvL psalm 40
Levend Woord
De profeet Jeremia heeft ons al een heel eind op de goede weg gezet. Hij is er op uit gestuurd om op
te komen voor Gods gerechtigheid en vrede. In een droom zegt God tegen Jeremia : “Is mijn woord
niet als een hamer die een rots verbrijzelt “. De woorden van God zijn lang niet altijd even
aangenaam om te horen. Het is een oproep om je nek uit te steken. Het uiteindelijke welzijn van het
in verval geraakte Juda heeft hij voor ogen. Het wordt hem niet in dank afgenomen dat hij pleit voor
overgave aan Babel. Juda was toe aan een grote schoonmaak en een loutering. De besluiteloze
koning Sedekia staat tegenover Jeremia die in zijn ogen bepaald geen vrede komt brengen maar
grote verdeeldheid. Hij wordt daarom in de put neergelaten , maar er weer uitgehaald door de
buitenlander Ebed-Melek.
Lucas staat vooral bekend om zijn aankondiging vanuit de hemel door de engelen van de “vrede op
aarde “. Maar die vrede komt ons niet engelachtig aangewaaid. De weg naar die vrede toe is vooral
de weg van het kruis , een weg die om inzet vraagt en trouw. Hoewel de echte lezers van de
boodschap van Lucas zich dat goed realiseert , komt het evangelie-gedeelte van vandaag toch hard
aan. De woorden van Lucas 12 lijken haaks op die vredige kerstaankondiging die we kunnen lezen in
Lucas 2.Wij denken bij zijn kerstevangelie aan teksten als , een kind is ons geboren , een zoon ons
gegeven , de wolf zal slapen naast het lam en aan geromantiseerde eindeloze vrede. De woorden die
Jezus vandaag spreekt , lijken helemaal niet bij de Messias te passen. Hij is toch de vredevorst en de
zachtmoedige koning op een ezelin. Als de Messiaanse tijd aanbreekt, moeten we ongestoord van
vrede en rust kunnen genieten. En dan horen we Hem zeggen : Denk niet dat ik op aarde vrede ben
komen brengen. Neen , ik zeg u , juist verdeeldheid. Wat kan daarmee bedoeld zijn ? Het klinkt als

een hard gelag , een rauwe werkelijkheid. Lucas vertelt het nog mild want Matteus beschrijft het nog
zwaarder : Ik ben niet gekomen om vrede te brengen maar het zwaard. Wij zien hoe de verdeeldheid
intreedt op het moment dat er een boodschap gebracht wordt die men liever niet wil horen. Als de
boodschap je raakt , iets in je wakker roept , een vuur doet ontbranden , dan kan dat betekenen dat
je tegen de stroom in moet zwemmen. Woorden van God zijn niet altijd aangenaam om te horen.
Het is een oproep om je nek uit te steken. Het is niet de bedoeling maar de ontstane verdeeldheid
kan tot een kloof leiden. Wat moeten wij met deze tekst.? Wat moet bv de vredesbeweging met
deze harde tekst? Het antwoord is simpel: hem serieus nemen. Als we het toekomstperspectief van
vrede en gerechtigheid werkelijk ernstig nemen in het hier en nu en tot handelen overgaan heeft dit
bijna noodzakelijk tot gevolg : discussie , tegenstellingen , verdachtmakingen en tweedracht. Het
Lucas-evangelie van vandaag confronteert ons met de harde realiteit van het idealisme. Het
Messiaanse idealisme is het idealisme dat onvermijdelijk te maken heeft met de weerbarstige
realiteit. Als het echt vuur is , brengt het heel wat te weeg en roept het onvermijdelijk tegenkrachten
op. Echt vuur van de Geest roept reacties op en daarom is het ook zo goed te begrijpen dat Lucas de
Handelingen van de apostelen begint met het verhaal over hoe het vuur vanuit de hemel op aarde
wordt geworpen , ingegoten in de harten van de mensen die wel van goede wil waren maar het vuur
misten. Als het echt ontvlamt zal het geen binnenbrandje meer mogen zijn, maar een uitslaande
brand die van verre zichtbaar is. Een geestdrift die ook conflicten kan veroorzaken , ook met
diegenen die je van harte het meest nabij zijn : vader en zonen , moeders en dochters. Jezus heeft
ons als geen ander verkondigd dat God dichtbij is. Hij heeft de troostende liefde van God voelbaar
onder ons gebracht. Maar dat niet alleen , hij heeft ons ook Gods opdrachten van de vurige Sinaiberg in herinnering gebracht. Hij heeft ons als medewerkers en medewerksters nodig. Wij kunnen er
voor zorgen dat zijn vuur op aarde zal ontbranden.
Jezus openbaart een vrede die is gebaseerd op waarheid , liefde , rechtvaardigheid en
dienstbaarheid. De keuze voor die vrede brandt als een vuur in Jezus , een vuur waarmee Hij als het
ware gedoopt wordt en dat hem onafwendbaar naar de dood voert als uiterste consequentie van de
dienstbaarheid. Wie verzet aantekent tegen de bestaande structuren , ook al is het geweldloos ,
weerstand biedt tegen de machthebbers , lokt agressie , geweld , haat en verdeeldheid uit.
Als je je niet verzet krijgen de machthebbers gelijk. Ofwel wij geloven in de God van Abraham , Isaak
en Jacob , de God van de overlevenden , ofwel wij dienen de afgoden van de dood. God heeft zijn wil
bekend gemaakt. Hij wacht op medestanders en zal die niet aan hun lot overlaten.
Uit beide lezingen spreekt de oproep om je te engageren. En daarmee automatisch ook de oproep
om elkaar daar scherp in te houden. En hoe doe je dat , zonder dat je in het oordeel schiet.
Laatst vertelde een leraar mij zijn ervaring over een van zijn leerlingen die uitzonderlijk goed was in
het niet oordelen. In het rekenboek stond een vraag over het aantal gebakjes voor een visite. Er
kwamen 8 mensen op visite en er waren 7 gebakjes. Heb je dan genoeg gebakjes? De leerling kan
dan ja of nee aankruisen. De leerling zat al een tijdje naar de som te staren. De leraar herhaalde zijn
vraag , is het ja of nee ? “Ja “ zei ze “dan heb je met 7 gebakjes wel genoeg “. De leraar vroeg :”Kun je
dat uitleggen “? “Nou “zei ze , “er is altijd wel iemand op dieet , of iemand die gewoon niet hoeft. En
als ze allemaal willen , dan mogen ze mijn gebakje wel hebben”.
“Ah “zei de leraar , “ dat is slim bedacht. , maar wat denk je dat er in het antwoordenboek staat “?
“Oh “, zei ze “daar zal wel staan dat het niet kan “.
En zo was er zomaar een weg. Zonder de realiteit te ontkennen , zonder een oordeel goed of fout.
Natuurlijk moet je soms delen of soms kom je tekort. De grootste vijand van vrede is misschien niet
eens oorlog maar de lieve vrede. Wij hebben getuigen nodig die het vuur blijven bevragen , wij

hebben elkaar daarin nodig. Welk vuur wordt er in deze viering bij ons aangewakkerd ? Ik denk graag
aan wat de Benedictijnen al zeiden in de 6de eeuw “Wij zijn levenslang beginners , we mogen elke
keer opnieuw dit vuur ontdekken. En het fijne van beginner zijn is dat je kleine stapjes mag zetten en
dat je er een hand bij mag pakken. Zo moge het zijn.
Stilte
Pianomuziek
Geloofsbelijdenis
V. Het is niet gemakkelijk om te zeggen
“Ik geloof in God “. Wat zeg je dan?
Je zegt zo veel , een mens te veel.
A. Een God die mij draagt
en die van mij vraagt
te doen wat mogelijk is en nog iets meer!
V. Een God die naar mij reikt
en die toekomst biedt:
wees mens van hoop , ga in mijn spoor.
A. Een God die mens werd.
warm en uitdagend,
die niet loslaat,
die zichzelf niet wil ontzien.
V. Een God die trouw is en barmhartig.,
die onmacht kent en die je omarmt.
A.. Een God die uitdaagt , stuwt , bemoedigt
en zegt : probeer het maar…….
V. Een God die ook gezegd heeft :
“ Mijn naam is : Ik ben er voor jou”.
ja, in die God wil ik geloven. Amen
Voorbeden
Acclamatie : Keer U om naar ons toe
Eeuwige, tot U komen wij met ons zoeken naar gerechtigheid voor allen . Wij brengen voor U alle
werkers aan vrede , op welke manier dan ook , overal op deze wereld , mensen op vredesmissie ,
hulpverleners die kansen creeëren voor de armsten. Dat de vrede op aarde mag terugkeren en de
oorlogen beëindigd worden.
Eeuwige, tot U komen wij met ons zoeken naar gerechtigheid voor allen. Dat wij de wijsheid en de
kracht ontvangen om onze weg te vinden in situaties waarin ons geloof leidt naar verschillen met de
mensen rondom ons. Wij vragen om wijsheid en vrijheid om goed met conflicten te kunnen omgaan ,
conflicten die het gevolg zijn van de passie in ons geloof.
Eeuwige , tot U komen wij met ons zoeken naar gerechtigheid voor allen. Dat wij het vuur van Uw
liefde vandaag en morgen in ons hart mogen ervaren. Dat wij er meer van doordrongen zijn dat God
ons roept en hoe wij Jezus kunnen volgen met passie en kracht.

Eeuwige , tot U komen wij met ons zoeken naar gerechtigheid voor allen. Onze angst gekwetst te
worden, leg die aan banden. Onze angst zelf te kort te komen , doe ons die onder ogen zien en tot
juiste proporties terugbrengen. Onze angst belachelijk te zijn in de ogen van anderen , leer ons die
ter sprake te brengen.
Eeuwige , tot U komen wij met ons zoeken naar gerechtigheid voor allen. Wij bidden U voor alle
goede mensen dicht om ons heen, die zich dag aan dag zonder ophef sterk maken voor onderlinge
liefde en verdraagzaamheid , oude en jonge mensen. Wij bidden U voor alle bestuurders van de
kerken en van de wereld , dat zij de wet als middel en niet als doel zullen aanwenden , dat zij zullen
weten van liefdevolle barmhartigheid.
*Voorbeden uit intentieboek
*Lichtje van de maand
*gelegenheid om persoonlijk gebed uit te spreken en een lichtje daarvoor aan te steken
Acclamatie : Keer u om naar ons toe
Onze Vader
Onze vader in de hemel , laat uw naam geheiligd worden , laat uw koninkrijk komen en uw wil
gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden , zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. En breng ons
niet in beproeving , maar red ons uit de greep van het kwaad. Want aan U behoort het koningschap ,
de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen.
Brood voor onderweg
Lied : Moge het delen van dit brood ( Oosterhuis )
Wij delen het brood
Als delen is : iedereen hoort erbij , als delen is : kom maar , dan maak ik je blij. Als delen is : laten we
het samen doen , als delen is een knipoog , een hand of een zoen. Als van delen alle tranen drogen ,
als met delen kwaad wordt omgebogen. Dan wil ik ook delen dan zeg ik geen nee , dan willen wij ook
delen.
Heb jij gehoord van het wonder dat alles veranderen kan. Soms is het zelfs eenvoudig, komaan , ik
vertel het je dan. Als we delen gebeurt er iets bijzonder , want zie je , het is als een wonder. Weinig
wordt veel als we delen en zo wordt het leven een feest. Dat is wat Jezus ons leerde om alles te doen
in zijn geest. Het ongelooflijke wonder dat brood geeft aan ieder mens , doen wij toch allemaal
samen , het is Zijn vurige wens.
Muzikaal Intermezzo
Slotgedachte
God van mensen, wij mochten ons warmen aan woorden van Jezus , door U gezonden om Uw licht
voor de wereld te zijn. Schrijf zijn woorden in ons hart , opdat zij ons van binnenuit bewegen om met
overgave te doen wat Hij deed , om met warmte te begroeten die wij ontmoeten zullen op wegen
naar morgen. Iemand is vuur op aarde komen brengen, warmte van vriendschap en vrede. Vandaag
brandde dat vuur in ons midden, in woorden van licht en leven. De aanstichter ervan hoopt dat wij
het laten oplaaien in de wereld om ons heen. Van hoorders van zijn woorden worden wij , zo hoopt
Hij , doeners van zijn woorden.

Laten wij elkaar zegenen en zingen het lied : “Vervuld van Uw zegen”. LvK 425
Wij zijn aan het einde gekomen van deze viering , fijn dat u hier was of thuis via streaming met ons
verbonden. Ik wil graag iedereen bedanken die op welke wijze dan ook , meegewerkt heeft aan de
totstandkoming van deze mooie samenkomst. Paul en Jeroen met de prachtige muziek , Paul en
Jeroen met de techniek , Mary voor het bloemetje en last but not least Tonny , Mieke en mezelf.
Slotlied : Ga met God, LBK 416

Volgende Oaseviering: zaterdag 10 september om 19.00u
Voorgangers zijn Jeanneke de Bot en Els Bazelmans

