Gebedsviering Oase paaszaterdag 16 april 2022
Thema:

NIEUW LICHT – NIEUW LEVEN

Voorgangers: Hans van Hak en Tonny Colnot
en mee voorbereid: Els Bazelmans
Cantor: Jeroen Kok
Piano: Frank Bockholts
Beeld en geluid: Armand Klaassen
paaskaars brandt niet
De kerk is duister.
Het vuur wordt 5 minuten voor aanvang binnengebracht door Frank Bockholts van Jozefplein en
vuurkorf aangestoken.
klankschaal
Openingslied: Wij bijeen
Welkom en inleiding
God is een bron van licht en warmte, als een vuur aanwezig in ons midden.
Vuur van het Jozefplein hier naartoe gebracht, dat hier brandt.
Vuur waaraan straks de paaskaars wordt ontstoken.
Welkom iedereen hier aanwezig in deze kerkzaal en welkom iedereen die via de kerktv is verbonden.
Wij allen bijeen om het feest van nieuw leven en nieuw licht te vieren.
In een tijd die duister is voor vele mensen, die lijden aan oorlog en geweld, aan armoede en
eenzaamheid.
In een tijd die smeekt om solidariteit met onze directe omgeving en tot ver daarbuiten.
Het visioen van vrede is zeer actueel.
De uitgestoken hand van de Verrezene nodigt ons liefdevol uit.
Laten we dan ruimte maken in onszelf voor deze viering.
Dankbaar dat we samen bijeen zijn en ook op afstand met elkaar verbonden.
Gebed Stille Zaterdag
’t Is morgen Pasen – God, maar overal is dood;
en zou ik dan van leven moeten spreken?
Mijn denken blijft bij Goede Vrijdag steken,
want daar leed Jezus onze diepste nood.
‘t Is morgen Pasen – maar waar blijft de zon
die onze zieke wereld kan genezen?
Ik sta met uw discipelen in angst en vreze
bij het lege graf, waar ik U niet vinden kon.
’t Is morgen Pasen – feest van het gericht
dat U gevoerd hebt tegen dood en lijden,

feest van voorbijgaan van de dood, feest van bevrijden;
Heer, doe ons opstaan in Uw levenslicht.
In de naam van de Vader, Zoon en heilige Geest

Amen.

Inleidende gedachte
God sprak: Er zij Licht en er was Licht.
Zeggen en doen is één bij Israëls God.
In den beginne was het woord,
en het woord was meteen ook daad.
God roept het licht en het is er.
Het is niet het licht van zon en maan.
Dat licht wordt pas de vierde dag ontstoken.
Het is het licht dat schijnt in de duisternis
en dat de duisternis niet kan doven.
Het is het licht dat komt van het spreken van God
en zolang God blijft spreken,
wordt het nooit meer donker.
Nee, God spreekt
en het volk dat in duisternis wandelt, gaat een licht op.
En God zag dat het licht goed was.
Ontsteken paaskaars
Deze paaskaars is het symbool van Leven dat licht en warmte geeft, het symbool van de levende
Christus uit Nazareth. Nieuw licht en nieuw leven.
Met het vuur dat vanaf het beginne brandde in velen, dat symbool werd van de bevrijdende God,
ontsteken we nu het vuur van de paaskaars en brengen het licht daarna over naar onze
gemeenschap.
Lied: Licht dat ons aanstoot , GvL489
Lichten gaan aan
Eerste lezing
Zie de mens,
Gij die ons hebt gewild naar uw beeld,
geschapen naar u toe.
Zie ons man, vrouw, Kaïn , Abel.
Spaar ons, zoals gij Noach gespaard hebt.
Roep ons, zoals gij Abraham geroepen hebt
om te gaan naar een land dat goed en wijd is.
Doe ons gaan, doe ons zien waarheen,
om recht te doen aan armen en verdrukten.
Gij die uw kracht hebt neergelegd in mensen,
uw woorden in hun hart gegrift,
opdat zij weten wat te doen:
gerechtigheid en vrede, aan elkaar.

Gij die in Israël geroepen hebt
Jezus van Nazareth – tot licht der wereld zijn levensgang gedenken wij,
en hoe hij stierf, en in een graf werd neergelegd,
maar ook wat heet “dat hij is opgestaan”.
Lied: Blijf niet staren , GvL 409
Lezing , bewerking door Huub Oosterhuis
Op de eerste dag van de week, het was nog vroeg in de morgen,
gingen vrouwen naar het graf zij droegen de balsem en de geurige kruiden, die zij hadden bereid.
Zij vonden de steen, weggerold van het graf.
Zij gingen naar binnen en vonden niet het lichaam van de Heer, van Jezus.
En het geschiedde, in hun radeloosheid daarover
zie, twee vreemdelingen stonden vóór hen, in schitterend wit kleed.
Bevreesd bogen zij hun gezicht naar de aarde.
De vreemdelingen zeiden tot hen:
Waarom zoek je de levende bij de doden?
Hij is niet hier, hij is opgestaan.
Gedenk, hoe hij sprak tot jullie toen hij nog in Galilea was,
toen hij over de mensenzoon gezegd heeft:
het moet dat deze wordt overgeleverd
in handen van schuldige mensen
en dat hij gekruisigd wordt
en op de derde dag verrijzen zal.
Acclamatie: Alleluia , Taizé
Levend woord
Nieuw licht - nieuw leven. Leven dat licht en warmte geeft.
Licht dat schijnt in de duisternis en dat de duisternis niet kan doven.
Daar staan we dan met Pasen 2022.
In een wereld die nu of nog steeds veraf staat van vrede en rechtvaardigheid.
Vele mensen gaan gebukt onder oorlogsgeweld en armoede. We noemen de mensen in en uit
Oekraïne, Libanon, Eritrea, Syrië en kunnen dit uitbreiden naar zovele anderen.
En dan nu weer Pasen waar medelijden en sympathie worden omgezet in solidariteit; in geestkracht
en daadkracht.
De Mensenzoon, Jezus van Nazareth, in Jeruzalem juichend binnengehaald met Palmzondag, heeft
ons dit tot het uiterste voorgeleefd.
Daarna, op wat we nu Goede Vrijdag noemen, na een lijdensweg aan het kruis genageld en door God
en iedereen verlaten gestorven. Het is volbracht..
Maar dit is niet het einde.
De graankorrel valt in de aarde, om opnieuw vruchtbaar leven voort te brengen.
God laat zijn Zoon niet in de steek, integendeel.
De dood heeft niet het laatste woord.

Er komt nieuw leven en nieuw licht: het mysterie van de Verrezen Heer toont ons de geestkracht en
daadkracht van God. Het geeft vertrouwen en hoop tot in onze dagen en bij velen.
Zeker ook in bange tijden zoals met Pasen 2022; dat kwam eerder naar voren en het is aan ons,
mensen om de uitgestoken hand van Jezus de Verrezene te aanvaarden.
Het is aan ons, mensen om de hoop en liefde vruchtbaar te laten worden.
Het is aan ons, mensen om vrede en gerechtigheid alle kans te geven.
Het is aan ons, mensen om de aarde te beheren met respect voor het verleden en de toekomst.
De schepping komt telkens opnieuw tot bloei.
Blijf niet steken in de dood maar houdt de toekomst voor ogen. Een toekomst die door God gedragen
wordt, voor eeuwig onbreekbaar en sterk. Gods zoon heeft het ons voorgeleefd en volbracht.
Omdat God het is die groter is dan ons hart.
Een roep weerklinkt: ik open hemel en aarde en afgrond en wij zullen opstaan.
Stilte, daarna pianospel
Geloofsgebed
We geloven in de God van de schepping
die ons tot partners roept
bij het vormgeven van een toekomst
van gerechtigheid, vrede en vreugde.
We geloven in de God die niet veraf is,
die het leven van de wereld deelt,
die de hoop van mensen tot de zijne maakt
en de pijnen van de wereld voelt.
We geloven in de God die zich verenigt
met wie arm is en onderdrukt,
met wie snakt naar echt geloof
en smeekt om medestanders.
We geloven in de God die kwetsbaar is
en pijn lijdt om zijn volk,
maar wiens verbond met hen
voor eeuwig onbreekbaar blijft en sterk.
Voorbeden met acclamatie : O Heer God , GvL 399
Gij die ons in dit leven hebt geroepen,
doe ons toebehoren aan elkaar.
Dat wij naar wegen zoeken
om elkaar van dienst te zijn.
Bescherm ons tegen ons zelf.
Geen doden meer, geen terreur,
geen mensenvernietiging, geen oorlog,
geen wapenhandel, geen wapenfeiten,
geen stompzinnig machtsvertoon.
Geen miljarden over de balk
op kosten van oude en nieuwe armen.

Geef ons toewijdingskracht en trouw,
dat wij liefde doen, leven tegen de dood in,
vrede stichten waar mogelijk.
Breek in ons de macht der verdringing,
dat luie, bange vergeten, niet-weten, niet-willen-weten,
dat doen alsof het wel meevalt en “zo is het leven”:
het recht van de sterkste, ieder voor zich,
de armen nog armer, kinderen geofferd.
Gij, die het leven zó niet hebt bedoeld,
roep ons aan: “mens, waar is je broer ? je zus?
Stoot ons wakker.
intentieboek

eigen intenties

stilte

GEEN lichtje van de maand.

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 van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid.
Amen
Brood voor onderweg
Gezegd Gij, Eeuwige, Vader van hemel en aarde,
om licht en levensadem,
zee en land, zon maan en sterren,
mensheid naar uw beeld
Gezegend Gij, om de volheid van uw trouw
in die-uit-Nazareth, Jezus,
die werd gekruisigd en begraven,
die Gij hebt opgewekt, eerste uit de doden.
Gezegend Gij, om hem
die ons uw naam heeft geleerd,
die in zijn laatste nacht ons heeft gezegd
wat leven is, wat liefde doet.
Onthoud zijn naam en blijf bij hem,

en ga de lange weg naar goed wijd land.
Ga weer opnieuw en wees elkaar tot naaste
en deel met God-weet-wie het brood, dat wij hier breken en samen delen.
Dit heeft hij ons gezegd en voorgedaan,
opdat wij hem bij ons leven houden.
Brood delen
Lied: Groter dan ons hart, GvL 448
Slotgedachte
Als er iets moet opstaan vandaag
is het onze moed
om te doen als Hij.
Als er iets moet opstaan
is het onze wil
hem te volgen.
Als er iets moet opstaan
is het ons geloof
dat de dood niet het laatste woord is.
Als er iets nieuw moet zijn vandaag
is het onze liefde
geboren uit Hem
maar bestemd voor de wereld.
Als er iets op moet staan
is het mijn antwoord op:
“heb je me lief ?”
Vrede – en paaswens
De paaservaring is een belofte
maar ook onze opdracht: nieuw licht en nieuw leven.
Doen wat gedaan moet worden om Gods schepping tot bloei te laten komen, overal op aarde.
Train je liefdeskracht, vergeet niet je bestemming,
denk na, doe goed.
Laten we dat naar elkaar in de vredewens en paaswens uitspreken.
Zegenwens, gezongen door cantor, GvL 344
De Levende zegene en behoede u.
De Levende doe zijn aangezicht over u lichten,
en zij u genadig.
De Levende verheffe zijn aangezicht over u,
en geve u vrede.
(allen) Zegen ons en behoed ons, doe lichten over ons uw aangezicht en wees ons genadig / en geef
ons vrede
Slotlied: De steppe zal bloeien ,GvL 591

Volgende vieringen met Oase:
Zondag 15 mei Ontmoetingsmiddag Oase
Zaterdag 14 mei Oase- viering (Maria)

