Oase-viering, 12 februari 2022
Thema: Gelukkig worden
Voorgangers: Hans van Hak en Els Bazelmans
Cantor: Jeroen Kok
Piano: Frank Bockholts
Team beeld en geluid: Jeroen Kok en Harry de Bot
Lichtje van de maand: Mary Roelofs

Paaskaars brandt
Mededelingen
Klankschaal
Oase kaars wordt aangestoken
Openingslied: Goed is dat je niet doet wat slecht is
Welkom en inleiding
Goede avond, iedereen hier fysiek aanwezig en jullie thuis bij het scherm.
Gelukkig lijkt er weer iets meer bewegingsvrijheid mogelijk om elkaar te ontmoeten.
We bevinden ons echter nog steeds in een bijzondere tijd die veel alertheid vraagt.
Het komt ons geluksgevoel niet ten goede, we voelen steeds beperkingen.
Dat gelukkig worden en zijn is het thema van deze viering.
Goed is dat je niet doet wat slecht is, is daarbij een eerste begin.
We zongen dat zojuist. Maar gelukkig worden is meer.
Voor ieder mens bepaalt dat in belangrijke mate hoe het leven beleeft wordt.
Bij Jezus, als mensenzoon, kunnen we een voorbeeld nemen.
dan blijkt geluk, vrede en alle goeds tot ieders leven te horen.
In elke levensfase van jong naar oud met andere accenten.
Maar dat geluk valt ons niet zomaar toe, daar is een leven lang voor nodig
om er samen naartoe te werken.
Het is als het ontstaan van een kunstwerk, daar komt heel wat bij kijken.
Gebed
Laten we dan ruimte maken in onszelf voor deze viering. Dankbaar dat we hier nu mogen zijn en op
afstand met elkaar verbonden; samen bijeen.
Liefde volle God,
zie ons hier en zie hen, die thuis de viering mee volgen, uw mensen,
een kleine groep van velen, kostbaar in uw ogen,
verdoofd soms door alles wat in onze wereld mensen overkomt,
zoals nog steeds de wereldwijde corona-pandemie en de grote problemen rond de klimaatcrisis.
Wij weten en kennen uw naam
die een leven lang met mensen meegaat
en nog daarna.

Wees bij ons en geef kracht vanuit uw woord
aan allen op onze aarde, tot uw geluk aanwezig is
voor ieder van uw mensen;
en ieder onze naaste zal zijn.
in de naam van de Vader, Zoon en heilige Geest
Vredeskaars wordt aangestoken
Vredesgebed
Goede God, maak van mij een werktuig van vrede.
Laat mij liefde brengen waar haat heerst,
vergeving waar onrecht is,
geloof waar twijfel is,
licht waar duisternis is,
vreugde waar droefheid is.
Goede God, geef dat ik geen troost,
begrip en liefde zoek,
maar troost, begrip en liefde geef.
Want we ontvangen als we geven,
we worden vergeven als we zelf vergeven,
we worden geboren tot eeuwig leven.
Vredeswens
Wensen we elkaar - over afstanden heen - deze vrede toe.
Vredeslied: Vrede en alle goeds (ps-1)
Eerste lezing Leven is een kunstwerk maken
Ieder mens staat voor een doek,
krijgt een palet vol kleuren:
de kleuren van het hart en het verstand,
de kleuren van gemoed en geest,
de kleuren van zijn lijf en leden.
En dan maar schilderen en proberen
om ’t beste uit zichzelf weer te geven.
De achtergrond is reeds gegeven
de eeuw waarin wij leven,
het land en het milieu en het gezin
en al die dingen waar wij niets aan kunnen doen.
Maar op die achtergrond komen de eigen kleuren,
de trekken van ons eigen leven.
Wij borstelen naar eigen aard,
een beetje stuntelig of zelfverzekerd,
met grove borstel of met fijn penseel.
Wij borstelen altijd verder zonder te pauzeren.
Kom, leg nu even het penseel opzij.

Amen.

Laat rusten het palet met vele kleuren,
doe enkele stappen achteruit en kijk eens . . . . .
Kijk eens naar je eigen leven . . . . .
Bewonder of beween, maar wees nog niet tevreden
als alles volgens het boekje,
bijna perfect is weergegeven.
Misschien ontbreekt dan nog de ziel
die in geen boekje staat beschreven.
Het is het zachte wonder dat ontroert.
Waarom?
Ik weet het niet
- om nooit meer te vergeten.
Misschien zal God
als Hij het doek bekijkt
waarop ons leven staat geborsteld,
misschien zal Hij,
ontroerd staan kijken,
omdat Hij in dat wonder
iets van Zijn eigen beeltenis ontdekt.
Lied: Wonen overal, GvL 551
Lezing Lucas 6, 17.20 – 26 (NBV)
Nadat Jezus de twaalf apostelen had aangesteld ging hij met hen de berg af en bleef hij staan op een
plaats waar het vlak was. Daar had een groot aantal van zijn leerlingen zich verzameld, evenals een
menigte mensen uit heel Judea en Jeruzalem en uit de kuststreek van Tyrus en Sidon.
Hij richtte zijn blik op zijn leerlingen en zei: Gelukkig jullie die arm zijn, want van jullie is het koninkrijk
van God.
Gelukkig jullie die honger hebben, want je zult verzadigd worden.
Gelukkig wie nu huilt, want je zult lachen.
Gelukkig zijn jullie wanneer de mensen jullie omwille van de Mensenzoon haten en buitensluiten en
beschimpen en je naam door het slijk halen. Wees verheugd als die dag komt en spring op van
blijdschap, want jullie zullen rijkelijk beloond worden in de hemel.
Vergeet niet dat hun voorouders de profeten op dezelfde wijze hebben behandeld.
Maar wee jullie die rijk zijn, jullie hebben je deel al gehad.
Wee jullie die nu verzadigd zijn, want je zult hongeren.
Wee jullie die nu lachen, want je zult treuren en huilen.
Wee jullie wanneer alle mensen lovend over je spreken, want hun voorouders hebben valse profeten
op dezelfde behandeld.
Lied: Voor mensen die naamloos, GvL 644
Levend woord
God wil ons horen, wij worden verstaan.
Dat zongen we en daar spreekt een mooi perspectief uit.
Zeker als we de Lucaslezing op ons laten inwerken, bij ons binnen laten.
Gelukkig jullie die honger hebben, huilen of gebukt gaan onder armoede.
Dat zijn schokkende woorden, en toch zegt Jezus dat;

je zult maar zo toegesproken worden in die barre omstandigheden.
Die mensen verwachten iets van Jezus, ook in onze tijd.
Ze verwachten een andere, betere toekomst.
Toch stellen mensen vertrouwen in Jezus,
Jezus geeft vertrouwen: vertrouwen in zichzelf en vertrouwen op God.
Want Jezus zegt hen: van jullie is het koninkrijk van God.
Dat is een veelzeggende toezegging.
Maar ook moeilijk te vatten. Jezus noemt de mensen die voor Hem staan,
gelukkige mensen. God zal hen recht doen.
Wij kunnen ons van God geen goed beeld maken.
Wel kunnen wij Jezus, zijn Zoon, die door een lijdensweg heen
ons toonde dat zijn Vader zich schaart aan de zijde van de verworpenen en uitgestotenen;
onrecht en onvrede aan de kaak stelt.
Hij vraagt ons op te komen voor de ander, de naaste dichtbij en veraf en voor onszelf.
Zorg hebben voor mensen die naamloos, kwetsbaar en weerloos door het leven gaan.
Dan mag je gelukkig worden en dankbaar zijn voor mensen die warmte, liefde en vriendschap geven.
Het raakt de kern van barmhartigheid.
Het omzien naar elkaar, de diaconie.
In dit kerk-ontmoetingscentrum wordt hieraan in deze maand uitdrukkelijk aandacht voor gevraagd.
Zoals in de liturgie en de tentoonstelling, die je hier rondom ziet.
Zeven werken, ik noem ze op:
1. Wie honger hebben eten geven
2. Wie dorst hebben drinken geven
3. Vreemdelingen gastvrij opnemen
4. Naakten kleden
5. Zieken bezoeken
6. Gevangenen verzorgen
7. Gestorvenen begraven.
Daar kan aan worden toegevoegd het achtste werk: zorg voor de aarde.
Dit heeft alles met gelukkig worden te maken.
Van geven en ontvangen
van voorspoed en tegenspoed
van tekort en overvloed
van respect en verharden
van goed en verkeerd
van dromen en angsten
van oorlog en vrede
van vernietiging en opbouw.
Aan ieder van ons de taak om hiermee om te gaan.
Om van het leven een kunstwerk te maken.
Ga die uitdaging aan, durf daarop te hopen. Zie de kleuren van het palet en probeer met de kleuren
van hart en verstand, van gemoed en geest, van lijf en leden
het beste uit jezelf te halen.
Soms stuntelend of zelfverzekerd dan vol bewondering of ontevreden.
Er wordt gezegd om niet steeds perfectie na te streven. Er zijn nu eenmaal dingen waar we zelf niets
aan kunnen doen.

Maar zoek naar de ziel, de zin en verwonder je, in wat je in je leven bereikt.
Weet dat je gehoord wordt op je weg door het leven.
Plannen worden gerealiseerd. Idealen worden daden.
Mensen zijn elkaars reisgenoten op weg naar een toekomst van vrede en geluk.
Daarbij is het wel van belang om niet alleen jezelf op de voorgrond te plaatsen.
Nee, doe als Jezus, stel je dienstbaar op, heb aandacht voor het kleine en achterstelling, toon respect
voor elkaar.
Luister naar wat ieder nodig heeft.
Vanuit de ziel, de zin kan het geluk van binnenuit ontstaan en het leven kleuren.
Zien we dat niet of te weinig dan komt het wee jullie aan de oppervlakte.
God en mensen willen elkaar horen en worden verstaan.
Daar wordt iedereen gelukkig door.
Stilte

en pianospel

Geloofsgebed
Ik geloof in God
die er voor ons wil zijn
die naar ons luistert
die ons bevrijdend nabij wil zijn.
Ik geloof in Jezus
die mens met ons is geworden
die niemand in de kou liet staan
die oog had voor kwetsbare mensen
Ik geloof in de Geest
die ons mensen bezielt
die uit is op eenheid
die telkens weer nieuw maakt.
Ik geloof in de mensen om mij heen
dat zij goed en waardevol zijn
dat zij zoeken naar geluk
dat zij door God bemind worden.
Ik geloof in mijn eigen leven
dat God mij beschermt
dat God naar mij omziet
dat Hij mij bemoedigt.
Ik geloof dat God telkens weer
mensen verzamelt en dat wij mogen
rekenen op Hem.
Ik geloof dat God ons leven heeft gegeven,
sterker dan de dood.

Voorbeden met acclamatie
Laat ons zingend bidden: keer u om . . .
Goede God,
wij danken u voor alle goede en lieve mensen,
die met hun warmte, liefde en vriendschap
geluk brengen en
een weldaad voor ons zijn.
Wij bidden u
voor de grote wereld daar buiten,
die zo verhard is, intolerant en agressief,
vol protesten tegen van alles en nog wat,
en die misbruik maakt van macht en aanzien,
zoals vooral zoveel meisjes en vrouwen
ondervonden hebben en steeds ervaren.
Zend uw Geest uit over de wereld,
opdat ieder mens een mens mag zijn
die respect verdient.
Goede God,
wij danken u dat wij oud mogen worden
en onze kinderen en kleinkinderen mogen volgen
in hun leven.
Wij bidden u vooral voor hen,
die het ergste van de ouderdom moeten doormaken:
het verloren raken in dementie,
het verlies van hun mens-zijn.
Die vaak in een mensonwaardige toestand
hun einde moeten afwachten.
Hoe erg is dat ook
voor hun dierbaren en geliefden.
Wij bidden voor hen allen,
ook voor hun verzorgers en verplegers.
Goede God,
wil bij onze jonge mensen zijn,
die het optimisme van hun leeftijd hebben,
en klaar zijn voor een start in een eigen volwassen leven,
maar voor wie een eigen woning een onmogelijkheid is,
door de abnormaal hoog opgedreven prijzen.
Laat er toch rechtvaardigheid komen.
Dat niet enkelen een ongelooflijk bezit hebben aan woningen,
om mee te woekeren, handelen en zich te verrijken.
Dat ieder mens recht heeft op een eigen woning.

Goede God,
kom in onze wereld en breng inzicht in wat verkeerd is.
Er is nog zoveel dat niet goed is.
Intenties geschreven in het intentieboek
lichtje van de maand
Onze Vader
Onze Vader, hemel en aarde diep in ons verborgen
laat jouw wil geschieden.
Geef ons dagelijks wat we 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 voor onderweg
Onderweg zijn we, onderweg in een wereld
waar grenzen tussen volken verdwijnen,
een wereld ook waar iedereen
een eigen plek, een eigen thuis zoekt.
Onderweg zijn we, onderweg in een wereld
waar de grens tussen wat kan en wat niet kan
elke dag lijkt te veranderen.
Een wereld waar iedereen ooit een grens dient te trekken
tussen wat mag en wat niet mag.
Onderweg ben je, al weet je niet waarheen,
al zou je liever blijven waar je bent.
Onderweg ben je, naar een toekomst die niemand kent.
Maar één ding staat vast:
je weg zal over lichte én donkere paden leiden,
door zonnige én stormachtige gebieden.
Onderweg zijn we, zoals zovelen voor ons,
onderweg in het geloof dat God voor ons uitgaat
en ons in de rug steunt.
Onderweg in het vertrouwen dat God ons de vrijheid geeft
en ons opvangt voordat we vallen.
wij nemen het brood in onze handen
Oude verhalen over mensenherder Jezus
zijn doorverteld en opgetekend
tot hier en nu , wereldwijd.
Hij was zoals wij zouden willen zijn:

een mens van God, een vriend ,
leidsman en herder,
dienaar van mensen,
die zich wegschonk in het delen van het brood
op de laatste avond van zijn leven.
Tot zijn gedachtenis nemen we daarom dit brood
en breken het, delen het,
als teken dat wij hem na willen volgen,
als teken van verbondenheid met hem en met elkaar.
Dat wij hem bij ons leven houden
op de weg die voor ons open ligt
als we bereid zijn om die weg
voor elkaars geluk te gaan.
Lied: De tafel der armen
Slotgedachte
God,
we zijn op weg
om onze dromen te verwerkelijken
en onze plannen waar te maken.
En stap voor stap hopen we
dichter bij het geluk te komen.
We zijn op weg
om onze idealen vorm te geven,
en onze woorden in daden om te zetten.
En telkens kijken we vooruit
naar wat we verwachten en hopen.
Wees ons kompas,
en wijs ons hoe we moeten gaan.
Geef dat we de mensen onderweg,
niet zien als obstakels
maar als reisgenoten die elkaar helpen.
We zijn op weg, ons leven lang.
Geef dat we in onze toekomstdromen,
Uw droom niet uit het oog verliezen.
Help ons op weg naar een toekomst,
van vrede en geluk voor iedereen.
Zegenwens
Gezegend de hand
die je uitstrekt naar de ander.
Gezegend de steun die je biedt
aan anderen in moeilijke tijden.
Gezegend de woorden
waarmee je de ander geluk wenst.

Gezegend je voeten
op weg samen met anderen,
naar recht en vrede.
Moge de God van Jezus ons zegenen,
en mogen wij elkaar als naasten,
met vriendschap en trouw tot zegen zijn
In de naam van de Vader, Zoon en heilige Geest.
Slotlied: Dat een nieuwe wereld
Volgende vieringen met Oase:
Aswoensdag 2 maart en in vastenperiode elke woensdagavond om 19.u oecumenische viering
Zaterdag 5 maart viering rondom thema: Vluchteling, ik ken u niet! Welkom!

