Oecumenisch Meditatief Avondgebed 31 maart 2021
Thema: Pasen
Voorganger: Kira van Oijen

Aanhef:

Inleiding
Wees welkom bij deze viering in de traditie van Taizé. Toen ik erachter
kwam dat ik de viering voor Pasen mocht voorbereiden, dacht ik ‘o, wat
moet ik nu?’ Want hoe kan ik, als groen grassprietje, op tegen alle kennis
van eenieder die zich al jaren verdiept in het geloof? Vol goede moed en
met een gezonde spanning heb ik de afgelopen 40 dagen dan ook iedere
dag nagedacht over het belangrijkste feest binnen de Christelijke manier
van leven.

Luisterlied:

Herre, visa mig vägen

Her-re, vi-sa mi vä - gen. Och gör mig vil-lig at van-dra den. Her-re, vi-sa mi vä - gen.

Ge mitt hjär-ta ro.

Heer, wijs me de weg en maak me bereid die te volgen. Geef vrede in mijn hart.

Bijbeltekst: Mattheüs 27 en 28 (Bijbel in gewone taal)
Een engel komt bij het graf:
De sabbat was voorbij. De volgende dag gingen Maria uit Magdalena en
de andere Maria bij het graf kijken. Het was nog vroeg, de zon kwam net
op. Opeens was er een grote aardbeving. Er kwam een engel van de Heer
uit de hemel naar beneden. Hij rolde de steen van het graf weg en ging
erop zitten. Hij leek op het stralende licht van de bliksem. En zijn kleren
waren zo wit als sneeuw. De soldaten die het graf moesten bewaken,
beefden van angst en vielen op de grond. Het leek alsof ze dood waren.

Lied nr. 136:

O Gij boven alles uit (O toi, l’ au-dela de tout)

O Gij, boven alles uit, die begrijpt ooit hoe U bent?
Alles wat bestaat bezingt U, al wat is verlangt reikt naar U.

Getuigenis
Bijna een week geleden overleed de tante van mijn vader.
“Heel bijzonder, heel gewoon,
Gewoon een heel bijzonder persoon”
Staat op haar sterfkaart. Ze was heel gelovig, stokdoof en riep meerdere
malen grappend ‘Ze willen mij daarboven niet hebben!’ Tante Riet had
een diep vertrouwen dat ze alle dierbaren die haar voor gingen, weer
zou zien.

Lied nr. 80:

Behoed mij, o God (Behüte mich Gott)

Overweging
Bij de geboorte van Jezus wordt de situatie waarin hij ter wereld komt,
gezien als ‘heel bijzonder, heel gewoon’ (Jozef en Maria, twee mensen op
doorreis, opzoek naar een onderkomen, in verwachting). Maar naarmate
hij ouder wordt, tot ver na zijn dood, krijgt hij als niet sterveling steeds
meer de lading van ‘een heel bijzonder persoon.’ Voorzichtig durf ik te
stellen dat zijn levenservaringen een spiegel vormen, waarmee zijn
sterfdag tot feest transformeert.

Luistermuziek: Klokken van Taizé

Stilte

Voorbeden afgesloten met Heer in uw goedheid, Hoor ons gebed
• God, Bron van zijn. Ik zou graag willen bidden voor iedereen die het
moeilijk heeft met sterven en de dood. Help ons om vertrouwen te
voelen, help ons om angst voor sterven en de dood los te laten, vul
ons op met warmte, liefde en licht.
Heer in uw goedheid, Hoor ons gebed
• God, Bron van zijn. Ik zou graag willen bidden voor Danielle, Paul en
de kinderen. Geef ze moed, levenskracht en een stevige omarming.

Laat stapje voor stapje wonderen bij ze neer, die ervoor zorgen dat
hun ogen weer glimmen van geluk.
Heer in uw goedheid, Hoor ons gebed
• (Ruimte voor eigen voorbede)
Heer in uw goedheid, Hoor ons gebed
• God, Bron van zijn. Zorg ervoor dat alle gebeden die wij nog op onze
lippen of diep in ons hart hebben, worden verhoord. Geef ons een
teken van uw aanwezigheid.
Heer in uw goedheid, Hoor ons gebed
Luisterlied:

Je vous salue Marie

Bijbeltekst: Mattheüs 27 en 28 (Bijbel in gewone taal)
De vrouwen horen dat Jezus is opgestaan
De engel zei tegen de vrouwen: ‘Jullie hoeven niet bang te zijn. Ik weet
dat jullie op zoek zijn naar Jezus, die aan het kruis gestorven is. Maar hij
is hier niet. Want hij is opgestaan uit de dood, zoals hij gezegd heeft. Kom
maar kijken, hier heeft hij gelegen. Ga nu snel naar de leerlingen en zeg
hun dat Jezus uit de dood is opgestaan. Vertel hun ook dat Jezus naar
Galilea gaat. En dat ze hem daar zullen zien. Dat is wat ik tegen jullie
moest zeggen.

Luistermuziek: Mattheus Passion; Erbarme dich mein Gott
Erbarme dich,
Heb genade,
Mein Gott,
mijn God,
Um meiner Zähren willen!
omwille van mijn vasthoudendheid.
Schaue hier,
Kijk hier;
Herz und Auge
hart en oog huilen
weint vor dir
bittere tranen
Bitterlich.
voor U.

Slotgedachte
Dank dat jullie aanwezig zijn. Dank ook aan eenieder die door
uiteenlopende omstandigheden niet aanwezig was, door bijvoorbeeld
ziekte of angst. Eenzelfde plek is niet essentieel om diepe verbinding met
elkaar te voelen.
Vlam in mij, laai weer op;
Hart in mij, heb geduld,
Verdubbel het vertrouwen –
De vleugelen, de nu nog moede en grauwe;
O, wiek nu op uit de verbrande takken
En laat de moed en uwe vaart niet zakken;
Het nest is goed maar het heelal is ruimer.
Hendrik Marsman

Slotlied nr. 52:

Laudate omnes gentes

Mocht u willen reageren op deze viering,
dan kunt u een mail sturen naar: kiravanoijen@kpnmail.nl

