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Thema van deze Week: Vrede

Inleiding
Welkom bij het Oecumenisch Meditatief Avondgebed met muziek uit Taizé.
Het is deze week vredesweek. Een hele week aandacht voor vrede.
Vrede in de wereld is ver te zoeken. De spanningen tussen Iran en Saoedi Arabië en Amerika
anderzijds lopen op na de vermeende Iraanse drone aanval op een raffinaderij, in de rest van de
wereld zijn op dit moment van spreken nog tientallen conflicten aan de gang die mensenlevens
eisen.
Ook onze wijze van dictatoriale uitbuiting van de aarde, de uitputting van grondstoffen, de vervuiling
en daarmee samenhangende verandering van het klimaat duiden niet echt op een vreedzame
samenleving met de planeet die we hard nodig hebben om voort te kunnen leven, om überhaupt te
kunnen leven.
En vrede in Nederland? Na het neerschieten deze week van een advocaat die gewoon zijn werk deed,
is de vreedzame samenleving wel tot een dieptepunt gedaald. De achterdocht, verharding,
populisme en individualisme drijft ons verder uit elkaar dan ons lief is.
Hoezo vrede? Dat is nog ver weg, heel ver weg!!
Of niet? Wat kunnen wij, hier in deze kleine kring van mensen betekenen voor de vrede? Waarmee
maken wij het verschil?
Laten we de moed niet verliezen…

Lied 108

Frieden, Frieden
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Lezing uit Johannes 14 vers 25 t/m 31
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Lied 68 Christe Salvator
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Overweging
Ik heb vol ontzetting naar de TV gekeken deze week. Eerst de massale herdenking van operatie
Market Garden, die zovelen duizenden hun leven hebben gegeven door hier voor onze vrede te
komen strijden. Dan de koele moord op advocaat Derk Wiersum, die gewoon zijn werk deed en de
schok, eigenlijk wake-up call, die dat in politiek Nederland heeft veroorzaakt, terwijl de berichten
over hoe Nederland gebukt gaat onder deze meedogenloze criminaliteit al langer de ronde deden.
En dan de reacties op de toespraak van de 16-jarige Greta Tunberg bij de VN-klimaattop in New York.
In een emotionele toespraak verweet zij de wereldleiders weg te kijken van de klimaatverandering
en de oorzaken daarvan omdat ze geloven in de sprookjes over de eeuwige economische groei. ‘How
dare you’. Ze werd in talkshows weggezet als activiste met een ‘over the top’-speech en als
hysterisch meisje dat maar gauw weer naar school moest gaan en een psychiaterbezoek wel kon
gebruiken. Dat maakte mij boos, verdorie, enorm boos.
Herinner de scholieropstanden/demonstraties eerder dit jaar. Zij zijn de toekomst en wij
volwassenen verpesten dat aardig in ons gedrag van hunkering naar meer bezit waarmee de
grondstoffen op raken en honger naar financiële groei. Als jongeren heb je geen stem, wordt je niet
als volwassen aangezien. En nu is er een meisje dat wel mag zeggen hoe vele, over de wereld
verspreidde jongeren, erover denken. Nu zij eindelijk als vertegenwoordiger van de toekomstige
generatie een podium krijgt/heeft veroverd, wordt ze afgebrand.
Nee, zij is een held. Een vredesactivist voor onze aarde. Luister naar haar en doe er wat mee. Op de
achterkant heb ik haar speech afgedrukt. Lees het eens door, zie de kracht die daarvan uit gaat.
Maar inderdaad, we zijn er nog lang niet. De wereld beweegt te traag om snel te kunnen veranderen.
Pas als letterlijk het water aan ons lippen staat, komen we massaal in beweging.
Soms wordt je moedeloos de vredesgedachte nog uit te dragen. ‘Ik heb toch geen stem’ en ‘ik ben
maar alleen en kan niets betekenen’, zijn verkeerde gedachtes die ons inderdaad niet verder helpen.
Toch kun mij individueel wel wat bereiken, wat betekenen voor de vrede om ons heen. Wij kunnen
het verschil maken, in ons gedrag naar anderen en daarmee een nieuwe trend zetten, zover deze
soms al dan niet zichtbaar is.
Eerst kunnen we op zoek gaan naar vrede in ons zelf. Geen geheimen meer, geen wraakgevoelens
meer koesteren, boosheid omzetten in bezorgdheid, angsten overwinnen. Soms ben je daar jaren
lang mee bezig, maar uiteindelijk geeft het je rust, innerlijke rust. Dan kun je jezelf ook overgeven
aan de stilte, de ontmoeting met God.
En dan vrede uitstralen naar onze omgeving. Eenvoudig mensen groeten die je tegenkomt, de tijd
nemen voor een gesprek, aandacht geven, luisteren, zijn de dingen die geen tijd kosten maar o zo
belangrijk zijn. Het kost niets, neemt alleen wat tijd in beslag en heeft als bijkomend eigenschap dat
jezelf een goed gevoel er aan over houdt.
Nog een stap verder is het nadenken over gewoontes die je hebt en hoe je deze kunt veranderen om
zo een bijdrage te geven aan een schonere aarde, met een mindere belasting voor het milieu en
verduurzaming van middelen en goederen die je gebruikt. En ook hierbij geldt: je kunt meer dan je in
eerste instantie denkt.
In vrede leven met onszelf, anderen en onze planeet: het begint bij jou, en jou en jou. Ga ervoor!
Krijgt de vredesweek toch nog een gouden randje…
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Lied 49 Da pacem cordium

Stilte
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Voorbeden telkens afgesloten met de acclamatie (117):

1.

Heer God, geef ons innerlijke vrede of de kracht om dat te bereiken. Geef ons Uw
wijsheid en inzicht om juiste stappen te nemen om onze rust in ons hart te vinden.
Laat ons samen bidden:

2.

Heer God, help ons om vrede uit te dragen naar anderen. Geef ons de kracht onze
schroom en schaamte te overwinnen en vredestichters te worden in uw Naam.
Laat ons samen bidden:

Eind:

Heer God, luister naar de stilte in ons hart. Verhoor de gebeden die hier niet zijn
uitgesproken maar op onze lippen branden.
Laten voor al deze stille wensen nog één keer zingen:

Onze vader (uit het Aramees vertaald)
Bron van Zijn,
die ik ontmoet in wat mij ontroert, Ik geef U een naam
opdat ik U een plaats kan geven in mijn leven
Bundel Uw licht in mij – maak het nuttig.
Vestig Uw rijk van eenheid nu, Uw enige verlangen
handelt dan samen met het onze.
Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en aan inzicht.
Maak de koorden van fouten los die ons vastbinden aan het verleden,
opdat wij ook anderen hun misstappen kunnen vergeven.
Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden.
Uit U wordt geboren:
de al werkzame wil,
de levende kracht om te handelen,
en het lied dat alles verfraait,
en zich van eeuw tot eeuw vernieuwt.
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Lied 132

Vrede wens ik jou

Slotgedachte
Geef vrede, Heer, geef vrede,
de wereld wil slechts strijd.
Al wordt het recht beleden,
de sterkste wint het pleit.
Het onrecht heerst op aarde,
de leugen triomfeert,
ontluistert elke waarde,
o red ons sterke Heer.
Geef vrede, Heer, geef vrede,
de aarde wacht zo lang,
er wordt zo veel geleden,
de mensen zijn zo bang,
de toekomst is zo duister
en ons geloof zo klein;
o Jezus Christus, luister
en laat ons niet alleen!
Geef vrede, Heer, geef vrede,
Gij die de vrede zijt,
die voor ons heeft geleden,
gestreden onze strijd,
opdat wij zouden leven
bevrijd van angst en pijn,
de mensen blijdschap geven
en vredestichters zijn.
Geef vrede, Heer, geef vrede,
bekeer ons felle hart.
Deel ons uw liefde mede,
die onze boosheid tart,
die onze mond leert spreken
en onze handen leidt.
Maak ons een levend teken:
Uw vrede wint altijd!

Tekst: Jan Nooter(1922). Muziek: Een devoot ende profitelyck boecxken(1539). ©ISK (LvdK) Gezang
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Lied 65 Dona la Pace Signore

We verlaten in stilte de kerk. In de parochiezaal is er gelegenheid tot ontmoeting.
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