Oecumenisch meditatief avondgebed (in Taizé-stijl) – 24 april 2019
Thema: ‘Vergeet dan het vlammetje van de paaskaars niet´
Opening: Wees hier aanwezig ….. Dat wij herleven.
Inleiding
(uit ‘Zondag aan de rivier’, overwegingen van pater Jan Hulshof, p. 64 (Zo 3 B van Pasen)
Veel mensen zijn gefascineerd door verhalen van mensen die een ‘bijna-dood-ervaring’
hebben gehad: ervaringen over een donkere tunnel naar een heel mooi licht.
Je zou zeggen dat de leerlingen van Jezus ook heel benieuwd zouden zijn naar Jezus’
‘ervaringen aan de overkant van de dood’. (Hij was toch aan de overzijde geweest?)
Maar bij zijn verschijningen aan zijn leerlingen rept Hij met geen woord over de hemel, over
hoe het daar voor Hem was. En de leerlingen zelf zijn zo van hun stuk wanneer Hij opeens in
hun midden verschijnt op die derde dag (de dag van de verrijzenis), waardoor ze daarover
geen enkele vraag stelden.
Jezus vertelt hun geen hemelse ervaringen, maar opent hun hart voor wat er in de oude
Geschriften staat: dat de Messias moest lijden en sterven (en weer zou opstaan), en over de
bekering en vergeving der zonden.
Hij dirigeert zijn leerlingen dus niet richting de hemel, maar stuurt ze de wereld in om te
getuigen, te beginnen in Jerusalem.
-Het is alsof Hij ook tegen ons zegt: ‘Lieve mensen, vraag niet hoe de hemel er uit ziet (dat is
sowieso met geen pen te beschrijven), maar vraag liever hoe je er aan kunt werken om de
aarde te vernieuwen. De hemel: dat kont wel!
Zang: nr. 10 Als alles duister is
Schriftlezing: Lucas 24,36/48
Op de avond van de eerste dag van de week stond Jezuszelf plotseling in hun midden,
en zei: ‘Vrede zij u’. In hun verbijstering en schrik meenden ze een geest te zien.
Maar Hij sprak tot hen: ‘Waarom, zijn jullie ontsteld en waarom komt er twijfel op in jullie
hart? Kijkt naar mijn handen en voeten: Ik ben het zelf. Betast Mij en kijkt:
een geest heeft geen vlees en beenderen, zoals je ziet dat Ik heb. ‘
En na zo gesproken te hebben, toonde Hij hun zijn handen en voeten.
Verder sprak Hij tot hen: ‘Alles wat over Mij geschreven staat in de Wet van Mozes, in de
profeten en psalmen, moest vervuld worden’.
Toen maakte Hij hun geest toegankelijk voor het begrijpen van de Schriften.
Hij zei hun: ‘Zo spreken de Schriften over het lijden van de Messias en zijn verrijzenis uit de
doden op de derde dag, over de verkondging onder alle volkeren van de bekering en
vergiffenis der zonden in zijn Naam.
Te beginnen met Jerusalem moeten jullie van dit alles getuigen.’
Zang: nr. 124 Licht dat terugkomt
Overdenking
Er iets opmerkelijks met wat wij vieren met Pasen:
in geen van de evangeliën wordt ons verteld:
‘hoe en op welk moment’ Jezus is verrezen (als een levende) uit het graf is opgestaan).
(hoewel er wel veel schilderijen over zijn gemaakt)
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Alle paasverhalen beginnen bij het lége graf: het is dan al gebeurd.
Wanneer Maria Magdalena (en de andere vrouwen) bij het graf aankomen,
krijgen ze (alleen) te horen dát Hij is verrezen; Hij is al verrezen uit de dood.
Alle paas-verhalen in het evangelie zijn verschíjningsverhalen:
eerst aan enkele vrouwen, en later ook aan de apostelen.
-De oude kerkvaders uit de eerste eeuwen van het christendom, schrijven als verklaring in
hun oude geschriften: ‘Jezus’ opstaan uit het graf en zijn terugkeer naar de Vader,
is (blijkbaar) iets intiems tussen de Vader en de Zoon ; en valt buiten onze menselijke
ervaring.
In het evangelie (en ook in onze paasvieringen) ligt alle nadruk op de verschíjningen:
op de ervaring van zijn leerlingen dat Hij weer leeft, weer in hun midden is;
dat geeft hen hoop en vertrouwen om in zijn naam verder te gaan.
Hij is anders dan voorheen, maar Hij is het wel levensecht.
Pasen wil niet zeggen dat alles en iedereen zich nu gelukkig zou moeten voelen.
Want lijden, kruis en andere duistere dingen in ons leven en onze wereld,
blijven nog een harde werkelijkheid, waaronder zoveel mensen gebukt gaan (en misschien
wijzelf ook). Maar dat alles komen wel in nieuw licht/perspectief te staan.
Ons Paasgeloof (ons geloven in de opstanding) kan concreet zichtbaar worden in ons leven:
als wij (net als Jezus) niet dulden dat mensen worden gekleineerd, achteruit gezet, in de
hoek getrapt; en proberen, tegen de gangbare mening in, er iets aan doen (en ervoor te
bidden).
Daar gebeurt ‘opstanding’, en ontstaat er ‘nieuw leven’.
Daar breekt het licht door, het Licht van Christus.
-Maar in feite gebeurt Pasen meestal in het klein:
-waar wij-mensen iets met elkaar uitpraten, elkaar de hand reiken, elkaar vergeven;
-waar wij niet bij de pakken gaan neerzitten; volharden in het goede, onze hoop bewaren,
onze verantwoordelijkheid nemen;
-daar waar wij mensen-in-duisternis niet vergeten, maar zo mogelijk op te zoeken;
en een teken van meeleven tonen: door onze aandacht, nabijheid en luisterend oor;
anderen blij maken met kleine tekenen van liefde en aandacht.
Daar wordt en is het steeds opnieuw een beetje Pasen, en laten we elkaar delen in
het licht van Christus, ons paasgeloof.
Een kleine vlam van attentheid en aandacht kan al zoveel goeds teweeg brengen
in het hart van een ander, en brengen we wat licht in iemands (even) duisternis,
en helpen we mee dat ook anderen iets van Pasen gaan ervaren.
-Is het niet de moeite waard om dat kwetsbare paaslicht/paasgeloof te koesteren en
brandend te houden: in ons hart, en anderen erin te laten delen, en ervan te getuigen.
Zang: nr. 19 Jezus, U bent het licht in ons midden
Stilte/persoonlijke overweging
Zang: nr 56 Singt dem Herrn ein neuwes Lied
Voorbeden, met acclamatie : Nr. 84 O Lord, hear my prayer
-Goede God, wij bidden voor mensen in duisternis en verdriet:
voor hen die pas nog een geliefde door de dood hebben verloren;
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voor hen die leven met tegenslag en zorg;
voor zieken zonder hoop op genezing, of in onzekerheid verkeren over hun toekomst:
dat er naasten zijn, die voor hen een bron van licht en leven zijn. (Laat ons zingend bidden)
-Wij bidden voor hen die opkomen voor mensen in duisternis: mensen die lijden onder
oorlog, aanslagen, armoede, vereenzaming, of hoe dan ook ergens onder gebukt gaan.
Dat zij (en ook wij) voor hen een bron van licht zijn, een teken van hoop. (Laat ons zingen)
- ……………
-Op het eind: ‘Onze Vader’ (Mt. 6, 10-13: NBV-vertaling):
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.
Zang: nr. 128 Jubelt und freut euch
Als Avondgroet: een paaswens (van een kind)
‘Ik sta hier met een kaarsje, een kaarsje in mijn hand,
en wens een Zalig Pasen aan ieder in het land.
En hebt u misschien zorgen, lijdt u pijn of erg verdriet,
vergeet dan toch….vergeet dan toch
het vlammetje van de paaskaars niet.’
Zang: nr. 71 In the Lord
Na afloop zijn we welkom voor thee, koffie en ontmoeting in het zaaltje.
Dit keer is het een eenvoudige gezamenlijke maaltijd, waarbij je van harte welkom bent.
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