O.M.A. 27 mei 2020 Dinie Koning

Thema van deze Week: Zomaar een mijmering

Aanhef: (blz 12)

Welkom
Goedenavond allenmaal.
Toch een viering vandaag. Een geschreven versie voor deze avond had ik al klaar. Tot ik gewezen
werd op de videoviering “Je bent niet alleen” van een paar weken geleden.
Wat een ervaring, alleen al in het zien van de Broederenkerk, de iconen, de kaarsen, heimwee?!
Hoe het ook zij, Jurgen was bereidt deze viering vorm te geven. Enorm bedankt!
Thema: Zomaar een mijmering…….

Lied 43 Sanctum nomen domini

(Mijn ziel prijst de heilige Naam van de Heer)

https://www.youtube.com/watch?v=eHJgXYCzfG0

Inleiding
Coronatijd, wachttijd, eindeloos wachten…
Deze tijd, die allereerst als intens spannend, lastig en onhandig ervaren wordt, brengt ook die andere
kant; de inkeer, de natuur die ‘opleeft’ en het intense van muziek luisteren.
Het is wachttijd.
We hebben geduld nodig en is dat niet het aller, aller lastigst: wachtend en hopend uitzien naar die
andere tijd - uitzien naar voorbij!!
De bijbel staat vol met bemoedigingen in wachttijd. Die bijbel geeft mij woorden die ik uit ‘stamel’
naar de Allerhoogste, naar de Eeuwige God, naar mijn Hemelse Vader!
Een voorganger noemde eens het uitspreken van een psalm als een gebed, als je zelf geen woorden
hebt.
Nee, niet alle psalmwoorden zijn mijn woorden, maar soms overstijgt het ook alles en kan ik me er
wel in vinden, en de woorden uitspreken als een gebed.
“Laat de woorden maar landen in je hart…,” zo zei die voorganger. ”Herkauw ze “, wat dan weer
belangrijk is. Zoek een Bijbelvertaling die bij je past, die als het ware, je hartentaal is; Willibrord,
NBG, NBV, BGN, zelfs de Statenvertaling (Herzien) of de King James.

Lied 14 Wait for the Lord

Soloteksten:
(Js 40) Bereidt een weg voor de Heer in de woestijn, een rechte baan voor onze God, een baan in de woestijn. (Fil 4) Verheugt u
altijd in de Heer. Verheugt u, de Heer is nabij. (Mt 6) Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. (Mt 7) Zoekt en je
zult vinden. (Ps 25) Mijn ogen zijn steeds gericht op de Heer. Hij zal mij uit de strik bevrijden.

https://www.youtube.com/watch?v=wRyM7L0HF3s

Lezing
Boven psalm 57 staat in de Willibrord (zo mooi!) ‘Zend uw liefde en trouw’.
Ik lees verder in de NBV-vertaling:
Voor de leider van de muzikanten, bij een verwoesting. Op naam van David, vanwege een
gelofte, toen hij voor Saul een spelonk invluchtte….
Je zal maar in zo’n spelonk in Israël zitten, ’t was in een enorm onherbergzaam gebied (zo weet ik na
een Israëlreis), ruig, donker en koud. Hoe het ook zij, mijn/onze woonkamer, in deze coronatijd, die
ook als schuilplaats dient, is een verademing ten opzichte van die spelonk.
En als ik naar de eerste regel van psalm 57 ga, dan smeekt David, in zijn stress, God om genade:
Wees mij genadig God, wees mij genadig
Want bij U is mijn leven geborgen
In de schaduw van Uw vleugels zal ik schuilen tot het doodsgevaar is geweken.
Oef, deze woorden, in een tijd waarin wij nu zijn, denderen mijn leven nu binnen. En als ik de
psalmwoorden hard op lees, en als het ware herkauw, landen ze meer en meer in mijn binnenste.
Ik roep tot God, de allerhoogste
Tot God die mij beschermt
Uit de hemel zal Hij hulp sturen
Wie mij bedreigt wordt smadelijk verjaagd
Ja, God stuurt mij zijn liefde en trouw….

Lied 58

Confitemini Domino

(Bedank de Heer, want hij is goed)

https://www.youtube.com/watch?v=khXIGwIhpYE
Vervolg lezing
Ik lees verder over Davids situatie en wat hem overkomen is.
Dan in vers 8, zo’n bijzonder zinnetje; lees ik dat zijn hart gerust is. Oef, midden in die toestand is zijn
hart gerust. En hij spreekt zijn eigen hart toe:
Ontwaak mijn ziel, ontwaak…
…ik wil het morgenrood wekken
En ik spreek mijn hart toe, merk het op Dien, merk het op; die mooie zonsopgang, merk het
op/ontwaak mijn hart; die ene tere klaproos in het groene gras, merk het op, ontwaak…
Zoveel moois, elke dag weer: als een zegen van liefde en trouw!!

Lied 5 Bonum est confidere

(Het is goed te vertrouwen in de Heer, te hopen op de Heer)

Soloteksten:
(Ps 25) Heel de dag gaat mijn verlangen uit naar U, Heer, want U bent goed, ik bouw altijd op U. (Ps 57) Mijn hart staat klaar
om te zingen te spelen, te spelen voor God. Ik wil schuilen bij U, onder de schaduw van uw vleugels schuil ik bij U. Ontwaak,
mijn ziel, harp en citer ontwaak; ik zing de dageraad wakker. Ik roep tot U, de Allerhoogste, zend uit de hemel uw liefde en uw
waarheid. Tot aan de hemel reikt uw liefde tot in de wolken reikt uw trouw.

https://www.youtube.com/watch?v=RPNzZwBYZrc
Naar de stilte
De stilte in.
Betreed de stilte
Een louterend licht welt op
Waar Gods stem fluistert
Mijn ziel verstilt in rust en vrede bij God,
van hem alleen mijn heil
Ja, bij de Heer verstilt mijn ziel in vrede,
keert zich stil tot hem

Lied 1 Mon ame se repose

https://www.youtube.com/watch?v=aiHP7V42TQM

Stilte

Voorbeden met als acclamatie Kyrie 10

https://www.youtube.com/watch?v=WGsBsjksED4
-

Liefdevolle Vader, Eeuwige God, wat kunnen we ons, als mensen, verloren voelen, eenzaam
en alleen, dank U voor alle lichtpunten die er zijn, wilt U ons helpen ze te zien, deze
lichtpunten op te merken!!

-

Ik wil U bidden voor eenieder die ziek is, die lijdt aan het Coronavirus. Sterk iedereen die
zorgdraagt, bescherm hen en wilt U moed geven!

-

Here God, aanstaande zondag vieren we Pinksteren, daar waar we elkaar opzochten, juist
met Pinksteren, om te ontvangen wat U wilt geven zullen kerken gesloten blijven,
maar wilt U des te meer geven aan eenieder, die levend makende Heilige Geest!

-

Er is ruimte voor een eigen stil, persoonlijk gebed waarna we nog 1 keer zingen Kyrie eleison
en aansluitend wordt het Onze Vader in het frans zingend gebeden

Onze Vader (Notre Père)

https://www.youtube.com/watch?v=xWXk2bKvvUI

Slotgedachte

(uit het Stiltedagboek van Mirjam van de Vegt)

Hopend op meer dan dit
Hopend op geluk
Een lachwekkende, ontroerende
bloesem
Die mijn hart verlicht
Iedere ochtend een kans
Iedere avond een aanloop
Naar later
Of is het naar nu???
En elke dag opnieuw
Verwacht ik dat U er bent
Dat U zich laat zien
En als ik U niet zie
Dan weet ik tot in mijn polsslag
En toch!!!!!

Slotlied

Herre, visa mi vägen

(Heer wijs me de weg en maak me bereid deze te volgen. Geef vrede in mijn hart)

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

https://www.youtube.com/watch?v=Q7k47QhSqeA

(Meer van Galilea)

Ge mitt hjär-ta ro.

