KLANK
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Voor de Goede week een kleine “Thuis Liturgie”
Wat heb je nodig? Een rustig moment, goede thee en een kaars?
Neem rustig de tijd en ga op een fijne, lichte plek zitten. Of juist in je schemerige hoekje.
Samen met je huisgeno(o)t(en) of alleen maar in gedachten: bij de anderen die deze liturgie
misschien deze week ook lezen of aan wie je lief zijn. Samen met God of je persoonlijke
engelen.In ieder geval, voel je omgeven door alle goeds en steek dan bijvoorbeeld een
kaars aan en zeg:

Ik steek een kaars aan,
als licht dat de duisternis doorbreekt,
hoe klein de vlam ook is.

Concentreer je op de kaars, kijk hoe de vlam flakkert of juist heel stil brandt.
Denk dan aan de tijd voor Pasen, de ‘stille week’. De week waarin we ons bezinnen op het
leven vol moeite. In het bijzonder het leven van Jezus en zijn lijden. Maar ook dat hij dit
deed vanwege het lijden van mensen. Tot in onze dagen.
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Het lied “God, schenk ons de kracht” ( 418 liedboek)

Tekst naar aanleiding van een gebed van Juut Meijer
Bij deze ene
deze ene gekruisigde te midden van zovelen
éen dode,
een mensenkind, god, van jou,
bidden wij:
verlaat ons niet
om heel jouw wereld, om al jouw mensen
verlaat ons niet,
als we bang zijn voor wat ons gebeurt
verlaat ons niet in onze onmacht,
verlaat ons niet als wij ons gezicht afwenden
maar spreek tot ons hart
in het aangezicht van deze ene, jouw geliefde mens
We denken aan wat diegenen die dichtbij ons staan te dragen hebben
en aan het lijden van zovelen, zonder gezicht en stem, die voor ons géen naam hebben
maar wel de dierbaren van anderen zijn en van U.
zo zijn we hier in gedachten bijeen
en bidden we in het aangezicht van hem:
van Jezus van Nazareth,
jouw kind van hoop op een menselijke wereld
van liefde voor ieder en vrede overal.
Hoe velen zijn er zo gegaan?
vol van goedheid, jouw goedheid
dromend van vrede, jouw vrede.
Weten we wie ze waren?
uit welk verlangen ze leefden?
nog altijd sterven zij
Door mensenhanden die niet weten wat ze doen
die zelfgekozen, of meegenomen in een angstige wereld
– uit wat ze dénken dat goed is –
hun medemens verraden en zichzelf.
Soms zijn wij het misschien wel zelf
3

die wegkijken,
die vervlakt raken en in alles wat gebeurt
ónze kaders niet meer weten te relativeren
Bidden wij dáárom:
voor de lijdenden van deze wereld
maar ook voor onszelf, want we dragen ook dit verdriet om het lijden in ons mee
net als zovelen : moslims, joden, christenen,
en al die anderen die in een verscheurde wereld het goede zoeken,
vrede zoeken vanuit welke overtuiging ook
om als we elkaar dreigen kwijt te raken
te gaan waar geen wegen gaan.
Voor allen die niet ophouden te dromen van toekomst
voor een wereld waar mensen en kinderen menselijk kunnen leven.
zo bidden wij:
voor allen die vluchten
voor de slachtoffers van de aanslagen waar we getuige van waren
en voor wie er ten onrechte op aangekeken werden
maar zijn zij niet even bang als wij van de terreur in de wereld?
En bidden we ook voor wie dichtbij hun kruis dragen
in eigen kwetsbaarheid of door ziekte
of omdat zij zelf de weg van het sterven moeten gaan.
Zo bidden wij om al uw mensen
vooral de minsten onder hen
in wie – we weten het – jouw gelaat ons aankijkt.
Verlaat ons niet, o God
en dat wij joú niet verlaten
jij die liefde bent
nu en altijd. Amen
Bergrede
Mattheus 5
1
Toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op.
Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen.
2
Hij nam het woord en onderrichtte hen:
3
‘Gelukkig wie nederig van hart zijn,
want voor hen is het koninkrijk van de hemel.
4
Gelukkig de treurenden,
want zij zullen getroost worden.
5
Gelukkig de zachtmoedigen,
want zij zullen het land bezitten.
6
Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid,
want zij zullen verzadigd worden.
7
Gelukkig de barmhartigen,
want zij zullen barmhartigheid ondervinden.
8
Gelukkig wie zuiver van hart zijn,
want zij zullen God zien.
9
Gelukkig de vredestichters,
want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
10
Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden,
want voor hen is het koninkrijk van de hemel.
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Korte bespiegeling over de Bergrede
Deze week staan we stil bij het lijden en het leven, het sterven van Jezus Christus. De
lijdensweg, de veroordeling, de dood aan het kruis.
Als we denken over lijden in deze dagen, klinken de gedachten over de mensen die lijden door
de coronacrisis mee. Door het coronavirus staan we allemaal anders in ons leven. De wereld
lijkt erg beangstigend. We zien mensen opeens in hun angst anders dan voorheen. Ook
onszelf misschien. Soms opeens asociaal aan het hamsteren. Maar ook mensen opeens
uitreikend naar anderen. In deze tijd van bezorgdheid, willen we extra stilstaan bij de mensen
die voor anderen zorgen. Dokters en verplegers, verzorgers en leraren, buschauffeurs,
vakkenvullers, boeren, vuilnismannen, alle zogenoemde cruciale beroepen. Maar ook de mantelzorgers, de mensen die boodschappen doen voor hun buren, de mensen die uren aan de
telefoon zitten om toch het menselijk contact in stand te houden.
We denken aan de mensen die opeens geen werk meer hebben of van wie het bedrijf instort.
En aan mensen die van elkaar gescheiden zijn door muren en ramen van verpleeghuizen en
ziekenhuizen.
Het zijn dagen vol bekommernissen, vol angstgevoelens, met nieuwsmoeheid en eenzaamheid. Maar het zijn ook dagen om te kijken naar alle engelen die tussen ons lopen. Die
troosten, die helpen te dragen en die sprankjes hoop zijn voor ons allen.
Ook denken we aan de mensen op andere plekken in de wereld. Vluchtelingen opeengehoopt
in kampen en zonder basishygiëne. Mensen die zelfs niet weten hoe ze morgen eten voor hun
kinderen moeten vinden. Mensen wie de economische crisis extra hard zal treffen.
In de Bergrede verzekert Jezus ons dat wie treuren getroost zullen worden.
Vandaag mogen wij er ook aan toevoegen: gelukkig dat wij mogen troosten, dat wij mogen
klaarstaan voor elkaar, dat wij mogen doen, en soms ook juist laten, de dingen die anderen
van ons nodig hebben. Zelfs als alles hopeloos en troosteloos lijkt, zijn er altijd zij die
troosten, hoop bieden en helpen. Maar ook, dat wij zelf troost mogen zoeken en vinden.
Misschien wel in de ene kaars die nu brandt op tafel.
F. Riesmeijer / Liesbet Geijlvoet
Vervolg lied “God, schenk ons de kracht” ( 418 liedboek)
2. Niemand kan alleen,
Heer, uw zegen dragen;
zegen drijft ons heen
naar wie vrede vragen.
Wat Gij schenkt wordt meer
naar gelang wij delen,
horen, helpen, helen, –
vruchtbaar in de Heer.
3. Vrede, vrede laat
Gij in onze handen,
dat wij die als zaad
dragen door de landen,
zaaiend dag aan dag,
zaaiend in den brede,
totdat in uw vrede
ons hart rusten mag.
4. God, schenk ons de kracht
dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht
uit elkander drijven.
Zijn wij in U één,
samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen
lachen en geween.
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Zegenwens
in het duister zien we uit naar het licht, de dagen van onbekommerdheid.
Mogen we door uw liefde ook het leven vieren, het licht al verwachten door de zorgen heen.
Het licht dat blijvend is. We zien het in de lente die ons roept door het raam , over de velden.
We horen het in de stem in de telefoon aan de andere kant.
We voelen het, omgeven te zijn door uw liefde, als we stil zitten met een kaars ontstoken.
Aanwezige, wees bij mij (ons) en bij wie mij (ons) lief zijn
En bij mensen die ver weg zijn, maar wel in ons hart wonen.
Bekenden en onbekenden
Uw zegen over ons, en uw wereld.
Verwachten wij uw Licht van Pasen: door de dood en de angst, het licht van het leven en uw
liefde.
Amen.
Blijf nog even in verstilde aandacht zitten.
Kijk nog eens naar de kaars en het warme zachte licht dat het verspreidt.
En als je niet een kaars ontstak, denk dan aan het licht.
Op paasmorgen is het dit licht dat ons zal toelachen en vertellen over het licht dat niet te
doven is, zelfs niet in het diepste duister.
_______________________________________________________________________________________________
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