Dagthema: Vredesweek: werk aan de winkel!
Overweging 25 september– Harris Brautigam
“…laatste heb ik speciaal op het oog als ik in mijn motto het heb over ‘werk aan
de winkel’. We voelen ons klein en kwetsbaar omdat alles zo …”

Opening
Eeuwige,
Uw woord roept ons tot vrede en
gerechtigheid.
Het zegt ons, dat wij uw naam niet mogen
belijden
als wij de naaste geweld aandoen.
Maak ons in deze viering
tot waakzame boodschappers van het
licht.
Tot werkers aan de vrede en voorsprekers
van de armen.
Leg uw woord van vrede in ons hart.
Amen.

Lied
H.Oosterhuis / A.Oomen

Gij die uw naam hebt uitgeroepen in ons gezicht
ga mee in ons midden, maak ons uw eigen.
Houd ons gaande tot waar het land is
waar Gij zijt alles in allen,
liefde, sterk als de dood.

Welkom en Inleiding
Vandaag is het de laatste dag van de internationale Vredesweek. Misschien is
het U ontgaan omdat er niet zoveel aandacht aan geschonken wordt of omdat
we te zeer bezig zijn met die verschrikkelijke oorlog in de Oekraïne.

Sinds 1967 wordt er jaarlijks een week uitgetrokken om aandacht te schenken
aan de vredesproblematiek in brede zin, kortom aan alles wat met
oorlogsproblematiek in de breedste zin van het woord te maken heeft:
bewapening, oorlogspropaganda, kuddegeest, indoctrinatie, militairindustrieel complex. En dan ging het om statistieken, cijfers van slachtoffers,
veldslagen en kosten.
Ik wil U vandaag niet met dit soort gegevens belasten, maar geïnspireerd door
de recente Duif Zomerdiensten onder het motto: ‘Hoop doet leven’ wil ik
proberen de thematiek van de vredesweek onder die noemer dichter op onze
huid te zetten.

Lied: Alles wacht op u vol hoop
Alles wacht op u vol hoop.
Alle levenden vragen u om voedsel.
Neemt Gij hun adem weg, zij sterven
en zij vallen terug in het stof.
Zendt Gij uw geest, zij worden herschapen.
Gij geeft de aarde een nieuw gezicht.

Eerste lezing uit Romeinen 8; 19 – 25
Ook de schepping verlangt vurig naar de openbaring van Gods kinderen. Want
zij is onderworpen aan een zinloos bestaan, niet omdat zij het zelf wil, maar
door de wil van Hem die haar daaraan onderworpen heeft.
Maar zij is niet zonder hoop, want ook de schepping zal verlost worden uit de
slavernij der vergankelijkheid en delen in de glorierijke vrijheid van de
kinderen Gods.
Wij weten immers dat de hele natuur kreunt en barensweeën lijdt, altijd door.
En niet alleen zij, ook wij zelf, die toch reeds de eerstelingen van de Geest
hebben ontvangen; ook wij zuchten over ons eigen lot, zolang wij nog
wachten op de verlossing van ons lichaam. In deze hoop zijn wij gered. Maar
men spreekt niet van hopen als men het voorwerp van zijn hoop reeds
aanschouwt: wie verwacht nog wat hij al ziet?
Daar onze hoop is gericht op het onzichtbare, moet onze verwachting gepaard
gaan met standvastigheid.

Lied: Deze wereld omgekeerd

H.Oosterhuis/B.Huijbers

De wijze woorden en het groot vertoon,
de goede sier van goede werken,
de ijdelheden op hun pauwentroon,
de luchtkastelen van de sterken:
al wat hoog staat aangeschreven
zal Gods woord niet overleven;
hij wiens kracht in onze zwakheid woont
beschaamt de ogen van de sterken.
Zijn woord wil deze wereld omgekeerd:
dat lachen zullen zij die wenen,
dat wonen zal wie hier geen woonplaats heeft,
dat dorst en honger zijn verdwenen.
De onvruchtbare zal vruchtbaar zijn,
die geen vader was zal vader zijn;
mensen zullen andere mensen zijn,
de bierkaai wordt een stad van vrede.
Wie denken durft dat deze droom het houdt,
een vlam die kwijnt maar niet zal doven,
wie zich aan deze dwaasheid toevertrouwt,
al komt de onderste steen boven:
die zal kreunen onder zorgen,
die zal vechten in 't verborgen,
die zal waken tot de morgen dauwt.
Hij zal zijn ogen niet geloven.

Tweede lezing, gedicht Jules Deelder
LOTGENOTEN
Ons gaan is een komen
Ons komen een gaan
De zin van het leven
Is dat we vergaan
Het heden is eeuwig
Alles is waar

De één is de ander
De ander de één
Ontsteek uw geweten
Kijkt om u heen
Het lot dat we delen
Laat niemand alleen
(Jules A. Deelder)

Overweging
LOTGENOTEN
Ik vind het moeilijk om in deze tijd te spreken over het visioen van vrede. Het
is nu zo ver weg! Zelfs de Chinese alleenheerser spreekt met zijn vriendje
Poetin over ‘deze turbulente tijd’!
En dat is het: oorlog in de Oekraïne, verkiezingsmoorden in Brazilië,
oorlogsmisdaden in Jemen door rebellen en in Europa door Russische
soldaten.
Paniek vanwege chantage met graantransporten en gasleveranties. Met het
welzijn van miljoenen mensen wordt gesold door enkele machthebbers.
En wij zitten met de handen in het haar en kijken met een schuin oog omhoog
met die vraag die maar onbeantwoord blijft: ‘Hoe zit dat toch met dat visioen
van vrede van U’?
Het is de kreet van de hopeloze mensen!
Het is tegelijk de vraag van ons die eigenlijk beter moesten weten. Konden
weten, omdat we het al zo veel keren hebben kunnen horen: er is ons een
visioen in handen gelegd. En dat ligt er niet zomaar: we moeten het
veroveren!
Dat visioen maakt ons tot lotgenoten. Geroepenen. Of beter: uitgedaagden!
We zijn uitgedaagd! Samen! De hele Bijbel vertelt het verhaal dat we de
worsteling aan moeten gaan om de aarde die ons gegeven is bewoonbaar te
maken, dat er een visioen van vrede is van Godswege geschonken dat in onze
handen is gelegd.

Grote woorden. Daar zijn wij te klein voor gebouwd! Dat is waar. Maar met het
voorbeeld van Jezus Christus voor ogen is het te doen. Daarin zijn we
Lotgenoten in ons zoekend geloven! Daarvoor komen wij samen. Om eraan
herinnerd te worden. Om de moed vast te houden. Met elkaar. Als
Lotgenoten.
Ik koos voor de lezing van Paulus’ brief aan de Romeinen, waarin hij schrijft
dat de wereld ligt in barensweeën. Dat beeld dat Paulus oproept zit me al van
jongstaf aan ingegrift. Ik denk voor zover ik kan teruggaan uit de oorlogsjaren
die ik meemaakte. Een periode waarin je naar bevrijding snakte, zo jong als je
nog was. De situatie van die tijd van Paulus verschilde eigenlijk niet zoveel van
de onze toen in de jaren ’40, en nu.: opstanden, oorlog, slavernij en honger.
En hij geeft aan dat de wanhoop nabij is als hij zegt:
En niet alleen zij (de schepping), ook wij zelf, die toch reeds de eerstelingen
van de Geest hebben ontvangen; ook wij zuchten over ons eigen lot, zolang wij
nog wachten op de verlossing van ons lichaam.
Met onze woorden gezegd: wij zien het ook bijna niet meer zitten!
Maar er is hoop zegt hij heel nadrukkelijk! Ik citeer: “In deze hoop zijn wij
gered”. En hij voegt er meteen aan toe: “Maar men spreekt niet van hopen als
men het voorwerp van zijn hoop reeds aanschouwt: wie verwacht nog wat hij
al ziet?”
Dit is een logische vaststelling, als hopen en object van hopen samenvallen is
er niets meer te hopen! Dan is de buit binnen, oneerbiedig gezegd. Maar als
dat niet het geval is, is er afstand. En wat wordt het dan?: ik stond er bij en ik
keek er naar? Hier is dan het motto van Bert's dienst van toepassing: wie leeft
van de hoop zal sterven.
De boodschap is duidelijk: hoop mag geen lege accu zijn, hij moet opgeladen
zijn én aangesloten worden op de werkelijkheid!
In deze vredesweek wordt niet alleen een signalement gegeven van wat mis
gaat, maar wordt ook heel nadrukkelijk aandacht gevraagd voor al die
mechanismen die tot oorlog en geweld leiden. De indoctrinatie, de
misleiding, de valse argumenten aan de ene kant en het wegkijken en de
domheid, onverschilligheid en het alleen maar denken aan de eigen
veiligheid, onder het motto: “eigenbelang first!” aan de andere kant.
De les van de fatale misstap van de Engelse premier Chamberlain die omwille
van de rust het bedrog van Hitler niet doorzag, is blijkbaar vergeten door
sommige politici die de inzet voor de eigen bestaanszekerheid boven alles

voorrang geven. Er was zelfs een tweede kamer lid die de premier adviseerde
het met Poetin op een akkoordje te gooien.
En dit laatste heb ik speciaal op het oog als ik in mijn motto het heb over ‘werk
aan de winkel’.
We voelen ons klein en kwetsbaar omdat alles zo groot en massaal is, maar het
‘nee’ tegen roddel en nepnieuws, verdachtmakingen en leugens is een eerste
haalbare en belangrijke stap naar ontmaskering. Ieder van ons heeft dat op
zijn eigen erf als taak en mogelijkheid in handen.
Het klinkt erg dramatisch, maar hoe dikwijls is het niet voorgekomen dat men
niet achteraf hoorde of moest zeggen: “Had dat maar gezegd”, of dat de ban
van grensoverschrijdend gedrag pas veel te laat doorbroken werd omdat
eindelijk een moedige klokkenluider aan de bel trok.
Ik ben onder de indruk geraakt van al die onthullingen van
grensoverschrijdend gedrag in de sportwereld en artiestenwereld. Het was
voor mij een ontluisterende demasqué in een wereld van jong en glamour,
mogelijk geworden door een zwijgcultuur.! Hoe naïef kan je zijn!
Het zwijgmechanisme geeft roddelaars en hitsers alle ruimte hun vuil te
spuien en medemensen verdacht te maken en zodoende tot zelfs voorwerp
van doodsbedreigingen.
Een 30 jaar geleden was er een politicus, zijn naam was Janmaat, die tegen
vreemdelingen was. Hij maakte een politieke partij maar werd door de grote
meerderheid niet geaccepteerd. Zijn partij verdween in het niet. Een tijd later
zijn er politici die hun partij doen groeien met het verdacht maken en
beschimpen van Moslims en vluchtelingen, en die partijen groeien nu! Wat
gebeurt er toch in Nederland? Zijn we toch niet zo’n keurig volkje?
En een vertegenwoordiger van de partij Denk, zelf Moslim, moet in de Tweede
Kamer vragen om respect voor zijn geloofsgenoten.
Hoe kan dit toch allemaal gebeuren.
Heb ik het opladen van de accu van hoop wel goed bijgehouden door de kabels
op de wereld aan te koppelen?
Ik ben mij bewust dat ik me misschien anders uitspreek dan u van me gewend
bent. Het zij zo. Ik denk dat het komt om het grote geweld om mij heen. Het
maakt me bewust dat dat grote geweld me juist niet ontslaat van de roeping
om op mijn terrein vasthoudend te blijven werken aan dat visioen van vrede
wat de Eeuwige in ons heeft neergelegd. Ik citeer met instemming wat de
theoloog Derk Stegeman in een interview zegt: ‘Gestalte geven aan hoop

wordt dan een steeds dringender opdracht, één waarin we tegen de stroom in
moeten zwemmen’.
Moge dat zo zijn.

Pianospel Stephanus Harsono
Geloofsbelijdenis
V.

Mijn God,
op verschillende manieren is hier tot U gebeden.
Ieder deed dat naar inzicht van de tijd waarin hij leefde.

A.

Veel is er veranderd;
waar wij aan gehecht waren is ons ontvallen,
vertrouwde dingen zijn ons vreemd geworden.
Maar Uw woord blijft door de eeuwen heen.

V.

Eeuwige, er is gezegd:
"Heb je naaste lief als was hij God".
Dat willen wij verstaan,
hoewel het ons vaak moeite kost
daar naar te handelen.
A. Geef dat wij ons openstellen voor àlle medemensen
en niet slechts voor een beperkte groep.
Vergeef ons, dat wij alléén die stap niet kunnen zetten:
Uw hulp hebben wij daarbij nodig.

Collecte
Om onze wekelijkse vieringen te kunnen houden maakt onze gemeenschap
kosten. In de Duif dragen veel mensen bij door middel van een periodieke/
jaarlijkse bankafschrijving. Daarnaast kun je vandaag ook een bijdrage in de
collecteschaal doen of een digitale gift doen via onderstaande QRcode: Iedere
bijdrage wordt erg op prijs gesteld. Hartelijk dank!!!

Intenties opgeschreven in het Groene Boek
Tafelgebed
V.

Gij die de aarde aan ons geeft om te bewonen,
Gij die de wereld ziet,
Gij weet hoe onmachtig wij zijn tot vrede en gerechtigheid toch roept U ons, bij onze namen,
mens voor mens,
om recht te doen en goed te zijn.

A.

Wij bidden U
voor al uw mensen, groot of klein,
hoe ook geschapen, overal gelijk
en altijd weer in oorlog met elkaar.

V.

Wij bidden U
voor hen die het meest weerloos zijn, .
kinderen, armen,
mishandelde en hongerende mensen,
vluchtelingen, zieken en stervenden;
voor mensen zonder toekomst bidden wij,
voor allen die groot lijden moeten dragen.
Gij weet wat in ons is.

A. Niet voor de dood,
maar om te leven hebt Gij ons gemaakt.
Zend ons uw geest, geef ons de kracht om mens te worden,
koste wat kost;
dat wij geen leegte najagen, geen waarheid ontvluchten,
uw Naam niet vergeten;
dat wij uw koninkrijk verhaasten en uw wil volbrengen:
het brood van deze wereld delen met elkaar
en alle kwaad dat ons wordt aangedaan vergeven.
V.

A.

Zo bidden wij U,
onze ogen gericht op Jezus van Nazareth,
die uw Naam geheiligd heeft, uw wil volbracht,
die brood en wijn voor ons geworden is.
voedsel en vreugde, als teken van vergeving.
In de nacht van zijn lijden en dood zei Hij:
Neemt, eet en drinkt,
doet dit tot mijn gedachtenis.

Nodiging: breken en delen van brood en wijn
Lied: Schriftlied

H.Oosterhuis/A.Oomen

Die chaos schiep tot mensenland,
die mensen riep tot zinsverband.
Hij schreef ons tot bescherming,
zijn handvest van ontferming.
Hij schreef ons vrij, met eigen hand.
Schrift die mensen-oorsprong schrijft.
Woord dat trouw blijft.
Dat boek waarin getekend staan:
gezichten, zielen, naam voor naam,
hun overslaande liefde,

hun overgaande liefde,
hun weeën die niet overgaan.
Schrift die mensendagen schrijft.
Licht dat aanblijft.
Zijn onverganklijk testament:
dat Hij ons in de dood nog kent.
De dagen van ons leven,
ten dode opgeschreven,
ten eeuwig leven omgewend.
Schrift die mensentoekomst schrijft.
Naam die trouw blijft.

Onze Vader
Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd;
uw koninkrijk kome;
uw wil geschiede op aarde, zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid.
Amen.

Mededeling
LIED VAN DE OPSTANDING
H.Oosterhuis / A.Oomen
De steppe zal bloeien.
De steppe zal lachen en juichen.
De rotsen die staan vanaf de dagen der schepping,
staan vol water, maar dicht, de rotsen gaan open.

Het water zal stromen, het water zal tintelen, stralen,
dorstigen komen en drinken, de steppe zal drinken.
De steppe zal bloeien.
De steppe zal lachen en juichen.
De ballingen keren.
Zij keren met blinkende schoven.
Die gingen in rouw tot aan de einden der aarde,
één voor één, en voorgoed, die keren in stoeten.
Als beken vol water, als beken vol toesnellend water,
schietend omlaag van de bergen, als lachen en juichen.
Die zaaiden in tranen,
die keren met lachen en juichen.
De dode zal leven.
De dode zal horen: nu leven.
Ten einde gegaan en onder stenen bedolven:
dode, dode, sta op, het licht van de morgen.
Een hand zal ons wenken, een stem zal ons roepen:
Ik open hemel en aarde en afgrond en wij zullen horen.
En wij zullen opstaan
en lachen en juichen en leven.

Zegenbede

