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OPENINGSLIED
Zo vriendelijk en veilig als het licht

Zo vriendelijk en veilig als het licht
zo als een mantel om mij heen geslagen
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht
ik roep zijn naam, bestorm hem met mijn vragen,
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.
Wil mij behoeden en op handen dragen.
Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd
waakt over mij en over al mijn gangen.
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid
om, als ik val, mij telkens op te vangen.
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.
Ik moet in lief en leed naar U verlangen.
Spreekt Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt, en opneemt in uw vrede.
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw zoon besteden.
Weest Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.
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WELKOM EN KRUISTEKEN
Van harte welkom voor dit gebedsmoment. We staan bijna in de advent en deze tijd mogen wij weer ervaren als een tijd van wachten,
hopen en vertrouwen.
Maar ook van inzet, solidariteit en van geven…
Een tijd waar we gaandeweg Jezus mogen herkennen als een spoor
van licht, als degene die komen gaat. Mogen wij dan samenzijn in
de naam van de Vader, de Zoon en de H. Geest.
Allen: Amen.

VERGEVINGSMOMENT
Op dit moment mogen wij een stukje terugblikken van wat we hier
op aarde terechtbrengen van onze opdracht. Het is niet allemaal
fantastisch mooi want we hebben ook veel kleine kanten. Als we
erin slagen samen met die kanten om te gaan, is verzoening mogelijk.
Als we voor de Heer gaan staan en naar de hemel kijken,
mogen we beseffen dat we ons een hemel dromen vol luxe en genotsmiddelen.
Die schijnhemel houdt ons weg van een écht gelukkig leven.
De hemel die God voor ons wenst is er één waarin we liefde en
hoop delen met elkaar.
Allen:

-3-

Als we voor de Heer gaan staan en naar de mensen kijken,
beseffen wij soms dat we nog te weinig van hen houden.
We gebruiken anderen te vaak voor ons eigen geluk.
De hemel die God op aarde wenst is er één waarin mensen
naar elkaar toegaan, om elkaar zo geluk en vrede te schenken.
Allen:

Als we voor de Heer gaan staan en naar onszelf kijken,
beseffen we soms dat we de Heer vaak niet hebben gezien,
dat Hij slechts een klein plaatsje heeft in ons leven.
De hemel die God op aarde wenst zal pas echt groeien
als we ons inzetten vanuit Gods stem in ons hart.
Allen:

-4-

OPENINGSOVERWEGING
Bekleed je met tederheid en zachtmoedigheid
voor alle mensen om je heen en laat niemand meer in de kou staan!
Je weet, hoe klein, hoe arm, hoe eenzaam de mensen zijn,
hoe teer en kwetsbaar.
Je weet dat er tranen zijn, die door niemand getroost worden.
Je weet dat er nauwelijks een grotere droefheid is
dan de droefheid van een hart, dat door niemand wordt verstaan.
Je weet dat het leven voor sommigen een onduldbare pijn is.
Wees zachtmoedig.
Doe je best om de mensen te begrijpen, te helpen.
Treed binnen in hun leed, in hun verlatenheid.
Daal af van de heuvel van je zelfgenoegzaamheid,
naar het dal van de mensen, die alleen zijn, en die lijden;
naar de mensen in de vlakte zonder beschutting
en zonder geborgenheid.
Wees nooit te hard, ook niet in je oordeel.

LIED
Zolang er mensen zijn op aarde

Zolang de mensen woorden spreken,
zolang wij voor elkaar bestaan,
Zolang zult Gij ons niet ontbreken,
wij danken U in Jezus’ naam.
-5-

Gij voedt de vogels in de bomen,
Gij kleedt de bloemen op het veld,
O, Heer, Gij zijt mijn onderkomen
en al mijn dagen zijn geteld.
Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven,
Gij redt de wereld van de dood.
Gij hebt uw zoon aan ons gegeven,
zijn lichaam is het levend brood.
Daarom moet alles U aanbidden,
uw liefde heeft het voortgebracht,
Vader, Gijzelf zijt in ons midden,
o Heer wij zijn van uw geslacht.

Geborgen in verbondenheid
Heb de Heer lief. Heb uw naaste lief als u zelf…..
Woorden van Jezus, Jezus die ons aankijkt
en antwoord geeft op onze levensvragen.
Het is de kern van het Christelijk geloof.
Heb de Heer lief. Heb uw naaste lief als uzelf……
Maar in hoeverre is dit oprechte liefhebben van ons verstand afgedaald in ons hart? Misschien maar 20 cm, maar het kan toch een
lange weg zijn. En in hoeverre passen we deze woorden toe in ons
dagelijks leven? In onze naaste ontmoeten we God.
En ieder mens is geschapen naar het beeld van God. Soms duurt
het een leven lang om Gods liefde en naastenliefde met elkaar te
verbinden. Van even groot belang is dat we onszelf er ook mee verbinden, zodat we ons ook daadwerkelijk EEN voelen en niet meer
eenzaam hoeven te zijn.
Het Leger des Heils heeft momenteel enorme grote posters op hun
gevels hangen met de tekst: ‘je bent niet alleen’.
Daarom proberen we in deze gebedsviering ‘eenzaamheid’ in een
ander daglicht te zetten. En wel: in Gods Licht, wat wil Hij ons vandaag zeggen?
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Heb de Heer lief
De lezing is genomen uit de tweede brief aan de Korintiërs
(1:3,4)

Gezegend is God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader
vol ontferming en de God van alle vertroosting, die ons troost in al
onze tegenspoed, zodat wij in staat zijn anderen te troosten in alle
nood, dankzij de troost die wij van God ontvangen.
Zo spreekt de Heer,
Allen:

Wij danken God.

God dienen is mensen dienen en mensen dienen is God dienen
Soms gaat het ongemerkt, maar vaak kunnen mensen Gods troost
doorgeven aan hen die niet meer in staat zijn te praten.
Luister naar dit gedichtje geschreven door iemand die probeert te
communiceren, met iemand die afasie heeft.
Omdat mijn woorden niet toereikend zijn klinken klanken vanuit
eenzaamheid en pijn. Ik wil je verstaan, verward is jouw praten.
Vaak heb je mijn onmacht in de gaten.
Soms botsen mijn woorden met je kreten. Maar ik ben bij je, zal je
niet vergeten! Terwijl jij steeds hetzelfde doet en zegt, blijf je gezicht
eerlijk, helder en oprecht. Zullen mijn woorden ook als klanken, klinken dat we samen in diep isolement wegzinken?
Toch lach je steeds, het ijs is gebroken! Ik glimlach ook, ja we hebben fijn gesproken.
(schrijver onbekend)

-7-

Nu volgen ervaringen uit de deelgroep ‘schrijven’.

Heb uw naaste lief
De lezing is genomen uit het boek Marcus
(12:28-34)

Een van de schriftgeleerden die naar hen geluisterd had terwijl
ze discussieerden, en gemerkt had dat hij hun correct had geantwoord, kwam dichterbij en vroeg:
‘Wat is van alle geboden het belangrijkste gebod?’
Jezus antwoordde: ‘Het voornaamste is: “Luister, Israël! De Heer, onze
God, is de enige Heer; heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en
met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht.”
Het op een na belangrijkste is dit: “Heb uw naaste lief als uzelf.” Er
zijn geen geboden belangrijker dan deze.’
Zo spreekt de Heer.
Allen:

Wij danken God.

Heb uzelf lief
De lezing is genomen uit het boek Marcus
(6;30-32)

Toen de apostelen zich weer bij Jezus voegden, brachten zij Hem
verslag uit over alles wat zij gedaan en onderwezen hadden.
Daarop sprak hij tot hen: “Komt nu eens zelf mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en rust daar wat uit.”
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Want wegens de talrijke gaande en komende mensen hadden zij
zelfs geen tijd om te eten. Zij vertrokken dus in de boot naar een
eenzame plaats om alleen te zijn.
Zo spreekt de Heer.
Allen:

Wij danken God.

Nu volgen ervaringen uit de deelgroep ‘schilderen’.

VOORBEDE
‘Ik ben met U alle dagen’, hebt U gezegd. In dat vertrouwen bidden
wij tot U:
Laten wij bidden en dankbaar zijn voor alle mensen die, hoe dan
ook, toekomst scheppen voor anderen. Dat zij daardoor iets van
Gods hemel zichtbaar mogen maken voor de anderen.
Laten wij zingend bidden:

Laten wij bidden en dankbaar zijn voor alle mensen die zich
inzetten voor een warmhartige samenleving. Dat hun daadkracht
en hun doorzettingsvermogen niet tevergeefs mag zijn.
Laten wij zingend bidden.
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Laten wij bidden en dankbaar zijn voor alle mensen die het goede
in ons naar boven halen. Die niet afwachtend naar de hemel blijven
staren, maar oog en aandacht hebben voor wat er omgaat in de
ander. Daarom ook deze mand met gebeden, wij leggen het U voor
U neer Heer.
Gebeden voor onze naasten, dat zij door alles heen steun en bemoediging mogen ervaren.
Laat wij zingend bidden.

Goede God, laat uw Geest in ons werkzaam zijn, waar we handelen
in Jezus’ naam. Dit vragen we U door Hem die altijd met ons zal zijn.
Allen: Amen.

ONZE VADER
Laten we samen zingend bidden het gebed dat Jezus ons leerde.
Allen:
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COLLECTE
De collecte is bestemd voor de Coffee corner en de kleding winkel in
Treebeek Brunssum. In de ontmoetingsruimte is er open huis waar
iedereen welkom is. Je krijgt er een kopje koffie of thee en er is ook altijd
een luisterend oor. Achter de ontmoetingsruimte is er de kledingwinkel.
Mooi ingericht en verzorgt door meerdere vrijwilligers.

MUZIKAAL INTERMEZZO
op de melodie van
Want mijn Herder is de Heer

BEZINNING
‘Ik ben met u alle dagen’
Je hoort een stem die zegt: Ik ben er.
Ik ga met je mee. Je kijkt om je heen en je ziet een mens die je toelacht, ogen die je moed geven, een hand die je vasthoudt:
jij telt mee !
Je wordt dan warm van binnen. God gaat steeds mee in mensen....
Soms zijn anderen moe, ongelukkig, alleen. Dan kan ik warmte geven als vuur. ‘Vuur brengen’ is niet gemakkelijk.
En toch droomt God ervan dat iedere mens de andere verwarmt.
Hij houdt van iedere mens.
Vuur is Jezus komen brengen, kracht, licht, om kleur te geven aan
het donker, om ons te ontdooien, de weg te vinden naar elkaar.
Geef ons iedere dag opnieuw een kleine vonk van uw vuur.
Want wij zijn de aanstekers van uw heilig Vuur.
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ZEGEN EN WEGZENDING
Ga in vrede. God zal er voor u zijn. Mogen wij allen in Gods Naam
er voor elkaar zijn en voor allen die kloppen op onze deur,
voor allen die vragen om een helpende hand. Ga en leef naar Gods
beeld. In de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
Allen: Amen.

SLOTLIED
Ga dan op weg

Ga dan op weg om je eigen geluk uit te delen.
Zo kunnen wij wat gebroken was, liefdevol helen.
Geen hongersnood: wij delen samen ons brood.
Er zal genoeg zijn voor velen.
Ga dan op weg, deel je dromen, je hoop, je verhalen.
Geef elkaar kracht om, op zoek naar nieuw land, niet te falen.
Als wij dat doen, blijft onderweg ’t visioen
Liefde en warmte uitstralen.
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Vrouw
en
kerk

