
Oecumenisch meditatief avondgebed (in Taizé-stijl) – 4 okt. 2017
Thema: Franciscus, ‘en zuster armoede’. 

Opening: Wees hier aanwezig ….. Dat wij herleven.
Inleiding
Het is vandaag 4 oktober, feest van Franciscus.
Hij is vooral bekend om zijn liefde voor de schepping, met name voor de dieren.
Daarom is deze dag uitgeroepen tot Werelddierendag.
Maar het bijzondere van Franciscus zit hem vooral in zijn liefde voor de armen, 
  in navolging van Christus koos hij voor armoede en nederigheid.
Daarom wil ik vanavond daarbij stil staan.
(Wist je trouwens dat deze ‘Broederenkerk’ door de ‘Minderenbroeders’ is gebouwd,
  zoals de Franciscanen zich vroeger noemden, en deze kerk hebben toegewijd aan hun     
  stichter Franciscus van Assisi?)
(En weet je dat dit grote kruis, dat hier is opgesteld, ook wel het ‘Franciscus-kruis’
 wordt genoemd? Daarover wil ik graag nog eens een andere keer iets vertellen.)
-Franciscus was vooral geïnspireerd door de Zaligsprekingen van Jezus: Zalig de armen.
Deze Zaligsprekingen zijn ook opgenomen in onze zangbundel, in het Frans:
 nr. 76 Les Béatudes.
Zang: nr. 76 Les Béatudes (de Zaligsprekingen van Jezus)

Schriftlezing:  Luc. 12,22-34 (of Mt. 6,9-34)
Zang: nr. 86  Beati voi poveri
Overdenking
Het is wellicht iedereen bekend dat Franciscus groeide op in een rijke familie in Assisi in Italië
rond het jaar 1200. 
Toen hij op een dag in de buurt van een kerk kwam, zag hij daar een bedelaar zitten. 
De man had een akelige huidziekte: hij zat vol zweren en bulten. 
De mensen bleven een beetje uit zijn buurt, bang om door hem besmet te worden.
Franciscus wilde hem geld geven, maar opeens keek hij hem recht in de ogen. 
Francesco liep naar hem toe, pakte zijn hand, stopte er geld in,
  en… kuste de zieke hand van de bedelaar, sloeg zijn arm om hem heen, en omhelsde hem.
Het werd een ommekeer in zijn leven: Een paar dagen later gaf Franciscus alles wat hij had, 
weg. Hij wilde – net als Jezus – alles voor de armen zijn, en zelf ook tot die armen behoren;
 in de ogen van de armen, zag hij Christus’ ogen. 
-Toen daarna om hem zich een gemeenschap van medebroeders verzamelde, 
noemden ze elkaar ‘minderbroeders’. Franciscus vroeg ook van hen: vrijwillige armoede. 
Zoals hij sprak van ‘broeder zon’ en ‘zuster aarde’ (broeder wind en zuster water,
 broeder vuur en zuster maan), sprak hij ook van ‘zuster armoede’:
om zo zijn nauwe verbondenheid met de armen uit te drukken.  
In elk mens, maar vooral in de armen, zag hij zijn broeder, zijn zuster.
-Wat kan Franciscus betekenen voor ons en onze tijd?
Niet alleen liefde, aandacht en respect voor de dieren, de schepping;
Maar ook al die dingen die paus Franciscus 
(die als paus bewust had gekozen voor de naam van deze man van Assisi)
 noemt in zijn encycliek ‘Laudato Si”, de beginwoorden van het Zonnelied,
de beroemde lofprijzing van Franciscus op de schepping.
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In die encycliek roept hij iedereen op tot zorg en verantwoordelijkheid voor onze moeder 
aarde, en haar toekomst: voor ons omgaan met haar grondstoffen, voor het milieu en 
klimaatveranderingen, en alles wat daarmee samenhangt.
Vooral arme landen zijn daarbij het meest kwetsbaar.
De achtergrond van zijn boodschap is beide Franciscussen: de Bijbelse boodschap van 
Christus, die we o.a. hoorden in wat ik voorlas uit het Lucasevangelie:
Over de betrekkelijkheid van het materiële, en de onthechting daaraan;
maar tegelijk bewondering en zorg voor moeder Aarde,
 
zoals zo prachtig doorklinkt in het Zonnelied:
‘Geprezen zijt Gij, Heer, met al uw schepselen:
Om broeder Zon, die ons de dag geeft en ons verlicht,
  (schoon en stralend, afbeelding van U, Allerhoogste).
Om zuster Maan en sterren;
Om broeder Wind, om de luchten en de wolken
 (om goed en slecht weer; zo houdt Gij uw schepselen in leven)
Geloofd zijt Gij, Heer,
 Om zuster Water, zo nuttig en nederig, kostbaar en kuis,
 Om zuster Moeder aarde, die ons draag en voedt
 (en velerlei vruchten voortbrengt met bonte bloemen en kruiden)
Looft dan en zegent de Heer,
 (dankt Hem om alle schepselen)
 en dient Hem in grote nederigheid.’

Zang: nr.80 Maak mij tot een bedding van uw vrede (Gebed van Franciscus)

Stille Overweging  

Voorbeden,   met acclamatie : Nr. 32 Gospodi Pomilui
  met op het eind: ‘Onze Vader’ (Mt. 6, 10-13: NBV-vertaling):
-Goede ik wil U bidden voor allen die arm zijn, of getroffen werden door natuurgeweld,
  En vele anderen die het slachtoffer zijn van oorlogen en geweld,
 dat zij de nodige hulp mogen krijgen overal vandaan, om weer hun toekomst op te bouwen.
-voor allen die leiding geven aan volken, en aan bedrijven en grote ondernemingen:
 dat zij medeverantwoordelijkheid tonen voor de toekomst van onze aarde;
 en daarvoor samen wegen zoeken, en die wegen ook gaan.
…….. eigen intenties……
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.
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Zang: nr. 7  In manus tuas, Pater
Zegenbede:
V: Als gezegende mensen gaan we uit elkaar,
    we zegenen elkaar met de woorden:
A: God, wees ons genadig en zegen ons,
     laat het licht van uw gelaat over ons schijnen.
     Dan zal men op aarde uw weg leren kennen,
      in heel de wereld uw reddende kracht. Amen.
Zang:  nr 67 Bleib mit deiner Gnade bei uns 

Na afloop bent u van harte welkom voor koffie, thee en ontmoeting in  het zaaltje.
Vanaf nu weer zangrepetitie, voor wie dat wil. 1-e en -e woensdag v/d maand om 20.00 uur.
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