Oecumenisch Meditatief Avondgebed 19 augustus 2020
Thema: Vrijheid
Voorganger: Hetty Heling

Aanhef: (blz 12)

Welkom & inleiding
Welkom bij het avondgebed vanuit de Broederenkerk.
Afgelopen weekend hebben we 75 jaar bevrijding herdacht. Ook in
Indonesië hebben de Japanners zich overgegeven. De oorlog in
Nederlands-Indië heeft vele slachtoffers gemaakt. Maar na 1945 waren
de verschrikkingen nog niet voorbij. Omdat toen de onafhankelijkheid
van Indonesië bevochten werd. Nederlandse militairen werden naar het
verre Oosten gezonden en later zijn 350.000 Indische Nederlanders naar
Nederland gekomen. Een zeer zware tijd waar de generaties van nu nog
steeds onverwerkt verdriet ervaren.

Vrijheid wat een breed begrip is dat.
Voor mij persoonlijk heeft vrijheid een heel andere invulling dan voor
mensen die gevangen hebben gezeten, of geleefd hebben in een
dictatuur, of oorlog hebben ervaren of ernstig beperkt waren in hun
doen en denken.
Wat verstaat u onder vrijheid?
Lied nr. 90: The kingdom of God

https://www.youtube.com/watch?v=WL1_IhVTJmk

Het koninkrijk van God is gerechtigheid, vrede en vreugde door de heilige Geest. Kom Heer, open in ons
de poorten van uw koninkrijk.

Tekst
Iemand schrijft:
“Mijn vader vond de ultieme vrijheid dat hij zijn familie in Indonesië kon zien
wanneer hij wilde en dat hij weer terug kon naar Nederland.”
Een ander citaat:
“Je kunt wel bevrijd zijn uit een kamp maar zolang je blijft haten ben je niet echt
vrij. Vrijheid betekent voor mij dat je vrij bent van angst en haat, want deze
belemmeren jou en belemmeringen maken onvrij.”
Lied nr. 121: Let all who are thirsty

https://www.youtube.com/watch?v=1ElpNZVhSnQ

Laat wie dat wil vrij drinken van het water dat leven geeft.

Lezingen
Uit Psalm 55, 7-9
Had ik maar vleugels als een duif,
ik zou opvliegen en neerstrijken,
ver, ver weg zou ik vluchten,
overnachten in de woestijn,
haastig beschutting zoeken, tegen de vlagen van de stormwind.
En uit Galaten 13,5
Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid
niet om uw eigen verlangens te bevredigen.
Maar dien elkaar in liefde, want de hele wet is vervuld in een uitspraak:
”Heb uw naaste lief als u zelf.”
Lied nr 15: Ubi caritas

https://www.youtube.com/watch?v=y4TG60HvsIY

Tekst
In deze tijd worden we ook in onze vrijheid beperkt. Voor de één een
zegen, voor de ander een ramp.
Vanwege de coronacrisis moeten we ons gedrag veranderen. We worden
er met de neus op gedrukt dat we maar beperkt vrij zijn. Een boodschap
doen mag wel, naar een feestje gaan niet. De een kan er goed mee
omgaan, een ander niet. Een oudere man die de oorlog heeft
meegemaakt doet een dringend beroep op de jeugd hun feestjes even uit
te stellen, zijn jeugd was opeens afgelopen toen de oorlog uitbrak. Het
duurde 4 jaar. Hij vraagt de mensen de festiviteiten een jaartje uit te
stellen ten behoeve van de kwetsbare mensen.
Lied nr. 49:

Da pacem cordium

Geef vrede in ons hart, geef vrede

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

Tekst
Een ander aspect van vrijheid:
Gevangen zitten in een overtuiging is een andere vorm van onvrijheid.
“Ik heb het altijd zo gedaan!” “Mijn ouders hebben mij dit zo geleerd!”.
Deze opstelling zet je vast. Je gebruikt dan niet je vrijheid om van
mening te veranderen, om nieuwe inzichten en andere meningen te
overdenken. Je gedachten zijn vrij, dat vind ik een heel groot goed. Dat
kan niemand je afpakken. Zelf nadenken, verantwoording nemen en
zelfreflectie toepassen is dan een opdracht.

Stilte

Voorbeden gevolgd door nr. 70: Heer ontferm U

• Bidden wij voor mensen die gevangen zitten, dat het recht mag
zegevieren.
• Voor mensen die vastzitten in oorlogsherinneringen die zeer
pijnlijk zijn. Dat er ruimte mag komen voor erbarmen met zichzelf
en ruimte om de verhalen te mogen vertellen.
• Dat er luisterende oren zijn die tijd nemen en een oordeel
achterwegen laten.
• Voor mensen die zich gevangen voelen in relaties, het werk, hun
lichaam.
• Voor bevrijding bidden wij.
• Bidden wij voor de mensen in Wit-Rusland. Dat zij de moed niet
opgeven en strijden voor meer democratie en vrijheid.
• Ruimte voor een eigen gebed.

Slottekst: Vrij van Maria van Stratum
Bevrijding uit de geslotenheid van prestatiedrang en materie.
Bevrijding naar de andere mens is dat niet een diepe wens
naar je eigen identiteit?
Een mens op aarde en in de ruimte!
Was je er al voor je er was
Of kwam je pas door de wil van je ouders?
Toch kan een mens steeds meer groeien,
als een middelpunt van de schepping bloeien,
tot innerlijke rust en tevredenheid van zichzelf komen.
Dan pas kun je echt vrij zijn.
Luisterlied:

Blessing (door Carol Ann Barrows koorzetting: J vd E.)

Moge de zegen van God op ons rusten
Moge Zijn vrede bij u blijven
Moge Zijn aanwezigheid je hart verlichten
Nu en voor altijd.

https://www.youtube.com/watch?v=q2aH_cc2Zsg (complete versie)

Mededeling
Op woensdagavond 2 september 19.00 uur starten we weer met
de OMA gebeden in de Broederenkerk. Vanwege de Coronamaatregelen zal de papieren versie ook dan nog verspreid
worden.

