Overweging en gebeden zondag 17 november 2013
LEZINGEN

Maleachi 3, 19-20

Lucas 21, 5-19

INLEIDING
De liturgie komt deze Zondag in zwaar weer,
zoals dat in de natuur en in het leven kan gebeuren.
Het stormt, het kraakt van alle kanten, vertrouwde zekerheden wankelen.
Als dat gebeurt, laat dan je hoofd niet op hol brengen.
Vertrouw, midden in het tumult op de kracht van je eigen presentie,
op de sterkte van Gods Geest in je.
PREEK
Stel je voor:
de oude kerk in je dorp of wijk - een rotsvast baken - wordt afgebroken
je familie of je club - het nest waarin je je veilig voelde - stoot je uit.
Dan stort voor jou een wereld in elkaar die stond als een huis;
het milieu dat jou veiligheid en zekerheid bood, is je vijand geworden;
de wereld vergaat en je weet niet waar je het zoeken moet.
Je voelt je een vreemde in eigen omgeving, je sluit je af,
keert de wereld om je heen de rug toe en zoekt ergens anders houvast.
Toen het evangelie van vandaag werd opgetekend was er zo'n barre tijd:
Jeruzalem, de heilige stad op de berg, is verwoest,
de tempel met de grond gelijk gemaakt - het hart van land en volk is uitgerukt;
volgelingen van Jezus worden gearresteerd, door eigen familieleden verraden.
Zij die dat meemaken zien hun vertrouwde wereld instorten
Geen wonder dat men luistert naar messiassen die zeggen:
'Dit is het einde van de wereld. Volg mij naar een betere'.
De woorden van Jezus gaan hier tegenin: 'Laat je hoofd niet op hol brengen
Ga temidden van het tumult rustig door met te zijn die je bent,
met te doen wat gedaan moet worden.
Vertrouw op de kracht die je van binnen gegeven wordt
en die je sterker maakt dan al het lawaai om je heen.
Laat die zien in wat je doet, en dien je tegenstanders van repliek
met een wijsheid en een taal waar niemand tegenop kan’
- dat is geen knappe of geleerde taal, maar zó spreken
dat er weinig tegen in te brengen is, omdat het echt is;
ik denk hierbij aan een medebroeder die geen bijzondere woorden sprak,
maar naar wie iedereen geboeid luisterde: wat hij zegt, dat ís hij zelf.
Ook wij kunnen uit dit evangelie kracht putten op momenten
dat wij ons voelen als 'de laatsten, die het licht uitdoen’,
een bezienswaardigheid in een ontkerkelijkte maatschappij

die godsdienst achterhaald vindt of zelfs gevaarlijk.
'Als de afbraak alomtegenwoordig is,
geloof dan in de opbouwende kracht van je eigen presentie.
Ga rustig door met te zijn die je bent, met te doen wat gedaan moet,
vertrouw op de sterkte die je van binnen gegeven wordt.
En laat je niet stom slaan; dien je bespotters van repliek
en laat horen waar je de moed en energie vandaan haalt'.
Midden in de dood zijn wij in het leven, zingt een lied,
midden in de afbraak is de opbouw aan het werk.
Want de komst van de Heer, de nieuwe wereld die er aan komt
is geen breuk met wat wij hier op aarde zijn:
dan wordt juist openbaar wat er nu in ons schuilt.
Wat in onze wereld vaak wordt overschreeuwd
en weggedrongen in de strijd om de kijkcijfers,
wordt door God dan naar boven gehaald en aan het licht gebracht.
Het eeuwige Licht zet in het volle licht
datgene wat in de schaduw valt en niet wordt opgemerkt.
Uw leven is met Christus verborgen in God.
Wanneer Christus, die uw leven is, zal verschijnen,
zult ook u met hem verschijnen in heerlijkheid.
En ook wat wij opbouwen en aan anderen meegeven
aan inspiratie, gemeenschap, en goede geest:
het wordt niet teniet gedaan door wat voor geweld ook;
het wordt door God gezien en, als Zijn dag komt,
in de hoogte gestoken en in het licht gezet
Nu is op aard geen goede daad
meer tevergeefs gedaan.
Want wat gij goed doet is als zaad
dat heerlijk op zal staan
(een Paaslied)

(Kolossenzen 3, 3-4)

VOORBEDEN
Bidden wij tot God
die met ons meegaat
wat er ook gebeurt:
Voor mensen en volken in nood,
met name op de Filippijnen na de orkaanramp:
dat zij de hulp ontvangen die nodig is om verder te kunnen
en de kracht om opnieuw te beginnen
Voor de volken in gebieden waar burgeroorlog woedt
zoals in het Nabije Oosten en Noord Afrika
dat er vredestichters opstaan in hun midden
die de taal spreken van erkenning en verzoening
Voor Gods kerk op aarde:
die de blijde boodschap uitdraagt:
dat zij een open huis mag zijn
waar velen zich welkom weten
Voor allen die geroepen zijn
om de blijde boodschap te verkondigen:
dat zij in hun optreden laten zíen
hoe God mensen nabij komt
Voor ons, hier bijeen in de naam van Jezus Christus:
dat wij niet angstig wegkruipen voor deze tijd
maar blijven vertrouwen op de kracht die God in ons legt
en het goede dat wij om ons heen kunnen uitzaaien

