Zondag, 13 maart 2022
Zusters en broeders,
Ieder jaar, op de tweede halteplaats op weg naar Pasen, beklimmen we de berg. Daar verandert Jezus
van gedaante. Alsof we een vooruitblik op Pasen krijgen. Het gaat om een visioen waar alle aanwezigen
deel van uitmaken. Maar de leerlingen representeren ook ons; wij die naar het evangelie willen luisteren.
Met de leerlingen in de tekst zijn ook wij als leerlingen aanwezig bij het visioen. Dat visioen wijst naar het
Rijk van God, het ‘Land van de Toekomst’, waar mensen thuis kunnen zijn, zichzelf kunnen zijn. En dat
visioen hebben we zo hard nodig. Want waar het visioen ontbreekt, verwildert het volk.
Tijdens de viering in de kerk of via de livestream verkeren we op de Berg: We luisteren naar het Woord,
vieren we met Brood en Beker en richten we ons op het uiteindelijke Gastmaal van de Heer; niet alleen
voor onszelf, maar ook voor de kwetsbaren in onze eigen samenleving, voor de vluchtelingen uit Oekraïne
en de vluchtelingen uit vele andere landen.
De livestream komt op zondag 13 maart om 10.30 uur vanuit de Laurentiuskerk in Dongen.
De viering wordt ook uitgezonden via HalloGilzeRijen.

Gebed

God, stil lig ik op mijn geïmproviseerde bed,

hoor rondom de inslagen van granaten.
Mijn lijf verstijft, kwijnt weg op mijn bed
en mijn kussen is nat van tranen.
Het herhaalde luchtalarm versnippert mijn laatste dromen.
Genees mij, want mijn vertrouwen kreeg een knauw
en in mijn maag is een onontwarbare knoop.
Angst vliegt me aan, frustratie moet eruit.
Met mijn stem, heftig en emotioneel,
jaag ik anderen de stuipen op het lijf.
Vermoeid en verdrietig staar ik in de donkere nacht,
mijn adem zwaar, mijn woorden vastgekleefd aan mijn gehemelte.
God, wees mij genadig.
Lezing uit het boek Genesis
In die dagen leidde God Abram naar buiten en zei: “Kijk naar de hemel en tel de sterren, als ge kunt.” En
Hij verzekerde hem: “Zo talrijk wordt uw nageslacht.” Abram geloofde de Heer en deze rekende hem dat
als gerechtigheid aan. Toen zei God tot hem: “Ik ben de Heer, die u uit Ur in Chaldea heb geleid om u dit
land in bezit te geven.” Abram vroeg: “Heer God, hoe kan ik weten dat ik het inderdaad zal krijgen?”
Hij zei tot hem: “Haal een driejarige koe, een driejarige bok, een driejarige ram, een tortel en een jonge
duif.” Abram haalde dit alles, sneed de dieren middendoor en legde de stukken tegenover elkaar; alleen
de vogels sneed hij niet door.
Er kwamen roofvogels op de dode dieren af, maar Abram joeg ze weg. Bij zonsondergang viel Abram in
een diepe slaap; hevige angst en duisternis overviel hem. Toen de zon was ondergegaan en het helemaal
donker was geworden, zag Abram een rokende oven en een vurige fakkel die tussen de stukken doorging.
Op die dag sloot de Heer een verbond met Abram. Hij zei: “Aan uw nakomelingen schenk Ik dit land,
vanaf de beek van Egypte tot aan de grote rivier, de Eufraat.”

Het enige wat ik verlang: wonen in het huis van de Heer, alle dagen van mijn
leven, om de liefde van de Heer te ontvangen. Psalm 27,4
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Wederzijds
Mijn hart zegt U na: Zoek mijn nabijheid!
Uw nabijheid, Heer, wil ik zoeken, verberg uw gelaat niet voor mij. Psalm 27, 8 – 9a
God, ik wil uw gezicht zien
in de ochtendzon op de kale akkers,
of in het spel van twee duiven
in de dakgoot van mijn huis.

Ik wil uw gezicht zien
als ik mijn ogen sluit voor gebed,
of in de woorden op de open bladzijde
van mijn nieuwe Bijbel.

Ik wil uw gezicht zien in de groet
van een fietser die passeert,
of in de vragende blik
van een mens die hulp verwacht.

Maar God, verberg u niet,
zoek ook mij, mijn gezicht.
Zie mij aan, oog in oog,
wees het licht in mijn ogen.

Rob van Uden, gebed bij psalm 27
Lezing uit het heilig evangelie volgens Lucas
In die tijd nam Jezus Petrus, Johannes en Jacobus met zich mee en besteeg de berg om er te bidden.
Terwijl Hij in gebed was, veranderde zijn gelaat van aanblik en werden zijn kleren verblindend wit. En zie,
twee mannen waren met Hem in gesprek; het waren Mozes en Elia die in heerlijkheid verschenen waren
en zij spraken over zijn heengaan dat Hij in Jeruzalem zou voltrekken.
Petrus en zijn metgezellen waren intussen door slaap overmand. Klaar wakker geworden zagen zij zijn
heerlijkheid en de twee mannen die bij Hem stonden. Toen dezen van Hem heen wilden gaan zei Petrus
tot Jezus: “Meester, het is goed dat wij hier zijn. Laten wij drie tenten bouwen, een voor U, een voor
Mozes en een voor Elia.” Maar hij wist niet wat hij zei. Terwijl hij zo sprak, kwam er een wolk die hen
overschaduwde. Toen de wolk hen omhulde, werden zij door vrees bevangen. Uit de wolk klonk een stem
die sprak: “Dit is mijn Zoon, de Uitverkorene, luistert naar Hem.” Terwijl de stem weerklonk bemerkten
zij dat Jezus alleen was. Zij zwegen erover en verhaalden in die tijd aan niemand iets van wat zij gezien
hadden.

Verlangen
Wat ik verlang: schuilen onder jouw regenjas,
jouw arm om mij heen,
mij verbergen voor zoveel kwaad.
Wijs mij de weg naar het land van de toekomst,
naar een huis waar ik veilig ben,
alle dagen van mijn leven.
Hierboven kunt u een prachtige hymne beluisteren. Het lied You raise me up (Je helpt mij overeind)
wordt gezongen door een kinderkoor. Het is een prachtig lied van dankbaarheid voor de troost en hulp
die je van God krijgt. Dat maakt je sterk en geeft je vertrouwen. Het is een diepe, doorleefde tekst, maar
hier gezongen door onschuldige kinderstemmen. Prachtige kinderen in een sprookjesachtige omgeving.
Het contrast met de oorlog kan niet groter zijn.

Stemadvies: Stem op de kwetsbaarsten in onze samenleving
Zegenbede
De schokkende beelden die we deze dagen op TV en in de kranten zien,
maken ons gewone alledaagse leven minder vanzelfsprekend.
De beelden zetten ons op een afstand van onze routine.
Waar gaat het om in ons leven? Wat is van waarde? Wat is bijzaak?
In een tijd van oorlog keer je anders terug, naar je eigen huis, naar je gewone leven.
Heer, zend ons, met uw boodschap van bevrijding en verlossing in ons hart.
En zegen ons, opdat wij anderen tot zegen mogen zijn.
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