Oasemoment 'Levend water'
Emmaüsparochie - donderdag 23 maart 2017

Evangelie
We lezen uit het evangelie van Johannes.
Jezus kwam bij de stad Sichar, waar de Jakobsput staat.
Jezus ging bij die put zitten, want hij was moe van de reis.
Het was ongeveer twaalf uur 's middags.
Toen kwam er een Samaritaanse vrouw aan.
Ze kwam water halen uit de put.
Jezus zei tegen haar:
"Geef me asjeblief iets te drinken."
De vrouw zei tegen hem:
"Dat kunt u mij toch niet vragen!
Want u bent een Jood en ik ben een Samaritaanse vrouw."
Joden mogen namelijk niet omgaan met Samaritanen.
Jezus zei tegen haar:
"Ik heb jou om water gevraagd.
Maar jij weet niet wie ik ben.
Je weet niet wat God aan de mensen wil geven.
Want als je dat wel geweten had,
dan had je mij om water gevraagd!
En dan had ik je water gegeven
dat eeuwig leven geeft!"
De vrouw zei:
"Maar meneer, u hebt geen emmer, en de put is diep!
Waar wilt u dat water vandaan halen?"
Jezus zei: "Iedereen die water uit deze put drinkt,
zal weer dorst krijgen.
Maar als je drinkt van het water dat ik je geef,
krijg je nooit meer dorst.
Want het water dat ik je geef,
blijft altijd in je. Het geeft je het eeuwige leven."
De vrouw zei: "Meneer, geef mij dat water!
Dan zal ik nooit meer dorst krijgen.
En dan hoef ik nooit meer naar de put om water te halen!"
De vrouw liet haar waterkruik staan,
en ging terug naar de stad.
(Joh. 4, 4-28, Bijbel in gewone taal, met coupures)

Stilte
Bezinning
Wie gaat er nu op het middaguur naar de bron?
In warme landen tracht men het zware werk van ‘water halen’ te doen
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wanneer het nog koel is.
Vrouwen gaan vroeg in de ochtend water putten.
Maar het is al middag wanneer de vrouw uit het evangelie
bij de bron te vinden is.
Wellicht ging ze juist op dat moment naar de bron
om de anderen te ontlopen.
Want ze was een vrouw die fouten gemaakt had in haar leven.
Anderen beschouwden haar als een zondig mens,
als iemand die je beter kan mijden.
Jezus daarentegen spreekt haar juist aan.
Hij vraagt haar om water te putten,
om iets goeds te doen voor een ander.
Hij vraagt haar om iets nieuws te doen, anders dan anders.
En Hij benadrukt dat haar leven ‘anders’ kan worden,
Hij zegt dat Hij levend water schenkt dat haar leven ‘nieuw’ kan maken.
(Verzoeningsviering Veertigdagentijd 2014 CCV)

Stilte
Bezinning
Jezus zet zich neer bij de bron van Jacob.
Hij komt thuis bij zijn diepste wortels.
Daarom gaat het gesprek met de vrouw ook niet zomaar over water.
Jezus zelf wordt een nieuwe bron.
Hij wordt water dat alle dorst verdrijft.
Mensen die zich aan die bron laven krijgen leven voorgoed.
Meer nog: zij worden zelf bron van leven.
Ze geven door van wat er ten diepste in hen
is aangeboord en tot leven gekomen.
Bij de bron van levend water die Jezus is
mogen we ons steeds weer neerzetten.
We mogen er tot rust komen, bij onszelf thuis zijn en vrede vinden.
We mogen zien welke onze eigen bronnen zijn
van waaruit wij leven en werken.
Als we rusten aan onze eigen bron,
dan staan we in verbinding met de bron van Jezus.
Dat kan richting geven aan ons leven.
Het kan een stimulans zijn om nieuwe wegen te zoeken,
wegen van verbondenheid met God en elkaar.
(Wim Holterman osfs)

Stilte
Bezinning
Als Hij eens terugkwam...
wat zou Hij tegen de mensen zeggen?
Wat zou Hij in deze wereld aanvangen?
Bij wie zou Hij uitgenodigd worden?
Tegen welke farizeeërs zou Hij tekeer gaan?
Wie zou Maria Magdalena zijn, die zijn lieve woorden ontvangt?
Uit welke sociale laag zou Hij geboren worden?
Wat zou zijn Jerusalem uitmaken?
Wie zouden zijn marginalen zijn?
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Voor wie zou Hij levend water betekenen?
Welke vissers zou Hij uitnodigen om Hem te volgen?
Wat zou Hij tot zijn priesters zeggen?
Wat zou Hij aan zijn bisschoppen onderwijzen?
Welke raad zou Hij geven aan kardinalen en paus?
Welke zou zijn houding zijn tegenover religieuzen?
Welke kinderen zou Hij omarmen?
Hoe zou Hij zijn vader kenbaar maken?
Welke tempel zou Hij zuiveren?
Wat zou zijn boodschap zijn?
Wat zou zijn vreugde uitmaken?
Wat zou Hem met blijdschap vervullen na tweeduizend jaar?
Zou drie jaar genoeg zijn?
(Emmanuël Dobbelaere)

Stilte
Bezinning
In een jachtige wereld hebben mensen geen rust
om hun bronnen te ontdekken.
In een wereld die leeft van geld en goed
heeft alleen de buitenkant waarde.
In een wereld waarin mensen hun eigen leefmilieu verknoeien,
is weinig helder water te vinden.
In een kerk die mensen bevoogdt, is de bron uitgedroogd.
In een kerk die wetten stelt, wordt de mens bekneld.
In een kerk die zeker weet kan de geest niet waaien.
In een mens die rust en neerzit,
zich opent voor wat de hemel te zeggen heeft,
in een mens die de eigen bron kent
en luistert naar wat de aarde verlangt,
in een mens die ziet van hart tot hart
en hoort wat God te zeggen heeft,
stroomt een bron van levend water
steeds opnieuw de eeuwen door.
Het is het verlangen van de mens
een God te vinden die de dorst lest.
(Viering van de Theobaldusparochie)

Muziek
Bezinning
Wie ooit uit een eigen bron kon putten,
kent het verschil met een waterput.
Als je uit een put leeft, moet je altijd weer gaan putten.
En als het droog wordt,
moet je altijd dieper putten om je emmer vol te krijgen.
Het kan gebeuren dat de put leeg raakt.
Een bron droogt nooit op,
want zijn water komt van heel diep en soms van zeer ver.
Daarom blijft een bron altijd fris.
Water uit een bron is levend water,
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geen stilstaand water zoals van een put.
Water uit de put moet je halen.
Een bron geeft je zijn water zomaar,
ze vloeit zonder dat je ernaar moet vragen.
Vanwaaruit leven wij?
Uit een put, of uit een bron?
Er zijn twee soorten mensen in onze wereld:
mensen die nooit genoeg hebben,
en mensen die altijd teveel hebben.
De eersten leven uit een put,
de laatsten leven uit een bron.
Als je uit een put leeft,
dan zoek je liefde, zoek je erkenning, zoek je aandacht.
Als je uit een bron leeft,
dan ga je zelf liefhebben, dan ga je het goede in anderen erkennen,
dan leef je mee met anderen.
Als je vanuit een put leeft,
dan leef je op het ritme van het dagelijkse nieuws, de roddel, de sensatie.
Als je vanuit een bron leeft,
dan leer je de kleine dingen van het leven bewust ervaren,
dan sta je stil bij levensbelangrijke dingen.
Als je vanuit een put leeft,
dan tracht je mensen te overtroeven met prestaties en materieel bezit.
Als je vanuit een bron leeft,
dan schenk je aandacht aan de mens,
ga je hem waarderen om wat hij is.
Er wordt in onze wereld veel geleefd vanuit een put.
Daarom zijn er zoveel mensen uitgeput.
(naar een homilie van Mgr. Roger Gryson, en naar Fons Dijck)

Stilte
Bezinning
De vrouw liet haar kruik staan.
Waarom wordt dat uitdrukkelijk vermeld?
Om te zeggen dat zij die niet meer nodig heeft,
want ze heeft een heel ander soort water ontdekt:
de echte Levensbron,
Jezus, de Vertegenwoordiger van de God van Liefde,
van de Vader
die de vindingrijke liefde aanspreekt
in het hart van vrije mensen,
die Hem aanbidden in geest, in waarheid en in vrijheid.
(Frans Mistiaen sj op www.bijbelin1000seconden.be)

Stilte
Bezinning
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De Nederlandse Etty Hillesum,
die in 1943 zou sterven in Auschwitz,
formuleerde het in haar dagboek zo:
"Binnen in me zit een heel diepe put.
En daarin zit God.
Soms kan ik erbij.
Maar vaker liggen er stenen
en gruis voor die put.
Dan is God begraven.
Als ik dan mijn hoofd in mijn handen verberg,
dan ervaar ik dat God binnenin mij is.
En dan zeg ik:
ruim het puin uit je leven
en dan komt die God weer te voorschijn."
(Etty Hillesum)

Stilte
Bezinning
Om zuiver water zal het draaien in de toekomst.
Voor arme mensen in het Zuiden is het als goud,
laten we daar in deze Broederlijk-Delenweken aandacht voor hebben.
In Burkina Faso schreeuwt het dorre land om water,
opdat gewassen die het volk nodig heeft, kunnen groeien.
Vandaag horen wij over 'levend water'.
Het is wat wij nodig hebben om gelukkig te zijn:
verfrissende aandacht en bemoediging,
het binnensijpelen van wijsheid en inzicht,
vrede en solidariteit die ons met elkaar verbinden.
Kortom… we moeten dringend putten
uit Gods bron zelf.
(Broederlijk Delen)

Muziek
Gezamenlijk gebed
Bidden we samen het gebed op uw blaadje.
Heer, laat mij worden als water,
dat in de rivieren klatert
en door het oerwoud stroomt,
dat velden vruchtbaar maakt
en overal leven brengt.
Heer, laat mij worden als water,
dat al wat vies is wast,
dat toekomst geeft
aan iedere mens die heling en bevrijding zoekt,
wie hij of zij ook weze.
Heer, laat mij worden als water,
dat boten vol mensen en hun lasten
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draagt naar een veilige haven.
Heer, laat mij worden als water,
bron van alle leven,
dat mensen samenbrengt om lief en leed te delen.
Heer, laat mij worden als water,
dat in uw richting stroomt om
overal in de wereld uw opdracht waar te maken:
meer mens te zijn voor iedereen.
Amen.
(lied uit Thailand)

Stilte
Bezinning
De Bron van echt leven
ligt niet in de dingen buiten jou
waarvan het grote Nooit Genoeg
de dorst nooit lest.
De Bron van echt leven
vind je in jezelf,
in je diepste binnenste,
daar waar Hij die heet
‘Ik zal er zijn’
je aanspreekt en zegt:
‘Ik ben het die met je spreekt’.
Wie zich door Hem laat raken
ontdekt de waarheid over zichzelf:
de gebrokenheid van het bestaan
én de genezende kracht
die van Hem uitgaat.
Wie zich door Hem laat raken,
ontdekt gaandeweg
dat niet geslacht of afkomst,
niet prestatie of bezit
bepalen wie je bent,
maar het gedragen zijn door zijn Liefde
die je zegent en zendt
naar anderen toe.
Aan deze Bron van levend water
put men nooit vergeefs.
(Carlos Desoete, In zijn naam)

Stilte
Gebed
Heer Jezus, onze dorst is zo groot,
dorst naar dingen die onbelangrijk zijn.
Help ons te komen bij ons diepste verlangen
Oasemoment 23 maart 2017

-

6

dat vaak verborgen is onder de kleine drukte van elke dag,
onder zorgen voor mensen en materie.
Breng ons bij ons verlangen naar U,
de enige die onze dorst kan lessen,
de enige die onze honger kan stillen,
de enige die ons door en door kent.
En zeg ons dan zoals destijds aan de Samaritaanse bij de put:
‘Ik heb levend water voor jou!
Geloof Mij: de Vader zoekt jou.
Ik ben degene op wie je zo wacht,
Ik ben het naar wie je zo tracht.
Ik heb levend water voor jou!’.
(naar Iny Driessen)

Stilte
Afsluiting
Bedankt omdat u vanavond bij ons wou zijn
en het mee met ons stil wou maken in uw hart.
Het volgend Oasemoment
vindt plaats op donderdag 27 april.
We gaan verderlezen in het evangelie van Johannes
en komen bij de passage over de herder en zijn schapen.
"Ik ben de goede herder", zegt Jezus, "een goede herder
geeft zijn leven voor zijn schapen."
Daar willen we komend Oasemoment stil bij staan.
Mogen de laatste weken van deze Veertigdagentijd
u helpen
om diep in uzelf de bron te vinden
die leven geeft
en nooit opdroogt.
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