Oasemoment 'De zaaier'
Emmaüsparochie - donderdag 21 mei 2015

Verhaal
Vannacht had ik een rare droom.
Ik wandelde door het dorp
en zag opeens een winkeltje dat ik nooit eerder gezien had.
Op de ruit stond met grote letters:
"Hier zijn alleen goede dingen te koop".
Ja, daar wilde ik wel wat meer over weten
en dus ging ik naar binnen.
Er was eigenlijk niets te zien
maar achter de toonbank stond een engel
Ik vroeg: "Verkoopt u echt alleen maar goede dingen?"
"Ja hoor," antwoordde de engel vriendelijk,
"alle goede dingen die je maar bedenken kunt".
Ik zei toen:
"Dan wil ik een buurt waar lief en leed gedeeld wordt,
waar vriendschap en vertrouwen het halen op 'elk voor zichzelf',
een buurt waar kinderen vrij mogen spelen
en generaties hartelijk samenleven met elkaar;
een buurt waar elke mens
solidair opgevangen en geholpen wordt;
een buurt waar God thuis is, zo zeker als de buurman van de hoek.”
Ik wilde nog veel meer vragen
maar de engel onderbrak me en zei:
"Pardon, u begrijpt het niet helemaal,
wij verkopen geen vruchten.
Wij verkopen hier alleen maar zaadjes."
(naar o.m. theobaldusparochie.nl)

Korte stilte
Evangelie
We lezen uit het evangelie van Lucas.
Een grote menigte verzamelde zich
en uit alle steden kwamen de mensen naar Hem toe.
Toen vertelde Hij deze gelijkenis:
"Een zaaier ging het land op om zijn zaad te zaaien.
Bij het zaaien viel er een deel op het pad;
het werd vertrapt
en de vogels van de hemel aten het op.
Een ander deel viel op rotsige bodem;
het kwam wel op,
maar het verdorde door gebrek aan vocht.
Weer een ander deel
viel tussen de distels,
maar ook de distels groeiden op
en ze verstikten het.
En weer een ander deel viel in goede aarde;
het kwam op en droeg honderdvoudig vrucht."
En Hij besloot met de uitroep:
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"Wie oren heeft om te horen, moet horen."
(Willibrordvertaling)

Stilte
Bezinning
Vier soorten grond zijn er
waarop Gods Woord wordt uitgezaaid, zegt Jezus.
Zoals er ook vier kamers zijn in elk mensenhart.
Want in elk mensenhart is een stukje ‘pad’.
Het oppervlakkige vindt daar plaats, de dingen van elke dag.
De deur van die eerste kamer staat altijd open.
Iedereen en alles mag er binnenlopen,
maar er is niets of niemand die daar blijft.
Het echte leven speelt zich daar niet af...
In elk mensenhart is ook een stukje rots,
dat verhard is door verdriet, angst en onmacht.
Dat is de plek in je hart waar eelt op is gegroeid
door de ontgoocheling en het verdriet.
Met de jaren wordt die eeltplek vaak groter,
want je gaat niet dood van het verdriet,
je krijgt alleen een harde korst om je hart.
De derde kamer in ons hart is die met de distels.
Dat huisje van plezier.
Alle behoeften die de consumptiemaatschappij ons aanpraat
liggen daar opgestapeld.
Een comfortabel leven,
een vakantie met veel zon om bruin te worden,
en een grote tv die je elk uur van dag of nacht ontspannen kan.
Maar in ieder mensenhart is ook een plekje goede aarde!
Dat diepste plekje in mijzelf,
waar ik uniek ben.
Met al mijn verlangens,
mijn hunkering naar vriendschap en geluk,
naar eenvoud en echte vreugde.
Die zachtste plek in mij,
waar ook de vraag naar God soms wortel schiet.
De Bijbel vertelt ons telkens weer van dat stukje goede aarde.
Dat het er is, onuitroeibaar in ieder mens.
Verborgen, ja, tussen pad, rots en distels.
Maar het ligt er wel te wachten
en uit te zien naar een Woord, naar zaad om van te leven.
En het zaad dat in die goede aarde valt,
groeit en draagt vrucht.
Dertig- , zestig-, honderdvoudig vrucht.
(naar een viering op www.gezinsgroepen.be)

Stilte
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Bezinning
Wij hoeven niet te weten
hoe het zaad ontkiemt en opschiet,
of de oogst rijp zal zijn.
Wek in ons het vertrouwen
dat de goede grond zal opnemen
wat wij zaaien,
dat zon en regen
het zaad zullen koesteren.
Wij hoeven het niet te weten,
maar we mogen hopen
op de goede afloop
van wat wij met U begonnen zijn
en U met ons.
(F. Cromphout)

Muziek
Bezinning
Zaaien gaat vlug,
groeien gaat langzaam
en vruchten zie je meestal
slechts in hoop en uit de verte.
Maar wat zou zaaien anders zijn
dan telkens toch maar opnieuw
geduldig herbeginnen
aan het nauwelijks te overschatten
dagdagelijkse werk:
een wereld maken die in vrede is,
een nieuwe orde van gerechtigheid?
Zo gaat het met de zaaier.
Hij betreedt het omgeploegde land
en strooit z’n handen leeg.
Geduldig gaat hij heen en weer,
en uit de zweepslag van zijn hand
spreken tederheid én vastberadenheid.
Hij kijkt niet achterom,
maar als zijn armen moe zijn
en zijn handen leeg,
valt de avond over het land.
Dan rust hij en vertrouwt
dat alles zal gedijen.
Dagen en nachten later
gebeurt het wonder.
Het zaad,
verloren, gewonnen, uitgestrooid,
wordt door de voorjaarsregen en de zon
gebroken maar opnieuw geheeld.
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En het gaat weelderig bloeien,
door de wind gestreeld.
Iedere ochtend worden de halmen
door zachte dauw gekoeld,
en als het volle zomer is
worden zij rijp en glanzend goud.
Dan is het tijd voor de oogst.
Tijd om te maaien en te binden;
tijd voor de dorsvloer,
tijd om brood te worden,
warm en voedzaam
op de tafel van de mensen.
De weg van het zaad
is de weg van iedere mens
die anderen wil dienen.
Hij moet zichzelf verliezen.
Dan wordt hij brood en zegen
als ooit de laatste zomer komt…
(viering op www.gezinsgroepen.be)

Stilte
Gebed
God,
geef ons zaaiers
die hun korrels niet tellen
en die geloven in de oogst die ze niet zien.
Geef ons gidsen
die ons hun wegen niet opdringen
maar ons helpen uw weg-voor-ons te ontdekken.
Geef ons genezers
die besef hebben van hun eigen wonden en littekens,
die waken bij zieke mensen
en ze met hun woorden en hun zwijgen helpen op te staan.
Geef ons vaders:
ze dagen ons uit en sturen ons de toekomst tegemoet.
Geef ons moeders:
ze dragen ons,
zijn ons nabij en herbergen ons.
Geef ons zusters en broeders:
dat ze ondervinden
hoe deugddoend het is in één huis samen te wonen.
God,
als we woorden uitspreken
als zaaier, gids, genezer, vader, moeder,
spreken we dan ook iets uit van Uw naam?
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Mogen we U ontmoeten in hen allen
met dankbaarheid en vertrouwen.
(auteur onbekend; we vonden deze tekst op verscheidene websites, o.m.
http://blog.dominicanenschildebergen.be)

Stilte
Bezinning
God houdt niet op te blijven zaaien
langs de voren der geschiedenis,
die zo vaak open wonden zijn.
Als een strenge vorst de oogst vernielt,
zaait de boer in de lente opnieuw.
De God van alle leven riskeert het telkens opnieuw.
Omdat Hij als geen andere zaaier
weet heeft van dat stukje goede aarde in elk mensenhart.
Dit zegt Jezus ons eigenlijk ook:
"Je ziet de rotsblokken, de distels en doornen,
de betreden paden, de vogels die het zaad roven.
Maar wat jullie nog veel meer zouden moeten zien,
is dat er altijd ergens goede grond aanwezig is
waar het zaad wél opschiet,
maar jullie weten niet waar.
Kijk dus niet naar al wat het zaad belet uit te groeien,
maar zaai !"
(naar een viering op www.gezinsgroepen.be en naar Godfried Danneels)

Stilte
Gebed
Jezus, wij horen Jou wel,
maar wij luisteren niet echt.
Wij zijn zo vol van onszelf.
Ons hart is als rotsgrond,
waar het zaad geen groeikansen krijgt.
We bidden samen:
Allen: God, onze vader,
U die er altijd bent voor ons,
neem ons bij de hand
en leer ons luisteren.
Jezus, wij horen Jou wel,
maar wij luisteren niet echt.
Wij willen de beste zijn, op de eerste plaats komen.
Ons hart is als de distels
die het zaad verstikken en geen ruimte geven.
Allen: God, onze vader,
U die er altijd bent voor ons,
neem ons bij de hand
en leer ons luisteren.
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Jezus, wij horen Jou wel,
maar wij luisteren niet echt.
Wij zijn zo weinig geïnteresseerd
in wat Jij te vertellen hebt.
Ons hart is als een verharde weg,
waar het zaad geen wortel kan schieten.
Allen: God, onze vader,
U die er altijd bent voor ons,
neem ons bij de hand
en leer ons luisteren.
Geef ons een nieuw hart
dat de wereld en de mensen kan ontdekken.
( Startviering sept. 2003 "Geloven in de kracht van het zaad")

Stilte
Gebed
Toon mij het veld waarop ik zaaien mag.
Maar één keer leef ik, Heer, één enkele keer slechts ga ik
als zaaier door de velden van dit korte, broze leven.
Ik wil geen onkruid zaaien,
geen ééndagsbloemen langs de weg
maar graan dat onze diepste honger stilt.
Leg in mijn handen, Heer, het graan van uw Liefde
en toon mij het veld waarop ik zaaien mag.
Met uw genade zal ik moedig gaan, uw liefde zaaiend
in de smalle voren van deze onrustige, verwarde tijd,
en elke avond huiswaarts keren met lege handen,
vol vertrouwen op de oogst die volgen zal.
Wil, Heer, geven wat daarvoor nodig is:
een groot geloof, een rustig hart,
veel vertrouwen
en heel veel edelmoedigheid.
(Jörg Zink)

Muziek
Bezinning
Ik neem een woord in de hand
en voel hoe zwaar het is.
Ik begin ernaar te luisteren,
en terwijl ik luister gebeurt er iets in mij.
Ik leg het woord weer weg.
Maar het is niet meer hetzelfde woord.
Het is zwaarder geworden
doordat ik ernaar geluisterd heb,
ook ik ben niet meer dezelfde.
Omgaan met een woord is werk
dat lijkt op dat van een boer
die zijn land bezaait.
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Het woord groeit en verandert het land
tot het tijd is voor de oogst.
(Jörg Zink)

Stilte
Afsluiting
Bedankt omdat u vanavond bij ons wou zijn
en het mee met ons stil wou maken in uw hart.
Het volgend Oasemoment
is het laatste vòòr de zomervakantie
en vindt plaats op donderdagavond 25 juni.
We zullen dan voortbouwen
op het evangelie van de zondag voordien,
waar Jezus de storm op het meer doet bedaren
en zijn bange leerlingen oproept
om meer vertrouwen te hebben.
Goeienavond nog.
Laat de zegen van de Heer
rusten op u en allen die u dierbaar zijn.
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