Oasemoment 'Want van U is het koninkrijk'
Emmaüsparochie - donderdag 23 november 2017

Inleiding
Komend weekend is de laatste zondag van dit kerkelijk jaar.
En dan vieren wij Christus Koning.
Zo oud is dat feest nochtans niet,
het werd minder dan een eeuw geleden ingesteld om,
tegen de stromingen van die tijd in,
de klemtoon te leggen op het koningschap van Christus
over de mens en de wereld.
Elke keer dat wij het Onze Vader bidden, belijden wij
"Want van U is het koninkrijk, en de kracht, en heerlijkheid".
Over dat koninkrijk van Christus willen we het vanavond hebben.
Korte stilte
Bezinning
Onze taal kent geen woord waarmee we kunnen weergeven
wat Jezus bedoeld heeft met het 'rijk Gods'.
Waar het 'rijk Gods' is, bezit God alleen de macht,
heeft de mens bescherming en vrede,
leeft hij waarachtig en is hij gelukkig.
In dat rijk bestaat geen tegenstelling
tussen de wil van God en die van de mens,
er is geen leed meer en geen dood,
geen geweld en geen angst,
geen onopgeloste vraag en geen gevaar.
En als we ons hier op aarde voor dat rijk Gods moeten inzetten,
dan wil Jezus daarmee zeggen
dat het zich in deze wereld moet manifesteren
in de vrede en de gerechtigheid die wij onder de mensen brengen,
in de bescherming die de zwakke geboden wordt,
in de liefde waarmee wij elkaar tegemoet treden.
(naar Jörg Zink, Het nieuwe woord. Hoe wij kunnen bidden)

Stilte
Bezinning
Dat Hij koning is, is niet van gisteren.
Het stond reeds op zijn executiepaal.
Als reden? Als spot?
Wie zal het zeggen?
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Dat Hij koning is, heeft Hijzelf beaamd,
maar daar onmiddellijk aan toegevoegd:
pas op, ik heb geen paleis, geen troon,
geen kroon tenzij een doornenkroon.
Mijn koninkrijk ligt elders,
het kent geen rijksgebied of grens,
maar ligt in de grenzeloze liefde
waardoor mensen voor elkaar
volop mens kunnen zijn,
mensen met een warm hart.
Dat koninkrijk
is ons menselijk avontuur van goed en kwaad,
van licht en donker,
van zoveel vrijheid en verslaving.
Dat menselijk avontuur van groot verlangen en verdriet
om al wat schoon en goed is
en tegelijk zo tijdelijk en begrensd.
In zijn koninkrijk
opent Hij voor elke mens
een nieuwe horizon.
Ons thuisland is zijn hart,
zijn liefde die geen grenzen kent.
Dat Hij koning is, is niet van gisteren.
Maar dat Hij ook vandaag
koning wil zijn in ons leven,
dat is het wonder dat ons helpt
om volop en volledig
mens te worden voor eeuwig.
(naar Manu Verhulst)

Stilte
Evangelie
We lezen uit het lijdensverhaal van Jezus Christus,
zoals ons overgeleverd door Johannes.
Pilatus ging zijn paleis weer binnen.
Hij liet Jezus bij zich komen en vroeg hem:
"Bent u de koning van de Joden?"
Jezus zei:
Vraagt u dat uit uzelf?
Of hebben anderen dat over mij gezegd?"
Pilatus antwoordde:
"Natuurlijk vraag ik dat niet uit mezelf.
Ik ben geen Jood.
Maar uw eigen volk en de hogeporiesters
hebben u bij mij gebracht.
Wat hebt u verkeerd gedaan?"
Jezus zei:
"Ik ben geen koning zoals de koningen van deze wereld.
Als ik een aardse koning was,
dan zouden mijn dienaren voor mij gevochten hebben.
Dan zou ik niet aan de Joden uitgeleverd zijn.
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Maar ik ben geen aardse koning."
Toen vroeg Pilatus aan Jezus:
"U bent dus wel een koning?"
Jezus antwoordde:
"U noemt mij een koning.
Maar ik zeg u: Ik moet de waarheid bekendmaken.
Daarvoor ben ik geboren
en daarvoor ben ik naar de wereld gekomen.
Iedereen die aan de kant van de waarheid staat,
luistert naar mijn woorden."
(Joh. 18, 33-37, Bijbel in Gewone Taal)

Stilte
Lied
Here der Heren, Koning der Koningen
U wil ik eren, U wil ik lof zingen.
Rots aller eeuwen. U bent mijn vesting
Mijn vaste burcht, bij wie ik schuil.
Eer aan de Vader. Eer aan de Zoon.
Eer aan de Geest. U heb ik lief.
Halleluja, Halleluja
Halleluja, Halleluja.
Eer aan de Vader, die alle dingen schiep.
Eer aan de Zoon, die mij tot leven riep.
Eer aan de Geest, U maakt ons samen één.
U alleen, U heb ik lief.
Bezinning
Christus is een koning zonder kroon of troon.
Hij eindigde op het kruis, met doornen op zijn hoofd.
Christus is een koning zonder koets of limousine.
Hij rijdt op een ezel.
Christus is een koning zonder land.
Voor hem zijn er geen grenzen
en is de wereld één vrijplaats.
Er worden geen muren gebouwd,
alleen afgebroken.

Stilte
Bezinning
Als een misdadiger
staat hij voor Pilatus
die hem ter dood veroordeelt
en zijn handen wast in onschuld…
Als een asielzoeker
dwaalt hij door de landen
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en klopt aan de grenzen van Europa
met zijn vraag om veiligheid en toekomst.
Als een hongerlijder
steekt hij zijn hand uit
en vraagt om brood.
Als een mens in de marge
vraagt hij om aandacht en begrip.
Christus Koning
is daar te zoeken:
bij de minsten,
de kruisdragers,
de stem- en rechtenlozen.
Dat zijn zijn broers en zussen,
zijn koninklijke familie.
Daar is Hij te vinden
waar de marginale
centrum wordt,
bron van inspiratie,
toetssteen voor ons handelen,
bron van een nieuw samenleven,
op geen enkele macht gebouwd
dan op die van de liefde.
De liefde
zoals wij ze van Hem geërfd hebben.
(Carlos Desoete)

Stilte
Lied
Here der Heren, Koning der Koningen
U wil ik eren, U wil ik lof zingen.
Rots aller eeuwen. U bent mijn vesting
Mijn vaste burcht, bij wie ik schuil.
Eer aan de Vader. Eer aan de Zoon.
Eer aan de Geest. U heb ik lief.
Halleluja, Halleluja
Halleluja, Halleluja.
Eer aan de Vader, die alle dingen schiep.
Eer aan de Zoon, die mij tot leven riep.
Eer aan de Geest, U maakt ons samen één.
U alleen, U heb ik lief.
Bezinning
Christus is een koning zonder onderdanen.
Er zijn geen minderen en meerderen,
er zijn geen ladders waarop je kan klimmen in aanzien.
De kleinste is de grootste
en de laatste komen eerst.
Christus is een koning zonder macht.
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Er is geen wet of willekeur.
Er is geen angst of voorkeursbehandeling.
Of toch één wet: die van de liefde.
Christus is een koning zonder leger.
Geen laarzen die stampen in het duister.
En alle wapens worden omgesmeed tot ploegijzers.
Stilte
Bezinning

Een goeie koning vind je niet
in één of ander chic paleis,
in een koets met zeven paarden
of met een peperdure kroon.
Maar elke dag en overal
zijn wij allen koning
En ’t is zo moeilijk om een goede koning te zijn.
Een koning naar Gods hart
hoeft niet te regeren met wapens, goud of veel geld,
met machtsmisbruik en grof geweld,
zodat men zich een heerser voelt
Want dat is niet wat God bedoelt.
Als kroonprins van ons leven zijn wij geboren
om als een herder mens te zijn,
met broederschap als kroondomein,
een vriend van wie in nood verkeert,
die als beeld van God regeert.
(Peter Biesbrouck)

Stilte
Bezinning
Onze Koning is een Koning zonder leger.
Hij is niet uit op macht.
Geweld en dwang zijn Hem onbekend,
eigenbelang en aanzien onbelangrijk.
Zijn wapenspreuk is:
de laatsten op de eerste plaats
en de kleinsten voorop.
Zijn paleis is een kribbe,
een kruis zijn troon.
Voor Hem geldt maar één wet:
liefde tot God en tot de naaste.
Hij was geen Koning hoog te paard.
Een geleende ezel was goed genoeg.
Voor Hem geen gouden koetsen.
Hij ging de weg van de minste,
de weg van dienstbaarheid.
Zijn woorden en daden waren gericht
op bevrijding en volop leven.
Zo had God het bedoeld,
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zo moet het nog steeds worden.
Daarom is de belijdenis ‘Christus Koning’
niet vrijblijvend.
Zijn levenswijze vraagt om navolging.
Zijn woorden en daden mogen de onze worden.
Christus koning is een levensprogramma.
Wat zal de wereld anders worden
als wij zijn handen en voeten willen zijn.
(Wim Holterman osfs, met coupures)

Stilte
Lied
Here der Heren, Koning der Koningen
U wil ik eren, U wil ik lof zingen.
Rots aller eeuwen. U bent mijn vesting
Mijn vaste burcht, bij wie ik schuil.
Eer aan de Vader. Eer aan de Zoon.
Eer aan de Geest. U heb ik lief.
Halleluja, Halleluja
Halleluja, Halleluja.
Eer aan de Vader, die alle dingen schiep.
Eer aan de Zoon, die mij tot leven riep.
Eer aan de Geest, U maakt ons samen één.
U alleen, U heb ik lief.
Bezinning
Christus is een koning zonder belastingen.
Er is solidariteit, er is medeleven
en niemand heeft tekort.
Christus is een koning zonder prinsen of princessen.
Er zijn alleen broers en zussen,
die graag gezien worden door God,
als een vader en een moeder.
Christus is een koning zonder dotatie.
Er staat geen prijs op liefde,
tenzij dat Hij die betaald heeft met zijn leven.
Stilte

Gezamenlijk gebed
Bidden we samen het gebed dat u op uw blaadje vindt.
Onze Vader,
al zo lang onderweg
van de hemel naar de aarde,
uw naam worde geheiligd,
nooit meer in gevechten
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van volk tegen volk,
van man tegen man.
Uw naam worde gedaan en doorgegeven
in gerechtigheid en vrede
van mens tot mens,
van land tot land,
over heel de wereld.
Laat komen uw Rijk door allen
die herboren zijn tot mensen van vrede en mededogen.
Laat gebeuren in ons midden
wat wij hebben uitgesteld tot in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en zoveel inzicht opdat wij zouden weten
wat ons werkelijk tot vrede en tot toekomst strekt.
Vergeef ons als wij U tegenhielden
in zoveel mensen, eeuwen lang.
En leid ons weg uit de verleiding van macht en geweld,
maar verlos ons, vandaag nog,
van een wereld voor enkelen,
en open die wereld van God-en-mens-met-z’n-allen.
Amen.
(www.dominicanenschildebergen.be)
Stilte
Afronding
Bedankt omdat u vanavond bij ons wou zijn
en het mee met ons stil wou maken in uw hart.
Het volgend Oasemoment is niet op de vierde donderdag
maar al een week eerder, op 21 december.
De advent loopt dan naar zijn einde
en we zijn vlakbij de menswording van onze redder.
We lezen die dagen van het bezoek
dat de hoogzwangere Maria brengt aan Elisabeth.
Maria's antwoord op Elisabeths verwelkoming
is één jubelende lofzang op de grootheid en goedheid van God:
Magnificat,
ik geef alle eer aan God.
Ik juich voor Hem,
Hij is mijn redder."
Bij de tekst van dat heerlijke Magnificat willen we blijven stilstaan,
en ons zo voorbereiden op de komst van zijn Zoon.
Zetten we de komende weken
bewust de stap naar een nieuw kerkelijk jaar,
een nieuwe start,
een nieuw jaar dat ons elke dag opnieuw kansen zal schenken
om zijn rijk van liefde op aarde waar te maken.
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Moge Gods zegen
ons daarbij steunen en bemoedigen
+ in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
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