EKKLESIA AMSTERDAM, 20 december 2020
Maria en de engel
Samengesteld door Mirjam Rigterink

Hoe ver is de nacht (Huijbers, VL 388)
Hoever is de nacht, hoever.
Wachter, hoever is de nacht.
De morgen komt, zegt de wachter.
Maar nog is het nacht.
Inleiding
Lied van Maria (Oomen, VL381)
Schoot die niemand draagt.
Aanvang woest en leeg.
Nog geen man kent mij
nog geen kind mijn naam.
Naar U klimt mijn ziel.
Doe mij staan rechtop.
Geef mijn naam een klank
dat ik mij herken.
Eerste Stem, roep mij
uit mijn diensthuis weg.
Met uw scheppingskracht
overschaduw mij
dat uw woord geschiedt.
Vreemde die mij vond,
die mijn naam uitsprak
als een zegening –
stem uit wijd licht land
engel, laat mij niet
over aan mijzelf –
ga met mij tot waar
alles is volbracht.
Overdenking 1 – Maria, Marjam, Maryam
Voorlezing uit het evangelie van Lukas, 1:26-38
Delf mijn gezicht op (Huijbers, VL744)

Overdenking 2 – Niet wegkijken
Gij die de stomgeslagen mond verstaat (Oomen, VL658)
Gij die de stomgeslagen mond verstaat
van alle stervelingen die wij zijn,
wij roepen U de naam toe van een mens,
Jezus, de zoon der mensen, uw geliefde.
Nooit sprak een mens als hij, in hem verstonden
wij uw bestaan, de zin van ons bestaan.
Hij is uw woord geweest, hij heeft volbracht
alle gerechtigheid, een mens voor allen.
Om zijnentwil zie ons, dit uur bijeen.
Zie alle stervelingen van de wereld.
Waar onze doden zijn, verkoold, verwaaid,
vragen wij u – hebt Gij hen nog gezien?
Waarom genadeloos vernietigd worden
de armsten van de wereld uw geliefden;
waarom wij die met weinigen bezitten
wat allen toebehoort, uw woord niet doen,
geen wereld maken die in vrede is,
een nieuwe orde van gerechtigheid –
Gij die ons hebt gezegd wat leven is:
te doen wat goed is, recht, elkaar bevrijden.
Gij die dit woord ons ingegeven hebt,
een bron van kracht en moed en zeker weten,
Gij die het licht in ons geschapen hebt,
dat niet de duisternis ons overmeestert,
dat niet het laatste woord is aan de dood –
Gij die tot hier ons vasthoudt in het leven
Gij die ons afgestemd hebt op uw stem
Gij die ons hebt geschapen naar U toe,
Gij die ons zocht nog voor wij om U riepen
Gij die gezegd hebt dat Gij ons zult vinden –
wij roepen U de naam toe van uw mens,
Israël, deze aarde, uw geliefde.
Overdenking 3 – Wil jij opnieuw beginnen met mij?
Uit de diepte (Löwenthal, VL886)
Voorbeden

Lofzang van Mirjam-Maria (VL 894, Oomen)
Niemand dan jij. Geen van de
goden werd mijn bevrijder.
Niemand heeft dit kind van
slaven ook maar gezien.
Ziel van mijn hart. Mijn weg.
Adem die in mij ademt.
Liedje dat ik niet kan
laten, onder het gaan.
Nieuw lied en oud verhaal
van knechting en ellende,
van erbarming en redding,
ooit, en opnieuw, en nog.
Hij die temde de oerzee,
temt de trotsen der aarde.
Overmachtigen slaat Hij
als strovuur uit elkaar.
Sleuren van hun tronen
zal Hij die bezeten
moordenaars. In de diepte
als stenen vallen zij.
Die hun slachtoffers waren
zoekt en vindt en omhelst Hij.
Hemel, aarde en afgrond
geven hun doden terug.
Rijke, geeuwend van leegte,
plotseling blijf je nergens.
Geen zilverling meer over.
Geen gouddraad aan je lijf.
Maar, arme, jij zal leven.
Recht vinden. Eindelijk rust.
Voor jou brood wijn land rozen
liefde, opgaande zon.
Hoor Israël mijn moeder,
mijn zusje diep vernederd,
versteende schoot, geschonden
aarde tot op vandaag –
in droefheid dragen wij
die ooit wil zijn geboren.
Wij moeten zijn in weeën
tot alles is volbracht.
Verantwoording
Alle liedjes en teksten zijn van Huub Oosterhuis, tenzij anders aangegeven. De verwijzingen VL
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