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Thema: Samen danken 
 
Opening:   
 Wees hier aanwezig, God van de machten, licht in ons midden, wees onze Heiland. 
 Dat wij herleven. Wees hier aanwezig. Dat wij herleven. 
 
Welkom en inleiding op het thema 
Welkom bij deze viering, bij dit oecumenisch meditatief avondgebed in de traditie van Taizé. 
 
Welkom vanavond, de woensdag tussen Kerst en Oud en Nieuw, twee feesten die allebei hun 
stempel zetten op deze viering. Veel mensen kijken in deze dagen terug op het afgelopen jaar. 
Wij gaan dat ook doen, en daarbij willen we vooral stil staan bij alles wat we het afgelopen jaar 
gekregen hebben. Samen als Taizé-gemeenschap in Deventer, en ook persoonlijk. Trouwens, 
vaak lopen die twee in elkaar over. In en door onze verbondenheid met elkaar, hebben we ook 
het afgelopen jaar veel persoonlijk lief en leed met elkaar kunnen delen. Iets om samen 
dankbaar voor te zijn.  
Deze avond ziet er qua liturgie een beetje anders uit dan normaal. We gaan vooral meer zingen. 
De eerste liederen bezingen verschillende elementen van de boodschap van Kerst. 
 
Lied 10: Als alles duister is 
 
Lezing uit Psalm 100  

Psalm 100 (Bijbel in Gewone Taal) 
Een lied om God te danken. 
Juich voor de Heer. 
Laat iedereen juichen voor de Heer! 
Dien de Heer met vreugde. 
Kom bij hem met een jubellied. 
Zeg: ‘Ja de Heer is God. 
Hij heeft ons gemaakt. 
Wij zijn van hem,  
wij zijn zijn volk. 
Hij zorgt voor ons, 
zoals een herder voor zijn schapen zorgt.’ 
 
Kom naar zijn tempel om hem te danken. 
Kom in zijn huis en zing voor hem. 
Dank hem en prijs hem. 
De Heer is goed. 
Zijn liefde duurt eeuwig, 
hij blijft altijd trouw. 

 



Samen vol vreugde zingen over Jezus’ komst naar onze aarde: 
Lied 69: Verheug u maagd 
Lied 59: Magnificat  
Lied 35: Alleluia 
 
Heerlijk (toch? ;) om zo samen God groot te kunnen maken. Het tilt je bijna uit boven jezelf, je 
kunt je zo opgenomen voelen in ons samenzijn, dit samen zingen, dat je jezelf en alles wat je 
bezig houdt, even vergeet. Dat is oké. God geniet ervan als wij samen Hem onze verbondenheid 
met en liefde voor hem uiten. Daarnaast wil Hij ons ook persoonlijk ontmoeten, iedereen op zijn 
of haar eigen, unieke manier. 
Gelukkig kunnen we dat ook samen doen, zingend: 
 
Samen stil worden voor God: 
Lied 131: Neem mij aan zoals ik ben 
 
Ons thema vanavond is samen danken. Nu is mijn ervaring dat dankbaarheid een emotie is die 
je soms onverwacht kan overspoelen, maar meestal is het iets waar ik eerst even bewust stil bij 
moet staan. Mezelf afvragen waar ik dankbaar voor bent, wat goed gaat in mijn leven of dat 
van mensen die me dierbaar zijn.  
Dankbaarheid is vaak: Met een andere bril op naar de werkelijkheid kijken, jezelf er bewust voor 
open stellen. Dat gaat niet altijd vanzelf, maar God wil ons daarbij helpen. Laten we daarom 
bidden:  
 
Samen danken voor wat wij ontvangen hebben: 
Lied 129: Iepenje my foar jo goedens  
 
Inleiding op de stilte, dank en voorbede 
Aansluitend bij het thema en het karakter van deze avond, gaan we de stilte en de gebeden iets 
anders doen dan normaal. We beginnen zo met een iets minder kortere stilte dan gewoonlijk. 
Een moment om je even bewust te worden waar je, terugkijkend op dit jaar, dankbaar voor 
bent. Samen zijn we dankbaar dat we het 25-jarig jubileum van het Oecumenische Meditatief 
Avondgebed hebben mogen vieren. Dankbaar zijn we dat 9 mensen uit onze groep, waaronder 
met Margareth, een weekend naar Taizé zijn geweest en daar een goede, gezegende tijd 
hebben gehad. Maar er zijn vast meer dankpunten. 
Je hebt een pen en een paar post-it briefjes gekregen. Wil daar je dankpunten van het afgelopen 
jaar opschrijven? 
 
Daarna gaan we onze dankbaarheid zichtbaar maken, omzetten in licht. Onder het zingen van 
‘Van uw barmhartigheid en uw trouw’ mag je naar voren komen en je dankbriefje of -briefjes op 
het bord plakken. Daarna kun je een dankkaarsje aansteken. Het vlammetje van jouw kaarsje is 
misschien klein, maar veel kleine kaarsjes geven samen veel licht. 
 
We sluiten af met voorbede. Helaas is er ook in deze wereld, in ons leven nog veel waar we ons 
zorgen om maken, wat pijn doet, wat nog gebroken is. Mensen die we voor Gods aangezicht, 
onder zijn aandacht willen brengen. Ik wil je vragen alleen de naam te noemen van degene 



waarvoor je wilt bidden, of de situatie, het land, de stad. Het uitspreken van de naam is genoeg. 
God kent ieder mens, iedere situatie en weet wat hij, zij nodig heeft of daar nodig is. Je mag 
meerdere namen noemen. We sluiten de voorbeden af met het zingen van Kyrie eleison. 
 
Laten we stil worden: belletje aan het begin  

- Korte stilte belletje aan het eind 
- Dankkaarsjes aansteken onder het zacht zingen van lied 33: Van uw barmhartigheid en uw trouw 
- Voorbede: alleen namen noemen, afsluiten met lied 30: Kyrie eleison 

 
Lied 124: Licht dat terugkomt (zachtjes beginnen) 
 
Avondgroet: 

Heer, leer mij de bevrijdende vreugde van de dankbaarheid.  
Help mij om de zegeningen te ontdekken die in de dingen waarover ik klaag verstopt 
zitten  
en om met regelmaat mijn dankbaarheid aan U  
en mensen om mee heen te uiten. 
Help mij te kiezen voor een houding van dankbaarheid. 

 
Samen zingend de wereld in: 
Lied 137: Go, tell it on the mountain 
Lied 11: Gloria in terra pax 
 
    -//- 
 
We verlaten de kerk zingend of in stilte. 
Hartelijk welkom voor koffie, thee en ontmoeting in de kerk / parochiezaal (s.v.p. aanpassen 
aan wat we gaan doen!). 
 
P.M.: Dankbord mee naar de koffie! 
 
    -//- 
 
Gretha Stelpstra 

 


