
Oecumenisch avondsgebed in de taditie van Taize 7-12-16

Thema:  wees ons verlangen

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 allemaal bij dit avond gebed in de traditie van Taize.

Het is vandaag woensdag 7 december, een woensdag in de 2e adventsweek….(naar kaarsen )

Advent , een tijd van hoop en verwachting, een periode van uitzien……

Hoe sta ik ervoor in deze periode??Hoe sta jij ervoor???

Waar zie ik naar uit??????waar zie jij naar uit??????

Waar hoop ik op ???waar hoop jij op????

Aan de hand van een deel uit adventsmeditaties van Jos Douma wil ik jullie meenemen en stil staan 

bij de woorden ..Wees mijn verlangen….Of zoals Jos zijn meditatie noemde Gij ’s werelds hoogst 

verlangen…(Maar deze woorden staan zo ver van me weg..dat ik het heb over mijn verlangen..en 

eigenlijk als gebed ..wees mijn verlangen….)

Lied 14……..Waith for the Lord

Psalm 33 20 -22 Wij verwachten vol verlangen de Heer…..

                              Hij is onze hulp en ons schild.

                              Ja, om hem is ons hart verblijd,

                              Op zijn heilige naam vertrouwen wij

                              Schenk ons uw trouw, Heer

                              Op u is al onze hoop gevestigd.

Lied 13…….Notre ame seigneur



Adventsmeditatie Jos Douma  (1)

Waar verlang ik eigenlijk naar?De weken van advent vormen een periode om bij die vraag stil te 

staan. Ik verlang naar waardering. Ik verlang naar veiligheid Ik verlang naar het bevrijd zijn van 

zorgen. En natuurlijk : meer geld en dat soort dingen, dat is ook nooit weg. Maar ik weet heel goed 

dat ik daarin nooit geluk zal vinden

Als ik die drie dingen nog eens op een rijte zet:waardering, veiligheid en zorgeloosheid, dan ontdek ik 

dat dat toch eigenlijk heel egocentrische verlangens zijn. Het proeven van de woorden: wees mijn 

verlangen leert me om van mijn ego af te zien en mijn ogen te richten op Christus die zegt: Ik ben je 

Water. Ik ben je Brood. Ik stil je honger en Ik les je dorst

Lied 121: Let all who are thirsty com…

Adventsmeditatie Jos Douma (2)

Advent is : afleren  om egocentrisch te leven, gericht op de vervulling van je eigen verlangens. En 

tegelijk is het: leren om Christocentrisch te leven. Christus wil in het centrum van mijn leven staan. Hij

leidt mijn aandacht af van wat ik belangrijk vindt, naar wat Hij belangrijk vindt. Advent betekent: 

Christus komt naar ons toe, Hij wil ons ontmoeten. Dat is vast en zeker. Christus laat zich in het hart 

kijken. En we zien dan eindeloze liefde en ontferming. Die barmhartigheid en zelfverloochening die zo

kenmerkend zijn voor de Zoon van de vader. Christus geeft zich helemaal. Hij wordt er mens van net 

zo zwak en breekbaar als ik..

 Hij wil me ontmoeten en leert me verlangen naar een veranderd leven. Door de Geest wordt Christus

mijn verlangen 

Lied 23: Oculi nostri

Stilte

Voorbeden……Here God, onze Vader..ik wil u bidden en danken voor deze plek van ontmoeten, voor 

al deze lieve mensen hier aanwezig !!Wilt u ons geven waar ons verlangen naar uit gaat…..

O Lord hear mij prayer

Ik wil u bidden voor uw wereld, uw schepping, er woeden zoveel oorlogen, er is zoveel leed, angst 

voor terreur, wilt u kracht geven aan hen die helpen, die zorgen juist in deze gebieden!!!



O Lord hear my prayer…..

Liefdevolle Vader, wilt u zo horen al onze gebeden, ook die gebeden die we in stilte hebben 

uitgesproken , om Jezus wil…. O Lord hear my prayer….

Lied 22: Tui amoris ignem

Ik wil met jullie voorlezen een zegen voor deze adventstijd uit 2 Tessalonisenzen 3 vers 5 waar staat…

Moge de Heer uw wil en verlangen richten op de liefde voor Christus en de standvastige trouw aan 

Christus  

Lied 110 jesus redemptor

                          


