Oecumenisch meditatief avondgebed (in Taizé-stijl) – 31 januari 2018
Thema: Dragen en gedragen worden, Geven en ontvangen
Opening: Wees hier aanwezig ….. Dat wij herleven.
Inleiding
Het wordt a.s. vrijdag 40 dagen geleden dat we het geboorte van Jezus vierden.
Op de 40-ste dag brachten Maria en Jozef volgens de joodse geloofstraditie
Het kind Jezus naar Jerusalem om daar aan Hem de gebruikelijke rituelen te volbrengen.
Straks wil ik graag dat gebeuren – zoals beschreven in het Lucasevangelie – voorlezen,
en er even bij stil staan. – Maar eerst het lied: Jezus, U bent het licht in ons leven.
Zang: nr. 19 Jezus, U bent het licht
Schriftlezing: Lucas 2, 22-33
Zang: nr. 8 Laat uw dienaar, Heer (Loflied van Simeon)
Overdenking
Dit verhaal zit vol schijnbare tegenstellingen:
Je zou kunnen zeggen: dit is zowel een OT-sch als een NT-sch verhaal:
Want Maria en Jozef voltrekken hier volgens de Joodse geloofstraditie
het ritueel voor Jezus op de 40-ste dag na zijn geboorte.
Met dit ritueel werd een kind opgenomen in de Joodse geloofsgemeenschap.
Jezus zal later ook altijd spreken vanuit die Joodse geloofstraditie,
waarvan Simeon de vertegenwoordiger is.
Anderzijds wordt door diezelfde Simeon dit kind Jezus herkend en aanvaardt
als de beloofde Messias, waarvan hij zegt:
‘een licht dat voor de heidenen straalt, een glorie voor het volk Israël’.
Het verbond van God met zijn volk krijgt in en door deze Messias een nieuwe betekenis
en ruimere strekking: het begin van het NT.
-Het verhaal gaat over ‘oud en nieuw’, maar ook over ‘wet en liefde’,
want de ouders vervullen een wet, en Simeon wordt een ‘wetsgetrouw’ man genoemd;
anderzijds ontvangt hij dit kind met liefdevolle armen. Dus ‘wet en liefde’
-Het verhaal gaat ook over ‘geven en ontvangen’:
de ouders ‘geven’ het kind uit handen, en Simeon ontvangt’ het kind met open armen.
-Er is nog een dubbelheid: die van ‘dragen en gedragen worden’:
de ouders en Simeon dragen het kind Jezus;
anderzijds wórdt het kind door hen gedragen.
Al die woorden-paren ‘geven en ontvangen’, ‘dragen en gedragen worden’ spelen ook een
belangrijke rol in het leven van ons-mensen-nu, en binnen ons geloof.
(Ouders die een kind hebben ‘ontvangen’ en dat kind laten dopen: ze ‘geven’ het kind uit
handen om er Gods zegen over te uitspreken, anderzijds ‘ontvangen’ ze het kind terug:
niet als een bezit maar als een geschenk; het wordt hen toevertrouwd,
om het in de geest van Christus op te voeden, en later weer los te laten.)
Christen-zijn is enerzijds beseffen dat je je ‘gedragen’ wordt door God en mede-mensen,
maar ook dat je zelf zorg en verantwoordelijkheid ‘draagt’ voor anderen en jezelf.
Het leven is een gave én een opgave,
zoals ook: meedoen aan gebruiken en gewoonten en je aanpassen,
én iets nieuws durven beginnen; en nieuwe wegen in te slaan.
-Ons leven is ‘ontvangen en weer loslaten’: onze medemensen zijn niet van onszelf,
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niet ons bezit, maar zijn ons toevertrouwd, niet om ze krampachtig vast te houden,
of in handen te krijgen, maar om ze te delen met anderen;
ja telkens moeten we weer een stukje van hun leven en ook ons leven, los laten,
en tenslotte weer helemaal terug geven aan God, in het vertrouwen dat God ons nooit laat
vallen, maar in liefde blijft dragen en omarmen, tot in onze dood.
Wat geweldig als we dit zo mogen ervaren, net als die mensen in de tempel.
Zang: nr.7 In manus tuas, Pater
Stilte/persoonlijke overweging
Zang: nr 80 Behüte mich Gott
Voorbeden, met acclamatie : Nr. 30 Kyrie eleison
-Voor hen die jong zijn en het leven nog voor zich hebben:
dat ze open en ontvankelijk zijn voor de waarden van het leven en ons geloof;
voor ouders (en allen die in de kracht van hun leven zijn):
dat ze gelukkig mogen zijn met hun kinderen; dat ze in liefde met elkaar verbonden blijven;
voor ouderen en allen op leeftijd: dat ze respect ervaren, en een goede oude dag beleven.
-Voor onze jarige prinses Beatrix: dat ze een voorspoedige toekomst mag ervaren,
in liefdevolle verbondenheid met de koninklijke familie en ons gehele Nederlandse volk.
-Op het eind: ‘Onze Vader’ (Mt. 6, 10-13: NBV-vertaling):
Onze Vader in de hemel, laat Uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen, en Uw wil gedaan worden:
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was. En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan U behoort het koningschap, de macht en de majesteit
tot in eeuwigheid. Amen.
Zang: nr. 12 Bless the Lord my soul
Avondgebed: Lied uit Iona:
Nu het avond is, (V/A) A: waak Gij Schepper als wij slapen.
In de duisternis,
waak Gij Schepper als wij slapen.
U behoren wij,
waak Gij Schepper als wij slapen.
Die ons hebt behoed,
waak Gij Schepper als wij slapen.
Zie toch naar ons om,
waak Gij Schepper als wij slapen.
Gij die liefde zijt,
waak Gij Schepper als wij slapen.
Zegen ons vannacht,
waak Gij Schepper als wij slapen.
Zegenbede:
V: Als gezegende mensen gaan we uit elkaar,
we zegenen elkaar met de woorden:
A: God, wees ons genadig en zegen ons,
laat het licht van uw gelaat over ons schijnen.
Dan zal men op aarde uw weg leren kennen,
in heel de wereld uw reddende kracht. Amen.
Zang: nr 52 Laudate omnes gentes
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