
Oecumenisch meditatief avondgebed, woensdag 23 april 2014

'Wie houdt zijn beloften waardig?'
Jezus blijvende nabijheid met  ons door zijn leven,  lijden en dood. Vanavond gaan wij  met het
nieuwe testament onze liefdesband herenigen. 

OPENING
Solo: Wees hier aanwezig, God van de machten, licht in ons midden, wees onze Heiland
Allen: Dat wij herleven. Solo: Wees hier aanwezig. Allen: Dat wij herleven.

WELKOM - INLEIDING: 
Joh 20, 11-18 Verschijning aan Maria Magdalena
11 Maria stond nog bij het graf en huilde. Huilend boog ze zich naar het graf, 12 en daar zag ze 
twee engelen in witte kleren zitten, een bij het hoofdeind en een bij het voeteneind van de plek waar
het lichaam van Jezus had gelegen. 13 ‘Waarom huil je?’ vroegen ze haar. Ze zei: ‘Ze hebben mijn 
Heer weggehaald en ik weet niet waar ze hem hebben neergelegd.’ 

14 Na deze woorden keek ze om en zag ze Jezus staan, maar ze wist niet dat het Jezus was. 
15 ‘Waarom huil je?’ vroeg Jezus. ‘Wie zoek je?’ Maria dacht dat het de tuinman was en zei: 
‘Als u hem hebt weggehaald, vertel me dan waar u hem hebt neergelegd, dan kan ik hem 
meenemen.’ 

16 Jezus zei tegen haar: ‘Maria!’ Ze draaide zich om en zei: ‘Rabboeni!’ (Dat betekent ‘meester’.) 
17 ‘Houd me niet vast,’ zei Jezus. ‘Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn broeders
en zusters en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is, naar mijn God, 
die ook jullie God is.’ 18 Maria uit Magdala ging naar de leerlingen en zei tegen hen: ‘Ik heb de 
Heer gezien!’ En ze vertelde alles wat hij tegen haar gezegd had. 

Lied nr. 47 Veni lumen

Lucas 24, 36-49 Jezus verschijnt 
36 Terwijl zij dit aan het vertellen waren, stond Hij opeens in hun midden. ‘Vrede!’ zei Hij tegen 
hen. 37 In hun opwinding en hun schrik dachten ze dat ze een geest zagen. 38 ‘Waarom zijn jullie 
zo in de war?’ vroeg Hij. ‘Waarom die twijfel in je hart? 39 Bekijk mijn handen en mijn voeten 
maar, Ik ben het zelf. Betast Me en je zult het zien. Een geest heeft immers vlees noch been, zoals 
jullie zien dat Ik heb.’ 40 Nadat Hij dat gezegd had, liet Hij hun zijn handen en voeten zien. 
41 Omdat ze het van blijdschap nog niet konden geloven, en verbaasd waren, vroeg Hij hun: 
‘Hebben jullie hier iets te eten?’ 42 Ze gaven Hem een stukje gebakken vis. 43 Hij nam het aan en 
at het op waar ze bij waren. 44 Hij zei: ‘Dit is wat Ik jullie heb gezegd toen Ik nog bij jullie was: 
alles wat er in de Wet van Mozes en bij de Profeten en in de Psalmen over Mij geschreven staat, 
moet in vervulling gaan.’ 

45 Toen opende Hij hun verstand om de Schriften te begrijpen. 46 Hij zei: ‘Er staat geschreven dat 
de Messias zou lijden en op de derde dag uit de doden zou opstaan, 47 en dat in zijn naam de 
bekering zou worden verkondigd aan alle volken, tot vergeving van zonden. 48 Jullie zullen hiervan
getuigen, te beginnen in Jeruzalem. 49 Ik zend jullie wat mijn Vader heeft beloofd. Jullie moeten in 
de stad blijven totdat je wordt toegerust met kracht van boven.’ 

Lied nr. 5 Bonum est confidere



Joh 20, 19-23 Verschijning aan de apostelen
19 Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar; ze hadden de deuren 
afgesloten, omdat ze bang waren voor de Joden. Jezus kwam in hun midden staan en zei: ‘Ik wens 
jullie vrede!’ 20 Na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren blij 
omdat ze de Heer zagen. 21 Nog eens zei Jezus: ‘Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft 
uitgezonden, zo zend ik jullie uit.’ 22 Na deze woorden blies hij over hen heen en zei: ‘Ontvang de 
heilige Geest. 23 Als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze vergeven; vergeven jullie ze niet, 
dan zijn ze niet vergeven.’ 

Lied nr. 90 The kingdom of God

Joh 20, 24-29 Jezus en Tomas
24 Tomas, een van de twaalf, was er niet bij toen Jezus kwam. 25 Toen de andere leerlingen hem 
vertelden: ‘Wij hebben de Heer gezien!’ zei hij: ‘Alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn 
handen zie en met mijn vingers kan voelen, en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, zal ik het 
geloven.’ 26 Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar en Tomas was er nu ook bij. 
Terwijl de deuren gesloten waren, kwam Jezus in hun midden staan. ‘Ik wens jullie vrede!’ zei hij, 
27 en daarna richtte hij zich tot Tomas: ‘Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen, en leg je hand
in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof.’ 28 Tomas antwoordde: ‘Mijn Heer, mijn 
God!’ 29 Jezus zei tegen hem: ‘Omdat je me gezien hebt, geloof je. Zalig die niet gezien en toch 
geloofd hebben.’

Lied nr. 39 O Christe Domine Jesu

STILTE –  onze vader – VOORBEDEN lied 31 Kyrie eleison 
1. Heer schenk ons uw genade van toewijding en inzicht in belangrijke situaties in ons leven. 
2. Heer verschijn in ons leven, met uw tekenen van heil en genezing. Vergroot ons inzicht en sterk 
onze getuigenis van waaruit wij als oecemenisch christen omgaan met onze naasten. 
3. Ik vraag u, wees onze herder in het vertrouwen dat wij elkaar dagelijks geven. Geef ons de kracht
voor herstel in eenheid en vernieuwing.  

Lied nr. 59 Magnificat

AVONDGROET
Lucas 24, 50-53 Jezus 'Hemelvaart' 
50 Toen bracht Hij hen buiten de stad tot bij Betanië. Daar hief Hij zijn handen en zegende hen. 
51 En terwijl Hij hen zegende, ging Hij van hen heen en werd Hij in de hemel opgenomen. 
52 Zij vielen voor Hem op de knieën en keerden daarna in grote vreugde terug naar Jeruzalem. 
53 Zij bleven voortdurend in de tempel en prezen God. 

Lied nr. 56 Singt dem Herrn ein neues Lied


