Oecumenisch Meditatief Avondgebed

Woensdag 27 juni 2018

Thema: Zoeken naar God?
Wees hier aanwezig, God van de machten, Licht in ons midden,
Wees onze Heiland.
Dat wij herleven. Wees hier aanwezig. Dat wij herleven.
Lied 54 : Adoramus te Christe (wij aanbidden u Christus)
Zoeken naar God?
Welkom. Een goede week geleden waren diversen van ons bij de Taizéviering van de Doopsgezinde
Gemeente in Zutphen. Het was een mooie dienst die nog dagen in mijn gedachten is geweest.
Ik maak vanavond gebruik van elementen uit deze dienst.
Lied 42 : Jesus remember me (Jezus herinner mij)
Zoeken naar God!
Bij het koffie drinken na de dienst in Zutphen vertelde een deelnemer dat het haar in haar werk,
ouderenzorg, was opgevallen dat van al die ouderen eigenlijk niemand meer geloofde.
Behoren we, zoals we hier zitten met onze diverse opvattingen over geloof, tot een uitstervende groep?
God als trouwe begeleidende vader? God als strenge oordelaar? God als bron van leven en licht? Jezus
als liefdevolle vriend? Jezus als voorbeeld van een goed mens ? De Heilige Geest als inspiratie? De
Heilige Geest als gemeenschappelijk verbindend element?
We geven elkaar de ruimte voor al deze opvattingen. Verbindend is het gemeenschappelijk zoeken naar,
noem het maar “God.”
In de dienst in Zutphen werd als Bijbeltekst psalm 42 gelezen, de lievelingspsalm van mijn moeder. In
mijn gedachten hoor ik mijn moeder nog zingen: “ 't Hijgend hert, der jacht ontkomen,
schreeuwt niet sterker naar ’t genot………..”
Wij gaan Psalm 42 lezen, niet in het verouderde taalgebruik ten tijde van mijn moeder maar in een
prachtige bewerking van Huub Oosterhuis.
Hoe onze opvattingen over God ook zijn, hoe we ook zoeken, er is een verlangen naar God.
Lied 135 : Voici Dieux qui vient a mon secours ( Zie God komt mij te hulp) 2x
Zoals een hert reikhalst naar levend water,
dorst ik naar God, de levende God.
Ik ben zielsbedroefd, ik denk aan U al uw brandingen beuken mij,
golven slaan over mij heen
Levende God, mijn rots, hebt Gij mij vergeten?
Waarom loop ik er haveloos bij,
gekweld en vernederd?
Moedeloos ben ik, opstandig.
Ik zal op U wachten.
Gij zijt mijn lijfsbehoud,
Gij zijt mijn God.

Voici Dieux qui vient a mon secours 2x
Ik zal mijn mond niet houden tegen U.
Onrustig droef opstandig
is mijn ziel in mij.
Wie zijt Gij dat ik U belangrijk vind
dat ik mij toets aan U?
“Draai toch eindelijk
je ogen van hem af!”
Maar dan heb ik geen antwoord.
Nooit heb ik niets met U.

Wachten, tegen beter weten in,
of ik heb U bedacht leven met een nooit geziene,
zwijgende geliefde
Waarom zou ik U niet opgeven?
Maar ik kan niet anders
dan roepen: heb mij lief.
Voici Dieux qui vient a mon secours 2x
Zoals een hert
smacht naar de waterstromen
Zo rende ik jou tegemoet
die hoogtijdagen
stond op de altaartreden,
zong met een lichte stem het lied

Nu om mij heen het ijzig zwijgen
het geschamper:
die die je jeugd verblijdde
waar is hij gebleven?
Op reis, de smoor in, dood?
Alsof de horizon werd uitgewist
de aarde losgeslagen van haar zon.
Maar dan stijgt plotseling
een stem
in mij omhoog
boven mij uit
ik weet niet waarvandaan:
Jij bent mijn God.
Voici Dieux qui vient a mon secours

jouw kind.

Stilte
Voorbeden met Lied 60 Nebojte se (weest niet bevreesd)
- Goede God, In een wereld vol van ellende, een wereld die ons soms angstig maakt, zijn er ook steeds
positieve gebeurtenissen. Zijn er tekenen van hoop. Help, ons die te zien.
- Goede God, mogen wij blijven zoeken naar U,
Lied 114: In the Lord (In de Heer schep ik mijn vertrouwen)
Avondgroet
Van Antoine de Saint –Exupéry
Als je een schip wilt bouwen,
roep dan geen mannen bij elkaar om hout te verzamelen,
het werk te verdelen en orders te geven.
In plaats daarvan, leer ze te verlangen naar de enorme eindeloze zee

Slotlied 86: Licht dat terugkomt

- Aansluitend aan het avondgebed is Iedereen welkom voor koffie of thee in het parochiezaaltje.
- Het oecumenisch avondgebed is er elke woensdag van 19.00-19.30/19.40 uur.
- Vanaf oktober is er weer elke 1e en 3e woensdag van de maand koorrepetitie van 20.00-21.00 uur.

