
Ruimte voor God 

Wees hier aanwezig 

Tekst:Welkom in deze oecumenische meditatieve  viering in de traditie van Taize 
Vandaag vooral aandacht voor wat meditatieve teksten uit de joodse traditie. 
Ruimte voor God. Het scheppen van ruimte voor hem In onszelf alsof je plaats maakt
voor hem net zoals hij ons in zijn ruimte opneemt. 
In de publieke ruimte  lijkt hij langzaam te verdwijnen. Niet alleen Hij maar ook de 
taal waarmee we elkaar verstonden als we het over God hadden. Daarom: ruimte 
voor God in onze samenleving. Niet om moraal of regels op te leggen maar om deze 
boodschap weer te geven : ruimte voor God geeft ruimte aan onszelf en geeft ook 
ruimte aan de ander, elke ander. 
Les beatudes 76

Tekst : ruimte voor God.
Zo vroeg een rabbi eens aan zijn leerlingen hoe je weet wanneer de nacht ten einde
is, en de dag begint. De één zei: dat is wanneer je een hond van een schaap kunt 
onderscheiden. Nee, zei de rabbi. Is het dan wanneer je van verre een dadelboom 
van een vijgeboom kunt onderscheiden? vroeg een ander. Nee, zei de rabbi, het is 
als je in het gezicht van de mens die je tegenkomt kunt kijken en daarin het gezicht 
van je broer of je zus ziet. Totdat het zover is, is de nacht nog bij ons.
 
In ieder mens je broer of zus zien. Dat is geen morele opdracht, een eis waar je aan 
zou moeten voldoen als je in God gelooft. Het is een ervaring die voortkomt uit het 
leven met God. Als je leeft verbonden met je bron, dan vind je in God ook alle 
mensen. En dan denk je vanuit eenheid en niet vanuit afgescheidenheid. Dan denk 
je vanuit 'naast elkaar' en niet: tegenover elkaar.  

Confitemini 58

Tekst : ruimte voor God 

 . Wij mensen groeien aan elkaar. Juist in de confrontatie, juist in de verschillen. 
Door nu niet mee te gaan in de afweer van een ander, doorbreken we iets in onszelf 
Maar tegelijk geven we daarmee ruimte aan de vonk binnenin ons, die de 
verbondenheid bewaart. We worden uit onszelf getrokken, over onze eigen neiging 
tot zelfbescherming en afgrenzing. 
 
Zoals rabbi Sussja zegt: in de komende wereld zal men mij niet vragen: waarom 
ben je Mozes niet geweest? Ze zullen mij vragen: waarom ben je Sussja niet 
geweest?
 En als je echt jezelf bent, dan ben je een mens die voortbewogen wordt door God 
zelf. Een mens waar muziek in zit en doorklinkt. Of, zoals rabbi Elimelech het zegt:
in de psalm staat: het is goed onze God te zingen. Dat betekent: goed is het, als de 
mens tot stand brengt dat God in hem zingt.



Behute mich Gott 80 

Tekst 

Uit: Etty Hillesum, Het verstoorde leven.
De jasmijn achter mijn huis is nu helemaal verwoest door de regen en de stormen der laatste dagen, 
haar witte bloesems drijven verstrooid in de modderige, zwarte plassen op het lage dak van de 
garage. Maar ergens in mij bloeit die jasmijn ongestoord verder, net zo uitbundig en teder als ze 
altijd gebloeid heeft. En ze verspreidt haar geuren rond de woning waar jij huist, mijn God. Je ziet, ik 
zorg goed voor je. Ik breng je niet alleen mijn tranen en bange vermoedens, ik breng je op deze 
stormachtige, grauwe zondagochtend zelfs geurende jasmijn. En ik zal alle bloemen brengen die ik op
mijn wegen tegenkom, en werkelijk, dat zijn er vele. Je moet het heus zo goed mogelijk bij mij 
hebben.

Nunc dimitimus 8

Evangelie :marcus 16,15-20

15Daarop sprak Hij tot hen: “Gaat uit over de hele wereld en verkondigt het evangelie aan

heel de schepping.  19Nadat de Heer Jezus aldus tot hen gesproken had, werd Hij ten hemel

opgenomen en zit aan de rechterhand van God. 20Maar zij trokken uit om overal te prediken,

en de Heer werkte met hen mee en schonk kracht aan hun woord door de tekenen die het

vergezelden.

Jezus  ging naar de hemel en de apostelen vertelden het verhaal. Ook wij mogen het verhaal

verder uitdragen en verder vertellen. God wacht op ons. 
Stilte

Voorbeden 

Gospodi 32 

Onze Vader 113 

Frieden 108 

Gedicht

Gerard Reve 

Dagsluiting

Eigenlijk geloof ik niets,
en twijfel ik aan alles, zelfs aan U.
Maar soms, wanneer ik denk dat Gij waarachtig leeft,
dan denk ik, dat Gij Liefde zijt, en eenzaam,
en dat, in dezelfde wanhoop, Gij mij zoekt
zoals ik U.

Licht dat terugkomt 124 


