
Oecumenisch meditatief avondgebed,  Taizé-Avondgebed 19 dec. 2018 

Thema: ‘ontvangen van de heilige Geest’

Opening: Wees hier aanwezig ….. Dat wij herleven.

Inleiding
Over zes dagen is het Kerstmis.
We horen dan het geboorteverhaal (en wat er aan voorafging) uit het evangelie 
volgens Lukas. 
Lukas beschrijft het vooral  vanuit de situatie van Maria.
Het Mattheus-evangelie heeft ook een aankondiging van de geboorte van Jezus,
maar dan veel meer vanuit Jozef gezien.
Omdat we met Kerstmis die tekst meestal niet horen, wil ik vanavond graag bij stil 
staan. (Ik zal de tekst straks voorlezen. Maar eerst zingen we:)

Zang: nr. 10 Als alles duister is 

Schriftlezing:  Matteus 1, 18-24
De herkomst van Jezus Christus was deze. 
Zijn moeder Maria was verloofd met Jozef, en voordat ze bij elkaar gingen wonen,
 bleek zij zwanger te zijn van de heilige Geest. 
Jozef haar man, was een rechtvaardige. Omdat hij haar niet in opspraak wilde 
brengen, kwam hij op de gedachte om in stilte van haar te scheiden.
Terwijl hij dit overwoog, verscheen hem in en droom een engel van de Heer, die zei:
 ‘Jozef, zoon van David, wees niet bang uw vrouw Maria bij u te nemen, want wat bij 
haar tot leven is gewekt, is van de heilige Geest. 
Zij zal een zoon krijgen en u moet Hem de naam Jezus geven, want Hij is degene die 
zijn volk zal redden uit hun zonden.’ 

Dit alles is gebeurd opdat vervuld zou worden wat door de Heer bij monde van de 
profeet gezegd is: ‘Zie de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en ze zullen 
Hem de naam Immanuel geven, wat betekent: God met ons’.
Toen Jozef uit zijn slaap wakker werd, deed hij zoals de en gel van de Heer hem had 
opgedragen en nam zijn vrouw bij zich.

Zang: nr. 14 Wait for he Lord

 



Overdenking:  (Mt. 1, 18-24)
Ook al is Jozef een buitenstaander, als het gaat om de zwangerschap van Maria:  toch
wordt hij wordt in het Matteus-evangelie nauw betrokken bij (en ingewijd in) het 
geheim van haar zwangerschap. Hem wordt door de engel duidelijk gemaakt, dat het 
kind dat geboren zal worden, een Gods geschenk zal zijn, niet het resultaat van een 
natuurlijke ontwikkeling, niet een vrucht van gewone menselijke vruchtbaarheid. 

Het kind in Maria’s schoot – zegt de engel aan Jozef in een droom – is ‘van de heilige 
Geest’, Met andere woorden. God heeft er de hand in, meer dan bij een gewone 
zwangerschap. ´Ontvangen van de heilige Geest´ : hoe dat kan, overstijgt ons 
menselijk denken en voorstellingvermogen.  Als we al van elk mensenkind dat 
geboren wordt, mogen zeggen dat het een Godsgeschenk is, hoeveel te meer dan van
dit Jezuskind: een kind van God, zoon van God.

Dit Jozefverhaal geeft nog eens duidelijk aan wat we straks met Kerstmis gaan vieren:
het geheim van Góds komst in onze wereld; dat in Jezus Gód Zijn gezicht heeft laten 
zien en tot ons heeft gesproken; m.a.w. in Jezus is Góds mensenliefde aan het licht 
getreden, en tot ons gekomen; in Hem heeft God naar ons omgezien, en laten zien: 
dat God van deze wereld en van al zijn mensen houdt, wie we ook zijn; ook al gaat er 
nog zoveel mis, en is er nog zo veel mis aan ons. Zó hebben zijn leerlingen Jezus later 
ook ervaren en leren kennen: als een bijzonder Godsgeschenk, vervuld van de H. 
Geest: als een tastbaar teken van God in onze mensen-wereld.

Maar: dat alles gebeurde niet zonder medewerking van mensen: mensen als Jozef en 
Maria, die open, ontvankelijk, beschikbaar en dienstbaar waren, die God de ruimte 
gaven om op Zijn wijze mens te worden (in onze mensen-geschiedenis) én: die op 
basis daarvan zich ervoor hebben ingezet: in trouw en met volharding.

Ook wij zijn geroepen om mensen als Jozef en Maria te zijn: mensen die weten dat 
we niet alles zelf in handen hebben, en hoeven te krijgen; mensen die – net als Maria 
en Jozef - kunnen ontvángen, vertrouwen schenken, die kunnen wachten, zich 
overgeven en laten gebeuren; die ruimte maken voor Gods Geest; Mensen als Jozef 
en Maria,  die weten van dienstbaarheid en beschikbaarheid: in alle eenvoud en 
bescheidenheid; die er voor gaan en volharden; die gewoon doen wat gedaan moet 
worden, vaak op de achtergrond. Pas dan kan God (mede door ons) ook in onze tijd 
Zijn gezicht laten zien,  en ons zijn liefde schenken. (Dan kan God ook in óns leven 
binnenkomen, in ons ‘mens’ worden. ) Het bracht Jozef en Maria – net als hun zoon 
Jezus – niet alleen vreugde maar ook het kruis, maar: in en door dit alles heen, kwam 
wel Gods liefde tot volle openbaring, en kon het rijk van God gestalte krijgen.

 



Zang: 85 Omdat Hij niet ver wou zijn 

Stilte/persoonlijke overweging

Voorbeden, met acclamatie : Nr.  84 O Lord, hear my prayer    
-God van liefde, wij bidden U voor mensen als Maria en Jozef:
 eenvoudig, ontvankelijk en dienstbaar; die zonder ophef doen wat gedaan moet 
worden:
Dat het ons nooit aan zulke mensen mag ontbreken; 
dat ook wij zulke mensen mogen zijn…..
-Voor hen die tegen de komende kerstdagen opzien:
  voor hen die nog niet zolang geleden een dierbare door de dood hebben verloren;
 voor mensen die gebukt gaan onder ziekte of lichamelijke gebreken;
 onder tegenslag, verdriet of vereenzaming; voor hen de geen liefde ervaren in hun 
leven.
Dat de boodschap van Kerstmis hen allen mag bemoedigen en troosten;
 en dat zij medemensen ontmoeten die naar hen omzien en hen ter harte nemen….. 
……

-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, laat 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 vergeven
 wie ons iets schuldig was. En breng ons niet in beproeving,
maar red ons van het Kwaad. 
Want aan U behoort het koningschap, de macht en de majesteit,
 tot in eeuwigheid. Amen.

Zang: nr. 19 Jezus, U bent het licht in ons leven

Avondgroet 
Vrede en alle goeds met Kerstmis en in 2019
voor wie zwerven
voor wie moeten vluchten
voor wie opzoek zijn naar een thuis
voor jou
voor wie bij je horen
voor ons allen
die onderweg zijn.
Zang:  nr. 128 Jubelt und freut euch  

 


