
Oecumenisch meditatief avondgebed (in Taizé-stijl) – 16 oktober 2019
Thema: ‘Een dankbare levenshouding’ 

Opening: Wees hier aanwezig ….. Dat wij herleven. (p.12)
Inleiding
In dit avondgebed wil ik een Schriftlezing centraal stellen, die ook zondag jl. in veel kerken is 
voorgelezen: het verhaal van de genezing van tien melaatsen, van wie er één (een 
Samaritaan nog wel) vol dankbaarheid terugkeert naar Jezus.
Daarom heb ik gekozen voor het thema ‘dankbaarheid’ en wel als levenshouding.
Ter inleiding daarop zingen wij:
Zang: nr. 58  Confitemini Domino (Dank aan de Heer voor alle goeds).  

Schriftlezing:  Lucas 17, 11-19 (zondag 28 C):
Op zijn reis naar Jerusalem trok Jezus door het grensgebied van Samaria en Galilea.
Toen Hij een dorp binnenging, kwamen Hem tien melaatsen tegemoet;
 ze bleven op een grote afstand staan, en riepen luidkeels:
 ‘Jezus, Meester, ontferm U over ons!’
Hij zag hen, en sprak: ‘Gaat u laten zien aan de priesters.’ 
En onderweg werden zij gereinigd.
Een van hen keerde terug toen hij zag dat hij genezen was,
 en hij verheerlijkte God met luide stem.
Vol dankbaarheid wierp hij zich voor Jezus’ voeten neer, en deze man was een Samaritaan.
Hierop vroeg Jezus: ‘Zijn niet alle tien gereinigd? Waar zijn dan de negen anderen?
 Is er niemand teruggekeerd om aan God eer te brengen dan allen deze vreemdeling?’
En Hij sprak tot hem: ‘Sta op en ga heen: uw geloof heeft u gered.’

Zang: nr. 128  Jubelt und freut euch

Overweging  
Eén van de tien melaatsen (en nog wel een Samaritaan) keert naar Jezus terug
als hij merkt dat hij genezen is. 
Hij werpt zich vol dankbaarheid aan Jezus’ voeten.
Jezus ziet het niet alleen als een teken van dankbaarheid, maar ook van geloof,
want Hij zegt er bij: ‘Uw geloof heeft u gered’. 
 Geloof en dankbaarheid horen voor Jezus blijkbaar bij elkaar. 
Geen geloof zonder dankbaarheid.
- Er is ook in ons leven gelukkig veel waarvoor we dankbaar kunnen zijn:
  (ook al hebben we er niet altijd oog voor)
-Om ergens dankbaar voor te kunnen zijn,
 is het nodig dat we de aangename dingen in ons leven kunnen zien als een geschenk,
 dat ons blijkbaar gegund en gegeven wordt.
-Dankbaar kunnen we zijn voor de zon die elke dag weer licht en warmte geeft; 
 voor de natuur met haar prachtige herfstkleuren;
 voor ons dagelijks eten, en het bed waarin we kunnen slapen, en nog zoveel meer.
Ja ook voor de mensen om ons heen die van ons houden
 en van wie wij houden, en bij wie we ons veilig voelen.
Natuurlijk zijn de mensen om ons heen ook wel eens een hele opgave om mee te leven,

 In 



maar anderzijds zijn ze ook een geschenk in ons leven:
 mensen met wie we ons lief en leed delen;
die ons stimuleren, en die gelukkig meestal ook geduld met ons hebben.
Het woord ‘dank je wel!’ komt gelukkig heel vaak over onze lippen en vanuit ons hart. 

Zo’n dankbaar gevoel kun je ook krijgen
als je thuis een tijdje in een gemakkelijke stoel gaat zitten,
 en dan om je heen kijkt in je eigen kamer;
 dan kun je je bewust worden dat alle spullen om je heen er zijn dankzij anderen:
 de stoel waarin je zit, de meubels, de boeken, de gordijnen, het behang,
 alles wat er aan de muur hangt; ook de tv en al onze technische apparaten,
 ook het eten op ons bord en de koffie die we drinken:
 aan al die dingen hebben talloze mensen gewerkt,
 soms uit andere werelddelen met een schamel loon.
Het kan een dankbaar gevoel van verbondenheid met al die mensen teweeg brengen..
- Er is een lied van Herman van Veen dat luidt: ‘Alles wat ik heb, heb ik van een ander.’
 - van de dekens op ons bed, tot het dak boven ons hoofd .
Het kan ons plotseling van diepe dankbaarheid vervullen.
- Ook ons ‘geloof in God’ dat we van huis uit hebben meegekregen,
 of later (opnieuw) hebben ontdekt, kan ons een heel dankbaar gevoel geven;
evenals het behoren tot een/deze geloofsgemeenschap.
Ja, de natuur en onze cultuur en veel kunstvormen,
 hebben we vanuit het verleden meegekregen,
 zelfs de taal die wij spreken: waardoor wij met elkaar kunnen communiceren,
  en onze Taizé-gezangen.
Je kunt je daarover opeens verwonderen, en er dan dankbaar voor zijn.

Zang: nr. 15 Ubi Caritas et amor, deus ibi est.

Maar dat alles neemt niet weg, dat het leven voor ons ook wel eens een tranendal is;
  bij teleurstellingen en tegenslagen.
-Maar toch… naast  al die tegenslagen blijft er veel om dankbaar voor te zijn:
 mensen die je behulpzaam zijn; mensen die je voor vol aanzien; die het voor je opnemen;
 die je verzorgen, steunen, bezoeken; dankbaar ook voor je geloof waaruit je kracht put.
-Soms ontmoet je zulke dankbare mensen. Dat is een bemoedigende ervaring.
-We kunnen onze dankbaarheid jegens God op allerlei manieren uiten:
 allereerst door een dankbare levenshouding;
maar het kan ook door God er uitdrukkelijk voor te danken in een gebed, of een lied;
of in de stilte van ons hart, of ’s avonds op het einde van de dag. 
 Dan lijken wij een beetje op die tiende man uit verhaal van Jezus, die Samaritaan,
 die terugkeert naar Jezus om Hem te danken.
Misschien kan dit verhaal voor ons een aanleiding zijn om straks in de stille overweging
 na te denken en stil te staan bij datgene waarvoor wij God dankbaar zijn.
Zang:  nr. 71  In the Lord I’ll be ever thankfull
Stille overweging
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Voorbeden,   met acclamatie :  32 Gospodi pomilui
 Wij bidden U, God, om een dankbare levenshouding:
     dat wij gevoelig blijven voor de grote en de kleine dingen die ons gegund en gegeven      
     worden, help ons om er U, God, én onze medemensen dankbaar voor te zijn……
 Voor hen die schijnbaar niets hebben om dankbaar voor te zijn:
     voor mensen met veel tegenslag,
   en voor hen die onbegrijpelijk leed te verwerken hebben:
dat hun diepste vragen worden verstaan,
 en dat zij met zorg en liefde omringd worden….
-……….
  met op het eind: ‘Onze Vader’ (Mt. 6, 10-13: zie Nieuwe Bijbel Vertaling):
Onze Vader in de hemel, laat Uw naam geheiligd worden, 
laat uw koninkrijk komen, en Uw wil gedan 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. 67  Bleib mit deiner Gnade bei uns
Zegenbede:
Mogen wij voor elkaar een zegen zijn: bij alles wat ons te doen staat,
 alles wat we beleven mogen, alles wat ons overkomt.
Mogen wij voor elkaar een zegen zijn, in het leven dat wij samen delen,
 zo kwetsbaar als het is.
Mogen wij vandaag voor elkaar een zegen zijn, in ons verschillen en ons gelijken.
Dan zal God ons zegenen in zijn naam: Vader, zoon en heilige Geest. Amen.
Zang:  nr 52  Laudate omnes gentes.

We verlaten in stilte de kerk; 
in het parochiezaaltje is er gelegenheid elkaar te ontmoeten.
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