
Taizé avondgebed, 29  april 2020 

Rust en vertrouwen –  

Wees hier aanwezig, God van de machten, licht in ons midden, 
wees onze Heiland, dat wij herleven. 
Wees hier aanwezig.  Dat wij herleven. (blz. 12) 
 

Inleiding: 

Naast deelnemer aan het avondgebed ben ik ook lid van de Lebuïnuskerk hier in 

Deventer. Een poosje geleden kreeg ik als gemeentelid een kaart waarin ons rust en 

vertrouwen werd toegewenst. Het is lastig om de goede woorden te vinden in de 

situatie waarin we ons nu bevinden. Ik ben op zoek gegaan naar woorden waarin ik 

die rust en het vertrouwen kan vinden en kwam o.a. uit bij een verhaal van Hein 

Stufkens.  

Maar eerst vragen we om de nabijheid van de Geest.. 

Tui amoris ignem (lied 22): Kom Heilige Geest, ontsteek in ons het vuur van uw 

Liefde 

https://www.youtube.com/watch?v=s1EW-43E_Hk 

Bijbellezing: 

Het Bijbelgedeelte dat ik heb gekozen is heel bekend, maar kan misschien helpen 

om je in vertrouwen over te geven.  

Mattheus 11: 28-30: Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt 

gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben 

zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk 

is zacht en mijn last is licht.  

Nada te turbe (lied 34): Niets verontrust je, niets beangstigt je. Wie God zoekt 

ontbreekt het aan niets. God alleen is genoeg.  

https://www.youtube.com/watch?v=go1-BoDD7CI 

Overdenking:  

Als overdenking heb ik een verhaal gekozen van Hein Stufkens. De titel luidt:  

Een kleine vertelling om de moed erin te houden: 

Toen de jongen oud genoeg was moest hij, volgens het oeroude ritueel van de stam, 
een nacht alleen doorbrengen in het oerwoud. Hij moest al die tijd zijn ogen dicht 
houden, mocht zich niet verplaatsen en geen wapens dragen. 
De jongen trok de jungle in en vond tegen de avond een boomstronk waarop hij ging 
zitten. Het duurde niet lang of er stak een storm op, en daarna barstte er een enorm 
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onweer los. Hij hoorde bomen omvallen en voelde hoe de grond trilde van de 
blikseminslagen rondom. 
Hij was doodsbang, maar bleef roerloos zitten. 
Hij was doorweekt, maar gelukkig was de nacht klam en warm. Na het onweer 
kwamen de wilde dieren: achter zich hoorde hij een slang ritselen in de varens, een 
uil scheerde met een angstaanjagende schreeuw langs zijn hoofd, en hij hoorde 
voortdurend dichtbij het gesnuif van de gevaarlijke corona-wolf die in dat gebied al 
veel slachtoffers had gemaakt. 
Hij was doodsbang maar bleef roerloos zitten. 
Eindelijk begon hij de geuren van een nieuwe dag te ruiken en langzaam werd het 
licht. Voorzichtig deed hij zijn ogen open en keek eens om zich heen. 
Toen zag hij een meter of tien verderop zijn vader zitten. Ook op een boomstronk. 
Blij verrast stond de jongen op, ging naar zijn vader toe en vroeg: 
‘Wat doet u hier zo vroeg in dit gevaarlíjke bos?’ 
Zijn vader antwoordde: ‘Mijn jongen, ik waak hier al de hele nacht over je. Je dacht 
toch niet dat ik je bij zo’n beproeving alleen zou laten!’ 

Bleibet hier und wachet mit mir  (lied 53 ): Blijf bij mij, en waak hier met mij. Waakt en 
bidt. 

https://www.youtube.com/watch?v=5QN9xJEyu7s 

Stilte 

Voorbeden: 

De voorbeden worden afgewisseld met het lied: Licht dat terugkomt, hoop die niet 
sterven wil, vrede die bij ons blijft.  

Goede God, 

In deze  tijd komen we onszelf soms zo tegen. Graag zouden we de rust en het 
vertrouwen willen ervaren. Wees ons nabij.  

Licht_dat_terugkomt.mp3
 

Wij bidden u voor al diegenen die in mensonterende omstandigheden moeten leven. 
Soms boven op elkaar gepakt zitten en geen kant op kunnen. Wees hen nabij.  

Licht_dat_terugkomt.mp3
 

Omdat we onze gebeden nu niet hardop met elkaar kunnen delen willen we hier in 
stilte voor u neerleggen wat ons op het hart ligt. 

Licht_dat_terugkomt.mp3
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Gott, lass meine Gedanken sich sammeln zu dir (lied 123):  
God laat mijn gedachten zich tot U richten. Bij U is het licht, u vergeet mij niet, bij U is 

hulp en geduld. Ik begrijp Uw wegen niet, maar U kent mijn weg. 

https://www.youtube.com/watch?v=V-pZp2OQm_0 

Avondgroet: 

Eind vorige maand is Marijke de Bruijne overleden. Zij schreef o.a. de tekst van het 
lied dat we bij de voorbeden zongen, Licht dat terugkomt. Als avondgroet heb ik het 
volgende gedicht van haar uitgekozen, dat misschien kan helpen bij het vinden van 
de rust en het vertrouwen:  
 

Geloven 
is een diep en zeker weten 
dat wij niet alleen zijn hier, 
niet verloren, zonder inzicht. 
Want wie luistert naar de stilte 
weet de weg. 
Gehoorzaam tot het uiterste 
het donker ingaan en het niets, 
de leegte aanzien, het verdriet, 
je overgeven aan wat komt… 
en dragende armen zijn onder je. 
God krijgt gezicht. 

 

Tot slot een lied om mee te zingen, maar als je via de computer of tablet meedoet 

met deze viering ook om naar te kijken. Vijftig jongeren van over de hele wereld 

hebben dit lied ingezongen. 

In resurrectione tua Christe. De hemel en de aarde verheugen zich in uw opstanding, 

Christus.  

https://www.youtube.com/watch?v=M-hybuhxJg8 

 

Mocht je met mij over deze viering of over andere zaken van gedachten willen 

wisselen dan hoor ik graag van je. Email: fennyborger@ziggo.nl, tel. 06 29587880. 

 

Ik wens jullie al het goede, blijf gezond en houd moed! 
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