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Oecumenisch Meditatief Avondgebed 29 juli 2020 

Thema: Een kaarsje opsteken 

Voorgangers: Paula Bömer & Reint Jan Terbijhe 

 

 

Aanhef 

 
 

Welkom 

Welkom bij het avondgebed. Helaas nog steeds op afstand willen we 

samen met jullie stilstaan bij de kaars. 

 

Een kaars aansteken 

 

We ontsteken een kaars 

Om onze wanhoop te verdrijven 

Als teken 

Dat we durven geloven 

Dat de duisternis niet zal overheersen 

En dat er licht zal zijn voor iedereen 
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Lied no. 133: Sanasi on Lamppu  

(Uw woord is een lamp, een licht op mijn pad) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=QTpuFOFIXBY&t=58s 

 

 

Tekst  

De wezenlijke dingen van het geloof zijn onzichtbaar. Juist daarom hebben 

wij mensen behoefte aan tastbare dingen die ons aan God en ons geloof 

herinneren. Een kaars is een veelzeggend symbool: het symboliseert de 

liefde van God, licht en warmte.  

In veel kerken brandt elke zondag de Paaskaars, symbool van Gods liefde 

die sterker is dan het donker van dood en verdriet. Elk jaar met Pasen 

wordt een nieuwe kaars ontstoken en dat paaslicht begeleidt ons het hele 

jaar. Niet alleen in de kerk, maar ook thuis kan een kaars betekenis krijgen 

door die kaars op bepaalde momenten te branden, zoals op verjaardagen, 

bij een foto van een overleden dierbare, op gedenkdagen, etc. 

 

Lied nr. 10: Als alles duister is 

  
https://www.youtube.com/watch?v=2Gwq9YhpxmY 

https://www.youtube.com/watch?v=QTpuFOFIXBY&t=58s
https://www.youtube.com/watch?v=2Gwq9YhpxmY
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiBh4uB4KDPAhVFvBQKHdocCIwQjRwIBw&url=http://musikat.se/?page_id%3D608&psig=AFQjCNE5hnnIcZ9ryLPYMXLlZrixYngISQ&ust=1474557193764801


3 

 

Tekst 

Velen van ons hebben in hun huis een gewijd plekje met 

een of meer kaarsen. Bij ons is dat een flikkerend 

elektrisch lampje in de “godslamp”. 

Voor ons beiden geldt dat, als we de godslamp zien 

branden, we haast automatisch stilstaan bij mensen die 

onze aandacht vragen, zowel om blijde als droevige 

redenen. 

 

Uit “gebedenboekje” van Toon Hermans komt de tekst: 

“We zullen een kaarsje voor je opsteken”.  

Ik weet niet hoeveel mensen mij dat hebben geschreven toen het 

slecht met me ging.  Mensen uit alle lagen van de bevolking, onder wie ook 

gelouterde mensen die zelf ooit hard hebben moeten knokken.  

Op die momenten voel je, dat zo’n kaarsvlammetje niet zomaar een sentimenteel 

lichtje is. Als iemand een kaars pakt en een lucifer, en die kaars voor iemand anders 

aansteekt, dan is er toch sprake van warmte van de ene mens voor de andere mens. 

Duizenden en duizenden mensen steken een kaarsje aan. Dat is iets heel anders, 

dan wanneer duizenden mensen geen kaars aansteken. 

Zoals je een kaarsje voor een ander opsteekt, zo vindt door het gebed een verbinding 

tussen mensen plaats en dat is een grote kracht in de samenleving. 

 

Lied nr. 102: Licht dat ons aanstoot  
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https://www.youtube.com/watch?v=JS-jZuk-beI 

 

Bijbeltekst 1 Korinthiërs 12:26a 

In Korintiërs staat een passende tekst  

“Als één lid verdriet heeft, leven alle leden mee” 

Dit komt uit een gedeelte waarin de geloofsgemeenschap vergeleken wordt 

met het Lichaam van Christus: 

“En God heeft het Lichaam zó gemaakt, dat hij aan de delen die 

onbelangrijk lijken een belangrijke taak heeft gegeven. Zo komt er geen 

verdeeldheid in het Lichaam en zorgen alle leden even goed voor elkaar. 

Als één lid wordt geprezen genieten alle anderen daarvan mee. Jullie zijn 

dus samen het Lichaam van Christus. En ieder van jullie is een 

lichaamsdeel van dat Lichaam.” 

 

https://apc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DJS-jZuk-beI&data=02%7C01%7C%7C52fefa7fb1f24d41703108d82e139482%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637310008910578975&sdata=%2BHEC4qrMKyyivT99TehJ2KxSHTDFeGOdzoTJ7BK9B4A%3D&reserved=0
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Lied nr. 112: Wyslawiajcie  Pana   

(Zingt tot God een loflied, want zijn liefde duurt voor eeuwig, alleluja) 

 
Soloteksten: 

Met de engelen in koor, de patriarchen en profeten. Met Maria en de apostelen, met de evangelisten. Met alle martelaren, met de 

getuigen van Christus. Met heel uw Kerk, loven wij U. 

Dank de Heer, zijn liefde kent geen grenzen. Alleen God doet grote wond’ren die hemel en aarde gemaakt heeft. Die zijn volk 

bevrijdde, hen door het water leidde. God leidde zijn volk door de woestijn, en gaf hun nieuw land. 

Gezegend is God, want Hij bezocht zijn volk. God toont ons zijn erbarmen, indachtig zijn heilige verbond. God bevrijdt ons van 

angst, dat wij uit Hem kunnen leven. Het licht uit de hoogte schijnt, voor wie zitten in het duister. De heer leidt onze voeten, naar 

de weg van vrede. 

https://www.youtube.com/watch?v=VADNIOibs8o 

 

 

Naar de stilte 

We kunnen in de stilte nadenken voor wie of wat we een kaars willen laten 

branden. 

 

 

Stilte      

                   

  

https://www.youtube.com/watch?v=VADNIOibs8o
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Voorbeden met als acclamatie Gospodi pomilui 

 
https://www.youtube.com/watch?v=QANTFlee95A 

 

- Goede God, wij steken een kaarsje aan en bidden dat iedereen op aarde 

een plek mag hebben waarin men in alle rust kan meeleven met 

anderen.  

 

- Ik wil een kaarsje opsteken voor mijn demente zwager en zijn twee 

dochters met hun gezinnen nu mijn schoonzus 2 weken geleden heel 

plotseling is overleden. 

 

- We steken een kaarsje aan voor een stel dat deze vakantie de plek heeft 

bezocht waar hun zoon is verongelukt.  

 

- We steken een kaarsje aan voor allen die lijden of hebben geleden aan 

corona. 

 

- We steken een kaarsje aan voor alle intenties die deelnemers aan dit 

avondgebed aan hun kaarsje meegeven. 

 

 

Lied nr. 81: Christe lux mundi 

 
https://www.youtube.com/watch?v=pBIQFd5dn9U 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=QANTFlee95A
https://www.youtube.com/watch?v=pBIQFd5dn9U
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Avondgroet van Mansukh Patel 

 

Zet een kaars voor je en kijk in de vlam, 

Al is het maar vijf minuten per dag 

En ik beloof je dat het je leven zal veranderen. 

 

Met dank aan Jurgen voor de techniek wensen wij iedereen een goede 

week toe met aandacht voor elkaar in gedachten, in gebeden en in de 

daagse werkelijkheid. 

 

Slotlied nr. 130: Tiebie Paiom  

(Wij zingen u, wij zegenen u, wij danken u Heer. Bidden wij onze God.) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=gRdz3AtCUN4 

 

Mededelingen. 

Mocht je met ons over deze dienst of over andere zaken van gedachten 

willen wisselen dan kun je Paula bereiken op pbomer10@gmail.com  of 06-

38391989 en Reint Jan op terbijhereintjan@gmail.com  of 06-12876935  

https://www.youtube.com/watch?v=gRdz3AtCUN4
mailto:pbomer10@gmail.com
mailto:terbijhereintjan@gmail.com

