
Oecumenisch Meditatief Avondgebed 5 augustus 2020 

Thema: Ik ga op reis en neem mee 

Voorganger: Jurgen van der Ent 

 

 

Aanhef 

 
 

 

Welkom 

Welkom bij het Oecumenisch Meditatief Avondgebed. Nu gefilmd op 

locatie en met het thema: Ik ga op reis en neem mee. Ga je mee met mij? 

Onderweg komen we van alles tegen: huisjes met integratieproblemen, 

hellingen met tegenspoed, zachte bermen waarin je vastloopt, oversteken 

waar je blijft wachten tot de laatste, keuze van paden die soms 

doodlopen en het ontdekken van nieuwe vergezichten/horizonten. Kom, 

laten we gaan. Wat neem jij mee? 



Lied nr. 34:  Nada te Turbe 

 
Niets zal je verdrietig maken, niets zal je laten schrikken. God alleen is genoeg. Alles gaat voorbij, God blijft bestaan. God alleen 

is genoeg. Wie voor God kiest, zal het aan niets ontbreken. God alleen is genoeg. 

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

 

Inleiding 

Zo begin augustus beginnen we aan een nieuw seizoen. En vaak een 

spannend seizoen. Nog onder invloed van de Corona-maatregelen in 

verband met het covid-19 virus zal het nieuwe seizoen er toch anders 

uitzien.  

Wat kan nog wel en wat kan eigenlijk nog niet? Moeilijke keuzes om te 

maken. Het lijkt wel een reis in het onbekende: neem ik wel de juiste 

weg? En wat neem ik mee in deze periode? 

Kortom: voor iedereen zal er in het nieuwe seizoen dingen anders zijn. 

Maar één ding is zeker: je gaat niet alleen. Er is iemand die altijd met ons 

meegaat, zichtbaar/voelbaar of juist in het verborgene. Ik ga op reis en 

neem mee: God. 

 



Lied nr. 134: Ga met God (versie Remco Hakkert) 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/a52-mQR5468 

 

Lezing uit Lucas hoofdstuk 9 vers 1 tot 7 

Hij riep de twaalf bij zich en gaf hun macht en gezag over alle demonen, 

en de kracht om ziekten te genezen. Daarna zond hij hen uit om het 

koninkrijk van God te verkondigen en zieken te genezen.  

Hij zei tegen hen: ‘Neem niets mee voor onderweg, geen stok, geen reistas, 

geen brood en geen geld, en ook geen extra kleren. Blijf in het huis waar je 

onderdak hebt gevonden tot je van daar weer verdergaat. Als ze jullie niet 

willen ontvangen, schud dan het stof van je voeten ten teken dat je niets 

meer met hen te maken wilt hebben.’  

Ze gingen op weg en trokken van de ene plaats naar de andere, terwijl ze 

het goede nieuws verkondigden en overal zieken genazen. 



Lied nr. 83:  Herr wohin, wohin 
(Heer waarheen moeten wij gaan. U spreekt over eeuwig leven. U bent Christus, de zoon van de 

levende God.) 

 

Soloteksten: 

Tot geloof zijn wij gekomen. Wij hebben U erkend. Petrus zei ‘Alles hebben we verlaten, alles 

achtergelaten en U gevolgd’. 

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

 

Overweging 

Ik ga op reis en neem God mee… 

Een betere Tom-Tom, Karin of Google-Maps kun jij je niet wensen. 

Helaas is God niet altijd even duidelijk in welke richting je moet gaan. 

En dat ligt niet aan de verbinding (wifi, 4G en nu zelfs 5G) of de 

onduidelijk taal zoals die van master Yoda uit Star Wars (“mij denken, jij 

ander spoor moeten”).  

Nee, God laat de keuze vaak aan jezelf over. Moet ik over de 



vrijgemaakte brede fietsstraat, het fietspad met aangegeven rijrichting of 

kies ik toch voor dat smalle fietspad waarbij ik moet oppassen niet naast 

de gebaande weg te rijden en tot stilstand te komen of erger, uiteindelijk 

te vallen? 

En als ik eenmaal op weg ben, is het soms lastig om op het gekozen pad 

te blijven. Twijfel, afleiding, verlokkingen kunnen je laten belanden in de 

zachte berm en je moed in je schoenen doen zinken. Of de weg wordt te 

zwaar, de helling te steil, je denkt dat je de top nooit zult halen. Soms 

wordt je opgehouden, kun je niet verder omdat de weg is versperd. Niet 

één keer maar vele dingen in het leven maken dat je niet verder kunt. 

En dan is het raadzaam om stil te staan, stil te worden en te luisteren. 

Gods woord is stilte (versper van vorige week) en zal, als je er echt voor 

openstaat, tot je komen. En je bemoedigen, aansporen verder te gaan. 

Laten we straks in de stilte ons openstellen, ons inspireren door de 

prachtige vergezichten en luisteren naar wat God ons te zeggen heeft. 

 

Lied 62: Tu sei sorgente viva 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XRgb4hlTFXw  

 

Stilte 

 



Voorbeden: met als acclamatie nr. 70 Heer, ontferm U 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eHIEn63peNk 

• Heer God, help ons de goede weg in te slaan nu het nieuwe seizoen 

voor de deur staat. Geef ons wijsheid en inzicht om de juiste 

beslissingen te nemen. 

Laat ons zingend bidden… 

• Heer God, geef ons de kracht om de gekozen weg te gaan. Geef ons 

moed en eigenwaarde om standvastig te zijn en op de weg te blijven. 

Laat ons zingend bidden… 

• Heer God, help ook anderen om hun eigen weg te gaan. Steun hun als 

ze wankelen en grijp ze mochten ze vallen. 

Laat ons zingend bidden… 

• Bidden we nu voor alles wat ons bezighoudt… 

 

Laat ons zingend bidden… 

 

Onze vader (uit het Aramees vertaald) 

   

  Bron van Zijn, 

  die ik ontmoet in wat mij ontroert, Ik geef U een naam 

  opdat ik U een plaats kan geven in mijn leven 

Bundel Uw licht in mij – maak het nuttig. 

Vestig Uw rijk van eenheid nu, Uw enige verlangen 

handelt dan samen met het onze. 

Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en aan inzicht. 

Maak de koorden van fouten los die ons vastbinden aan het verleden, 

opdat wij ook anderen hun misstappen kunnen vergeven. 



Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden. 

Uit U wordt geboren: 

de al werkzame wil, 

de levende kracht om te handelen, 

en het lied dat alles verfraait, 

en zich van eeuw tot eeuw vernieuwt. 

 

Creatief denken 

Je vroeg je misschien al af: waar blijven de huisjes met 

integratieproblemen, die ik in het welkom aankondigde. Hier komen ze: 

Op één van mijn fietstochten vielen mij de vogelhuisjes op. Op één 

locatie een zevental dezelfde standaard huisjes op een rij, op een andere 

locatie zestien bijzondere vogelhuisjes gemaakt van afvalmaterialen. 

Ik werd erg blij van die laatste huisjes. Als je daar als vogel zou mogen 

wonen, het leek me prachtig.  

 

En toen dacht ik aan de woningnood onder de starters en doorstromers, 

asielzoekers met verblijfstatus, studenten. Misschien ligt de oplossing 

niet alleen in het bouwen van zoveel mogelijk woningen, misschien 

moeten we meer kijken hoe we van oude leegstaande gebouwen nieuwe 

creatieve woningen kunnen maken. Van oud iets nieuws maken. 

Dat creatieve denken kun je gebruiken voor veel meer onoplosbare 

problemen in onze maatschappij. Dus gooi het roer om, kies een nieuw 

creatief pad om je problemen te lijf te gaan. En laat je leiden door God 

om deze wereld een stukje beter te maken.  



Lied nr. 123: Aber du weißt den Weg für mich 
God, laat mijn gedachten zich tot U richten. Bij u is het licht, u vergeet me niet, bij u is hulp en geduld. 

Ik begrijp uw wegen niet, maar u kent mijn weg.) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kEnDMAOg3_4 

 

 

Slotgedicht: Wandelen – Hein Stufkens (1947) 

 

Steeds weer zoeken mijn voeten de aarde. 

Adem verbindt mij met al wat leeft. 

Mijn ogen zien het regent licht. 

Mijn oren geloven blind wat zij horen: 

Achter mij fluisteren zacht de duizenden 

uit wier liefde ik werd geboren. 

Voor mij wacht het land van belofte. 

Mijn stok weet de weg. 

Zo reist mijn ziel door de tijd. 

Zo trekt de geest door de stof. 

Ik doe niets fout of goed. 

Ik ga maar en groet. 

 

  



Wegzending 

Dat was het weer voor deze week. Ik hoop dat ik heb kunnen wijzen op 

de weg die je eigenlijk wilt gaan, je heb kunnen inspireren na te denken 

over de keuzes die je maakt en je nieuwsgierig en enthousiast heb 

gemaakt om er ook op de fiets of al wandelend er op uit te gaan in de 

prachtige omgeving van Deventer. 

Ik wens iedereen een goede week toe en wellicht tot ziens. Dag! 

 

Slotlied nr. 80: Behüte mich Gott 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hEweJKc1xgs 

 


