Oecumenisch Meditatief Avondgebed 26 augustus 2020
Thema: Diep verlangen
Voorganger: Gretha Stelpstra

Lied 129: Iepenje my foar jo goedens en reitsje my oan

Welkom en inleiding op het thema:
Welkom bij deze viering, bij dit oecumenisch meditatief avondgebed,
geïnspireerd op de traditie van Taizé.
We zijn na vijf en een halve maand hier weer samen in de
Broederenkerk. Het mag en kan weer, we zien mekaar weer, al is het niet
als vanouds. Ik heb me afgevraagd of ik woorden moet geven aan al die
verschillende gevoelens en gedachten die dit bij ons kan oproepen, maar
heb besloten dat niet te doen. Ik zit hier zelf al met dubbele gevoelens en
vind het voor mezelf al lastig om mijn soms tegenstrijdige gedachten op
een rijtje te krijgen, laat staan dat ik een inschatting kan maken hoe jullie
gedachten en gevoelens van dit moment zijn.
Ik beperk me tot was er is: we zijn hier, fysiek aanwezig in de voor velen
van ons vertrouwde Broederenkerk. Omdat dat misschien al best heftig
is en veel met ons doet, wil ik beginnen met een paar minuten stilte om
even tot onszelf te komen. Om ook mentaal, geestelijk hier weer aan te
komen. Een beetje opnieuw te aarden in dit avondgebed.

3 minuten stilte

Lied 22:

Veni Creator Spiritus tui amoris ignem accente.

(Joh 13) Jezus zegt: ‘Ik geef jullie een nieuw gebod: met de liefde die ik jullie toegedragen heb, moeten ook jullie elkaar
beminnen.’ Jezus zegt: ‘Daaraan zal iedereen kunnen zien dat jullie leerlingen van Mij zijn: als jullie onderling de liefde
bewaren.’ (Joh 15) Jezus zegt: ‘De grootste liefde die iemand zijn vrienden kan betonen, bestaat hier in dat hij zijn leven voor
hen geeft.’ (1 Joh 3) Wat liefde is, heeft Jezus ons geleerd: Hij heeft zijn leven voor ons gegeven. Geliefden, laten wij elkaar
beminnen, want de liefde komt van God. (1 Joh 4) Hierin bestaat de liefde: niet wij hebben God lief gehad, maar Hij heeft ons
bemind, en Hij heeft ons verlost. God is liefde: wie in de liefde blijft, blijft in God en God in hem.

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

Lezing: Psalm 42: 2-6
Zoals een hinde smacht naar stromend water,
zo smacht mijn ziel naar U, o God!
Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God.
Wanneer mag ik nader komen en Gods gelaat aanschouwen?
Mijn tranen zijn mijn brood, bij dag en bij nacht,
omdat zij de hele dag tegen mij zeggen:
Waar is dan je God?
Hieraan denk ik en weemoed vervult mijn ziel
nu ik mij herinner hoe ik meeliep in een dichte stoet
en met hen optrok naar Gods huis,
onder luide vreugdezang en lofliederen:
een feestvierende menigte.
Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij.
Vestig je hoop op God, want eens zal ik Hem weer loven,
mijn God die mij ziet en redt.

Lied 1:

Mijn ziel verstilt in rust en vrede

https://www.youtube.com/watch?v=WTBjFxIUP90

Overdenking
De verschillende vertalers van deze psalm laten de hinde schreeuwen,
smachten en verlangen naar stromend, fris water en daarmee beschrijft
de dichter zijn (of haar) diepe behoefte naar een ontmoeting met God.
“Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God.” Het houdt hem dag en
nacht bezig, hij wordt weemoedig, verdrietig van de herinnering aan hoe
het ooit was. Voor de psalmdichter is de ontmoeting met God nauw
verbonden aan het, in een dichte stoet nota bene, onderweg zijn naar de
tempel. God ontmoeten is voor hem een diep persoonlijke ervaring die
hij heeft juist samen of te midden van zijn volksgenoten. Komt dat ooit
nog terug? Hij wil blijven hopen.
Ik ben al een aantal dagen en nachten met deze psalm bezig. Vraag
mezelf af: Wat is mijn diepste verlangen? Waar dorst mijn ziel naar? Ik
merk dat het antwoord elke keer anders is, vaak afhankelijk van de
omstandigheden, maar ook van het tijdstip van de dag.
Overdag zijn we vaak midden in het luidruchtige dagleven, worden we
beheerst door de dingen die zich aandienen. Overdag zijn we ook vaak
meer met ons hoofd bezig dan met ons hart, onze ziel. De nacht maakt
dingen los die overdag vaak op slot zitten en opent je voor de dingen die
voor jou van belang zijn: je diepste verlangens of behoeften.

Ik hoorde iemand zeggen: “Zeg me wat je verlangen is en ik zeg je wie jij
bent.”
Voor nu zou ik dat willen veranderen in: “Vertel jezelf wat je diepste
verlangen is, het zegt iets over wie je ten diepste bent.”
Laat het nacht zijn.

Lied 114: Iedere nacht verlang ik naar u, o God,

https://www.youtube.com/watch?v=_tMst8n-W_4

Stilte

Voorbede met uitgesproken acclamatie
• Grote God en liefdevolle Vader in de hemel, we zijn hier weer. Samen.
En ondanks dat dit samenzijn voor onze beleving en gevoel nog met
veel beperkingen omgeven is, zijn we er dankbaar voor en geeft het
ook een soort gevoel van opluchting. U hebt nooit de bedoeling gehad
dat we in ons eentje zouden moeten geloven. We hebben de steun,
aan- en bemoediging van mekaar nodig. Heilige Geest, u hebt ons, en
vooral Jurgen, de afgelopen periode de creativiteit geven om dat in
nieuwe vormen te blijven doen. Blijf ons inspireren tot het vernieuwen
en versterken van onze onderlinge verbondenheid.
Voorganger:

Heer in Uw goedheid

Allen:

Hoor ons gebed.

• Vader-God, we missen hier vanavond ook nog mensen. Ik weet niet
waarom ze er niet zijn. Misschien houdt angst voor besmetting hen
tegen, hebben ze een broze gezondheid of is er een andere reden. Toch
horen ze erbij en willen we ook hen uw zegen toebidden.
Voorganger:

Heer in Uw goedheid

Allen:

Hoor ons gebed.

• Eeuwige, u kent onze diepste verlangens. Ze zeggen vaak veel over
onszelf, maar misschien ook veel over u. Wilt u ons tegemoetkomen,
juist in onze diepste wensen en behoeften.
Voorganger:

Heer in Uw goedheid

Allen:

Hoor ons gebed.

• Ruime voor je eigen gebeden of dankbaarheid.
Voorganger:

Heer in Uw goedheid

Allen:

Hoor ons gebed.

• Vader-God, ook alle gebeden die in onze harten zijn verzucht willen
we bidden:
Voorganger:

Heer in Uw goedheid

Allen:

Hoor ons gebed.

Lied 124: Licht dat terugkomt

https://www.recording4every.one/_files/r4e/Licht_dat_terugkomt.mp3

Avondzegen
Mogen wij voor elkaar een zegen zijn,
bij alles wat ons te doen staat,
alles wat we beleven mogen,
alles was ons overkomt.
Mogen wij voor elkaar een zegen zijn,
in het leven dat we samen delen,
zo kwetsbaar als het is.
Mogen wij vandaag voor elkaar een zegen zijn,
in ons verschillen en ons gelijken.
Dan zal Gods ons zegenen in Zijn Naam:
Vader, Zoon en heilige Geest. Amen

Lied: Du bist gesegnet, ein Segen bist du.

https://www.youtube.com/watch?v=kEjD8VJUWLc

