Oecumenisch Meditatief Avondgebed 3 februari 2021
Thema: Blijf in mijn liefde en je zult veel vrucht dragen
Voorganger: Hetty Heling

Aanhef:

Inleiding
De Raad van Kerken en Missie Nederland hebben in januari de week van
gebed georganiseerd. Dit om de eenheid onder de Christenen te
bevorderen.
Het thema is gekozen uit het Johannesevangelie. Jezus zegt dat hij in de
liefde van zijn Vader wil blijven en deze liefde met iedereen wil delen.
Hiervoor gebruikt hij het beeld van de wijnstok. Hij is de wijnstok en de
Vader de wijnbouwer.

Luisterlied:

Ik ben de wijnstok (GVL621, Liedboek656)

Verhaal
Ik vertel u eerst een verhaal.
Er was eens een dorp waar veel boeren woonden.
Er was een kroeg maar geen supermacht. De kapper was verhuisd en de kerk zou
binnen enkele jaren zijn deuren sluiten. Een dorp uit de 21e eeuw.
Het voorjaar was in aantocht en de boeren begonnen met het bouwrijp maken
van hun akkers. Zij gingen naar de markt en ze zochten zaden uit om ze later uit
te zaaien op hun land. Zo gauw het weer het toeliet gingen ze aan het werk. Vol
ongeduld wachtten ze op de eerste sprietjes.
Er was één boer die anders te
werk ging.
Ook hij bewerkte het land.
Maar bij het uitkiezen van de
zaden was hij heel kritisch.
Zeer zorgvuldig dacht hij na
over de vruchten die hij wilde
oogsten. Elk zaad woog hij
bedachtzaam op zijn hand om te voelen of dit zaad aan zijn wensen voldeed. Hij
vond de goede zaden, koesterden ze in zijn hand en bedacht hoe deze zaden
zouden uitgroeien tot prachtige planten met de heerlijkste vruchten.
Zonder te letten op het weer, het seizoen of het tijdstip zaaide hij, met een
glimlach op zijn gezicht, de zaden over zijn land.
Zij collega’s lachten hem uit. Maar deze boer wist wanneer het de juiste tijd was
om te zaaien.
Hij verzorgde het land met liefde: op tijdwater geven en mest toevoegen.
Het zaad bij de buren begon al te ontkiemen en te groeien. Onze boer liet zich
niet van de wijs brengen.
Hij wist dat zijn zaad eeuwig- durende oogst zou opleveren. Hij wist dat zijn
oogst het beste fruit zou opleveren.

Het werd zomer en herfst. De boeren brachten hun vruchten naar de markt.
Sommige soorten Waren een beetje verrot, er zaten insecten op, en de opbrengst
was redelijk.
Toen onze wijze boer zijn vruchten naar de markt bracht was iedereen verrukt
over de smaak en hoe prachtig het er uit zag. Van ver kwamen de mensen om te
kijken en te proeven. De boer vergat nooit dat hij dit resultaat kreeg door een
zorgvuldige selectie van de zaden die hij wilde zaaien.
Tot zover het verhaal.

Lied nr. 67:

Bleib mit deiner Gnade

Overweging
“Blijf in mijn liefde en je zult veel vrucht dragen.” Het thema van
vandaag. Wat zegt dit verhaal ons?
De wijze boer, symbool voor God, heeft in ieder van ons zeer zorgvuldig
prachtige zaden geplant.
God is Liefde. Hij heeft ons naar zijn beeld en gelijkenis geschapen. Dus
wij hebben Zijn liefde in ons. Dat uit zich in: liefde, schoonheid, geluk,
vrede, wijsheid, harmonie, vreugde. Deze zaadjes mogen wij zaaien in

ons leven, in ons bewustzijn. Met onze vrije wil, met onze
keuzemogelijkheid, kunnen wij ervaren wat wij gezaaid hebben.
Ik zaai vrede voor nu, voor straks, voor morgen. Ik zaai dankbaarheid
voor deze hele week. Kies ervoor dat alleen liefdevolle gedachten in je
bewustzijn komen.
Dit kan zich uiten in liefdevolle woorden, lieve gebaren, acties zoals even
een telefoontje naar iemand van wie jij denkt dat hij of zij eenzaam is.
Even een kaartje schrijven enz.
Maar dan voel ik toch angst. Boosheid. He. Vergissing, dit wil ik niet. Ik
doe het niet fout maar ik kan anders kiezen. Ik richt me liever op vrede,
dat zaadje brengt me rust.
De boer ging ook onkruid wieden. Dat mogen wij ook doen. Gedachten
als: dat is niet voor mij bestemd… en al die berichten op tv dan over
vreselijke dingen....
Dit telt niet voor mij... ik ben het niet waard.
Laat deze gedachten niet groeien, richt je op de vruchten van Liefde.
Niets gebeurt bij toeval. Bedenk dat je medeschepper bent van je leven,
wij zijn net als de boer. Wij oogsten wat wij zaaien. En dat niet als straf
bedoeld maar als aanwijzing dat we een keuze hebben. Per dag. Per uur,
per ademhaling.
Het aanbod van onze Schepper is zo groot, als we in Zijn Liefde blijven
dan mogen we van zijn vruchten genieten en deze delen met onze
naasten.

Stilte

Voorbeden afgesloten met: Heer in uw goedheid (allen:) Hoor ons gebed
• Jezus U kwam in de wereld en deelde in alles ons menszijn. U kent de
moeiten van het leven en de mensen die op zoveel verschillende
manieren lijden. Beweeg ons door uw Geest van ontferming om onze
tijd, ons bezit en ons leven te delen met alle mensen die in nood
verkeren.
Heer in uw goedheid Hoor ons gebed
• Barmhartige Heer, U heeft ons in Christus laten zien dat wij een zijn.
Leer ons om vanuit deze eenheid in de wereld te leven, zodat het
mogelijk is dat gelovigen met verschillende achtergronden in
verschillende landen naar elkaar kunnen luisteren en in vrede
samenleven.
Heer in uw goedheid Hoor ons gebed
• (eigen voorbede:)
Heer in uw goedheid Hoor ons gebed
Lied nr. 123:

Aber du weißt dem Weg

God laat mijn gedachten zicht tot 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.

Slottekst
Een paar weken geleden was er een iemand die een prachtig voorbeeld
heeft gegeven van zaaien van hoop, vertrouwen en geloof:
Amanda Gorman, de jonge zwarte vrouw bij de beëdiging van president
Jo Biden. Ze heeft haar land en de wereld in een sprankelende en
ontroerende uitvoering ons hoop gegeven.
The new dawn blooms as we free it
For there is always light
If only we are brave enough to see it
If only we are brave enough to be it.
Slotlied:

May the blessing

Moge de zegen van God op ons rusten
Moge Zijn vrede bij u blijven
Moge Zijn aanwezigheid je hart verlichten
Nu en voor altijd.

Blijf gezond en waakzaam.
Een reactie kan naar hettyheling@home.nl

