Oecumenisch Meditatief Avondgebed 30 december 2020
Thema: Een bijzonder jaar
Voorganger: Jurgen van der Ent

Aanhef:

Inleiding
Welkom bij deze Oecumenische Meditatief Avondgebed in de traditie
van Taizé. Vandaag wil ik het hebben over dit bijzondere jaar 2020.
Eerst over ons samenzijn:
Wat we aan het begin van het jaar nog niet konden bevroeden was dat
door de eerste lockdown de wekelijkse vesper sinds 1990 tot een
plotselinge stop zou komen, iets wat in de afgelopen 30 jaar nog niet
eerder was gebeurd.
Na 3 maanden begonnen we met de videovespers; een vesper
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opgenomen in deze
kerk of op locatie,
afgewisseld met
muziek om mee te
zingen of naar te
luisteren.
Op 2 september
begonnen we weer
met de wekelijkse samenkomsten onder de nu nog geldende regels en
mochten we nog niet meezingen en hierdoor ontstond ruimte om ook
naar andere muziek te luisteren.
Maar het blijft behelpen. Wat missen we het zingen, het elkaar
ontmoeten na afloop onder genot van thee en koffie, het jaarlijks samen
eten- en zingen in de tuin momenten en het weerzien van anderen die nu
goede redenen hebben om niet hier te komen.
Laten we hopen dat komend jaar langzamerhand alles weer het oude
gaat worden, de groepsimmuniteit zo hoog wordt (door de vaccinaties)
dat de maatregelen worden opgeheven. De tijd zal het ons leren.
Laten de moed onderwijl niet verliezen en vertrouwen op de goedheid
van onze God.

Lied 115:

I am sure I shall see

Klik hier om de muziek te beluisteren

Ik weet zeker dat ik de goedheid van God zal zien in het land van de levenden. Houd moed, vertrouw op God.
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Lezing van Psalm 25 uit de Herziene Statenvertaling
Een psalm van David, koning van Israël die in het nauw zit door de vele
vijanden die zijn koninkrijk belagen. Ook hij heeft het die periode
moeilijk, wankelt en twijfelt maar blijft vertrouwen op God.
Het gedicht is een acrostichon: de verzen beginnen steeds met de
volgende letter van het Hebreeuwse alfabet. Maar dat terzijde.
Tot U, HEERE, hef ik mijn ziel op,
mijn God, op U vertrouw ik; laat mij niet beschaamd worden,
laat mijn vijanden niet van vreugde over mij opspringen.
3Ja, allen die U verwachten, worden niet beschaamd;
beschaamd worden zij die zonder reden trouweloos handelen.
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HEERE, maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden.
Leid mij in Uw waarheid en leer mij, want U bent de God van mijn heil;
U verwacht ik de hele dag.
6Denk aan Uw barmhartigheid, HEERE, en Uw goedertierenheid,
want die zijn van eeuwigheid.
7Denk niet aan de zonden uit mijn jeugd of aan mijn overtredingen;
denkt U aan mij naar Uw goedertierenheid,
omwille van Uw goedheid, HEERE.
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Goed en waarachtig is de HEERE,
daarom onderwijst Hij zondaars in de weg.
9Hij leidt zachtmoedigen in het recht, Hij leert zachtmoedigen Zijn weg.
10Alle paden van de HEERE zijn goedertierenheid en trouw
voor wie Zijn verbond en Zijn getuigenissen in acht nemen.
11Omwille van Uw Naam, HEERE, vergeef mijn ongerechtigheid,
want die is groot.
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Wie is de man die de HEERE vreest?
Hij onderwijst hem in de weg die hij moet kiezen.
13Zijn ziel overnacht in het goede, zijn nageslacht zal de aarde bezitten.
14Vertrouwelijk gaat de HEERE om met wie Hem vrezen,
Zijn verbond maakt Hij hun bekend.
15Mijn ogen zijn voortdurend gericht op de HEERE,
want Hij bevrijdt mijn voeten uit het net.
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Wend U tot mij en wees mij genadig, want ik ben eenzaam en ellendig.
De benauwdheden van mijn hart hebben zich wijd uitgestrekt,
bevrijd mij uit mijn angsten.

16
17
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Zie mijn ellende en mijn moeite, neem weg al mijn zonden.
19Zie mijn vijanden, want zij worden talrijk,
zij haten mij met een dodelijke haat.
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Bewaar mijn ziel en red mij; laat mij niet beschaamd worden,
want tot U heb ik de toevlucht genomen.
21
Laat oprechtheid en vroomheid mij beschermen, want ik verwacht U.
22O God, verlos Israël uit al zijn benauwdheden.
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Lied 80:

Behüte mich Gott

Klik hier om de muziek te beluisteren

Overweging
2020, een gek jaar: twintig twintig, het jaar dat herinnert gaat worden als
het jaar van de wereldwijde pandemie, de velen doden en zieken door
een hardnekkig virus en de bijzondere maatregelen die daarmee te
maken hebben.
Woorden als anderhalve-meter-maatschappij, hoestschaamte,
coronamoe, lockdownfeestje en viruswappie strijden om woord van het
jaar te worden.
Maatregelen die in het begin van het jaar nog goed werken maar nu
veronachtzaamd massaal genegeerd lijken te worden. Gewenning van de
hoge cijfers, moedeloosheid omdat de maatregelen niet lijken te werken
en coronamoeheid leiden tot onbezonnen acties van vooral jeugdigen en
overmoedige volwassenen.
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En dat terwijl de crisis in de ziekenhuizen weer toeneemt, een nieuwe
heftiger virusvariant, die via huidcontact kan worden overgedragen, nu
de kop op steekt.
En jij en ik houden ons zo goed mogelijk aan de maatregelen en mijden
zoveel mogelijk contact onderling en in de openbare ruimte. Ruimte voor
een praatje is soms ver te zoeken, geen afstand in de nabijheid.
Eenzaamheid ligt op de loer, machteloosheid en een kort lontje gaan
hand in hand, depressie staat voor de deur. Een mens is hier niet voor
gemaakt. Persoonlijke contacten, kleine attenties en aanrakingen geven
een individu energie en eigenwaarde ‘Ik mag er zijn’ en fleuren de mens
op en laten ze openbloeien.
Ben je soms ook net als ik stik
jaloers als Thomas Acda, in een
reclame voor een grootgrutter,
die als stukadoor voor
Kerstman mag spelen en als
beloning via Rudolf het rendier
de kans krijgt om zijn moeder (beschermd met toverpoeder) te
omhelzen? Jeetje, wat mis ik dat (en ook mijn moeder, natuurlijk).
Laten we maar erop vertrouwen dat het 2021 allemaal goed gaat komen.

Luisterlied:

Soloteksten:

Op U vertrouw ik (In te Confido)

Klik hier om de muziek te beluisteren

Mijn verlangen gaat uit naar U. Op U blijf ik steeds vertrouwen.
Ik bouw altijd op U. Heer, denk aan Uw barmhartigheid,
Mijn ogen zijn steeds gericht op de Heer. Hij zal mijn voeten uit de strik bevrijden,
Wie anders dan U heb ik in de hemel. Wie anders dan U wil ik hier op aarde.
Al vergaat mijn lichaam en mijn hart. De rots van mijn hart blijft God voor altijd.
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Vervolg overweging
Toch brengt dit bijzondere jaar niet alleen negatieve dingen met zich
mee.
Ik zelf heb dit jaar vele teleurstellingen moeten verwerken. In maart
werd mijn agenda leeg gevaagd en verdwenen de opdrachten waar ik
van zou leven. In de plaats kwamen geldzorgen, pas later een tijdelijke
uitkering. En toch (nu lijkt het volkomen idioot)
wilde ik weer starten met nieuwe concertreeksen
die na de eerste verliesgevende concerten weer in
de ijskast konden. En ik vond nieuw werk als vaste
belichter bij de kleinschalige concertseries van
sopraan Johannette Zomer. Maar na drie
Kerstconcerten kwam erop nieuw een lockdown en
verloor ik uitzicht op twee maanden inkomen. En
tot overmaat van ramp werd mijn opdrachtgeefster
Johannette ziek. Corona had haar bereikt via haar ouders.
En toch zijn er ook positieve feiten te noemen: Ik noem een aantal
anonieme of bekenden gulle gevers die mij financieel iets toestopten
precies op de momenten dat ik het financieel even niet meer zag zitten.
En de erfenis is nu, na anderhalf jaar wachten binnen, wat mijn een
buffer verschaft maar waar ik door gebrek aan inkomen toch weer van
dat geld aan ‘het opeten’ ben, ondanks dat ik zuinig leef.
Ook zie ik, als ik dit jaar terugkijk, dat vele contacten ondanks de corona
maatregelen verdiept zijn en dat ik niet het gevoel meer hoef te hebben
dat ik eenzaam ben. Met als hoogtepunt de twee kerstdagen die in
samen met mijn alleen zijnde onderbuurman heb gevierd. Bijzonder.
Dit bijzondere jaar is dus ook een jaar waarin tradities en gewoontes
door de Corona-maatregelen opnieuw gewikt en gewogen zijn geweest.
Ik denk aan het omzien naar anderen, de noodzaak om ver weg op
vakantie te gaan, de wijze waarop we feest vieren en dat we elkaar (uit
angst, misschien) weer zien staan en niet zomaar voorbijlopen (maar op
anderhalve meter, of even wachtend tot er ruimte is).
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Zo zie je: ‘elk nadeel heb z’n voordeel’ (vrij naar Cruijff) en is dit jaar niet
alleen bijzonder negatief te noemen maar ook is het jaar 2020 positief te
noemen.
Ook kijk ik terug op de onderwerpen van de vespers waarin ik mocht
voorgaan: Ik begon het jaar met een vesper over Goede voornemens (1
januari) over dat als je het echt wilt je voornemens kunnen uitkomen.
Toen kwam de pandemie en maakte ik
drie videovespers: Je bent niet alleen
(mei), Innerlijk landschap van onze ziel
(juli) en Ik ga op reis en neem mee
(augustus), waar vooral de boodschap
was dat God met ons meetrok op ons
levenspad. Met Vertrouwen (oktober)
waren we weer bij elkaar in deze kerk,
hetzij op afstand.
Ik geef je mee voor de stilte om zelf terug te kijken op dit bijzondere jaar
2020. Wat waren de minpunten, je teleurstellingen? Welk verlies kwam
je tegen? Gedenk, herdenk en bid hiervoor. Maar dan ook: Wat waren je
pluspunten, je geluksmomenten? De mooie ontmoetingen, de dingen die
je toevielen? Beleef ze, geniet, wees blij en dank God hiervoor.

Stilte
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Voorbeden gevolgd door: Heer in Uw goedheid, Hoor ons gebed
1.

Heer God, laat onze teleurstellingen en verliezen niet de overhand
krijgen. Sterk ons in het dragen van onze pijn en smart en geef ons
Uw steun en kracht om hier bovenop te komen.
Heer in Uw goedheid, Hoor ons gebed

2.

Heer God, laat ons onze geluksmomenten en de mooie momenten
van dit jaar niet vergeten. Dank U voor de rol die U daarin heeft
gespeeld.
Heer in Uw goedheid, Hoor ons gebed

3.

Heer God, gedenken we de vele doden die dit jaar zijn gevallen. In
stilte of hardop noemen wij hun namen:
…
Heer, gedenk hun namen en dat wij hen in gedachten levend
houden.
Heer in Uw goedheid, Hoor ons gebed

4.

Heer God, laten we bidden voor alle mensen die op een andere wijze
getroffen zijn door het Covid-virus. Help hen de draad weer op te
pikken en geef ze weer uitzicht op een beter leven.
Heer in Uw goedheid, Hoor ons gebed

5.

Heer God, het jaar 2021 staat klaar om te beginnen. Help ons met
onze nieuwe voornemens en geef ons wijsheid en inzicht de juiste
weg te gaan in dit nieuwe jaar.
Heer in Uw goedheid, Hoor ons gebed

6.

Ruimte voor een eigen gebed:
Heer in Uw goedheid, Hoor ons gebed

Eind: Heer God, luister naar de stilte in ons hart. Verhoor de gebeden die
hier niet zijn uitgesproken maar op onze lippen branden.
Heer in Uw goedheid, Hoor ons gebed
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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.

Slotgedachte
Nu we naar een nieuw jaar gaan, kunnen we alleen maar vertrouwen op
dat alles weer beter en normaler wordt. Daarom herhaal ik mijn gedicht
van de vorige vesper over vertrouwen:
Vertrouwen
Vertrouwen in jezelf
dat alles wat je beslist, goed is
dat je gelooft in wat je kunt
dat je sterkte je zwakten overheerst.
Vertrouwen in de ander
dat je er mag zijn
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dat je ertoe doet
dat je altijd mag aankloppen voor hulp of een luisterend oor.
Vertrouwen in God
dat je niet wankelt in je geloof
dat je niet afdwaalt van het juiste pad
dat Hij je zal leiden, helpen wanneer de nood het hoogst is.
Vertrouwen dat het goed komt
dat je jouw angsten niet voor jezelf houdt
dat je deelt met de ander en/of God wat je dwarszit
dat hulp komt op de momenten dat je het niet meer verwacht.

Slotlied 128

Juicht en verheug je (Jubelt und freut euch)

Klik hier om de muziek te beluisteren

Ik wens iedereen een voorspoedig 2021 toe!
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