Oecumenisch Meditatief Avondgebed 11 november 2020
Voorganger: Dinie Koning

Klokken van Taizé

https://www.youtube.com/watch?v=eeyuTFm-u9I

Aanhef

https://www.ingoedehanden.management/OMA/Aanhef.mp3

Welkom & inleiding
Hartelijk welkom bij dit avondgebed, jij hier in de kerk en jij thuis. Woorden en liederen die we nu samen gaan horen, zullen ons in het
luisteren verbinden met elkaar.
Het was in een stilte moment en ik geraakt werd door wat ik las, graag
wil ik dat met jullie delen; -een echt thema kan ik dit avondgebed niet
geven, misschien kun je in de loop van de avond je eigen thema geven
aan dit avondgebed.

We zijn hier en komen allemaal vanuit een andere situatie, we hebben te
dealen met beperkingen, te dealen met verlies, te dealen met…
Denk niet te gauw en te makkelijk over de woorden die gaan komen, het
heeft alles met een keuze te maken, midden in onze situatie.
Je verwonderen is een bezigheid die ruimte en ontvankelijkheid vraagt.
Heb jij tijd om je te laten verrassen, de mogelijkheid om van iets op te
kijken en is er ruimte voor iets onverwachts als het zich aandient? Sta stil
en ontvang het wonder.

Luisterlied:

Gebed om de Heilige Geest

https://www.youtube.com/watch?v=1J1FuPlYC8k

Przybądź, Duchu Święty, i odnów oblicze ziemi (2x)
(Come , Holy Spirit, and renew the face of the earth (2x))

Lezing: enkele verzen uit Psalm 77, een psalm van ‘uitersten’
Luid roep ik God, ik schreeuw het uit
Luid roep ik God-dat Hij mij hoort.
Op de dag van mijn nood zoek ik de Heer,
Bij nacht hef ik mijn handen, rusteloos
Mijn ziel laat zich niet troosten….
Mijn gedachten vermoeien mijn geest….
Ik zie terug op voorbije tijden
Op de dagen en jaren van vroeger….
Mijn hart zoekt, mijn geest vraagt
Zou Hij niet langer liefhebben…
Vergeet God genadig te zijn??
Ik denk aan de daden van de Heer
-ja ik denk aan Uw wonderen van vroeger,
Overweeg elk van Uw werken
en houd in gedachten Uw grote daden

Uw weg is een heilige wegWelke god is zo groot als onze God?
U bent de God die wonderen doet….
Toen het water U zag o God toen het water u zag,
begon het te beven….
Door de zee liep uw weg,
door de wijde wateren Uw pad,
maar uw voetsporen bleven onzichtbaar
U leidde Uw volk als een kudde
door de hand van Mozes en Aaron

Luisterlied:

Mijn ziel, kom op adem, kom tot rust

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

Overdenking
Ik denk terug aan de daden van de Heer- ja, ik denk aan uw wonderen
van vroeger.
De psalmdichter kan niet meer; zijn geest, ziel en lichaam, zijn uitgeput.
Hij verwacht in de toekomst niet veel bijzonders van de Allerhoogste.

Dat is niet vreemd; wanneer je uitgeput bent, kun je soms maar beter niet
in de toekomst kijken. De psalmdichter grijpt terug op een aloud gebruik
onder de Israëlieten, iets wat hem waarschijnlijk van jong af is ingeprent:
herinneren. En dan niet nadenken over wat er allemaal fout ging in het
verleden, maar de wonderen gedenken. Terugkijken naar het spoor van
licht waarlangs je gekomen bent. Wat waren de grote en kleine
wonderen?
Ik schrijf ze vaak op in een schrift, zowel voor mezelf als voor mijn
kinderen, zodat ze later kunnen terugbladeren en lezen: toen was God er
ook al bij. Als je het licht ‘vangt’ tussen 2 kaften, kan het makkelijker zijn
om tijdens wanhopige momenten terug te kijken
Welke wonderen herinner jij je?
Als je zelf geen wonderen kunt herinneren,
zoek dan in de bijbel naar een gebeurtenis die jou verwondert.
Plant een blijvende boom of bloem bij elk wonder dat je ontvangt.
De tuin van Eden bestaat nog steeds.
(Mirjam vd Vegt-Stilte Dagboek)

Luisterlied:

Cantique de Simeon- Lofzang van Simeon

https://www.youtube.com/watch?v=8UUf3RdUsuM

Sauve-nous Seigneur, quand nous veillons;
garde-nous, Seigneur, quand nous dormons;
nous veillerons avec le Christ
et nous reposerons en paix

Be our salvation, O Lord,
as we wake,
and keep us as we sleep:
and we will keep watch
with Christ and we will
sleep in peace.

Maintenant Seigneur
laisse aller ton serviteur
dans la paix selon ta parole,
car j’ai vu de mes yeux ton salut
destiné à tous les peoples,
lumière pour éclairer les hommes
et gloire de ton peuples Israël

Now, Lord, let your
servant depart in peace,
according to your word;
for my eyes have seen
your salvation,
which you have prepared
in the sight of all peoples,
light for the whole world
and glory of Israel your
people.

Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au SaintEsprit, comme au commencement,
maintenant et toujours,
et dans les siècles des siècles. Amen,

Glory to the Father, to the
Son and to the Holy
Spirit,
both now and forever.
Amen.

Naar de stilte
Ik breng stilte op mijn lippen.
Ik breng stilte in mijn ziel.
Ik breng stilte in mijn hart.
Ik sluit mijn ogen voor wat afleidt.
Ik sluit mijn ogen voor wat boeit.
Ik sluit mijn hart voor aanvechting
Verstil mij, o Heer,
zoals U de storm stilde.
Maak mij stil, o Heer,
bewaar mij voor het kwaad.
Laat al het tumult in mij ophouden.
Omhul mij, Heer,
in Uw vrede.

Stilte

(David Adam)

Voorbeden:
Aansluitend aan de stilte bidden we eerst mee met de gezongen Gospodi
Pomilui C om vervolgens onze persoonlijke voorbeden te bidden. Je
wordt uitgenodigd om je gebed-nood in ons midden bij God te brengen,
hardop of in stilte.
Laten we bidden…

https://www.youtube.com/watch?v=9RWGkSz_dX4

(Heer ontferm U over ons)

• Pour tous ceux qui sont témoins de bonté et de réconciliation,
Seigneur nous te prions. (For all who are witnesses to goodness and reconciliation, O
Lord , we pray)

• For nations undergoing conflict and violence, for all those who
work for peace, Lord, we pray.
• Dass wir die Güter der Erde Gerecht unter allen Menschen
teilen, bitten wir den Herrn.
• For all Christians, that they may be witnesses to God who is
communion, O Lord, we pray.
• Per I giovani in difficoltà, che uffrono della disoccupazione,
affinché rimangano fiduciosi nel futuro, Signore ,ti preghiamo.
(For young people in difficulty, for the unemployed that they may remain confident in the future, O
Lord we pray)

• Voor hen die proberen om natuurrampen te voorkomen, die de
bevolking die gevaar lopen ondersteunen, bidden wij de Heer
Dan voorbeden afgesloten met Heer in Uw goedheid, Hoor ons gebed
Here God, Hemelse Vader, Gij boven alles uit, leer mij, leer ons het
verwonderend stil staan, het herinneren -terugkijken naar het
spoor van licht en verwonderend gedenken.
Heer in Uw goedheid, Hoor ons gebed

• Here God, liefdevolle Vader, denkend aan Uw schepping,
aan Uw/ onze wereld in nood. Geef kracht aan hen die direct
betrokken zijn in de zorg en zorgen voor hen die ziek zijn.
Heer in Uw goedheid, Hoor ons gebed
• (eigen gebeden)
Heer in Uw goedheid, Hoor ons gebed

Slotgedachte
Ik bied ze aan mijn handen vol onrust
Hef ze omhoog in het licht van Uw herinneringen
Ze zijn van U om nieuwe wonderen mee te ontvangen of te verrichten
Ik bied ze U aan
Vul mijn handen met uw licht
Op U vertrouw ik

Slot lied: Op U vertrouw ik (In te confido)
https://www.youtube.com/watch?v=P8eHHk5yM80

• Mijn verlangen gaat uit naar U, Heer, op U blijf ik steeds
vertrouwen.
• Ik bouw altijd op U Heer, denk aan Uw barmhartigheid.
• Mijn verlangen gaat uit naar U, Heer, op U blijf ik steeds
vertrouwen.
• Mijn ogen zijn steeds gericht op de Heer, Hij zal mijn voet uit de
strik bevrijden.
• Ik bouw altijd op U, Heer, denk aan Uw barmhartigheid

• 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
(soli uit ps 25 en 73)
Na dit lied verlaten we de kerk, onder klanken van andere Taizéliederen

