Oecumenisch Meditatief Avondgebed 21 april 2021
Thema:

Uit de diepten roep ik tot U

Voorganger: Petra Kolb
Vanaf nu worden de liedvoorbeelden niet meer opgenomen in deze
uitwerking. In plaats daarvan kunt u op de titel van het lied klikken
waarna u op de vernieuwde website het lied te zien krijgt en te horen.
Door op het icoontje hier rechts te klikken kunt u alle liederen
uit deze uitwerking achter elkaar bekijken/beluisteren.
(Jurgen vander Ent, vesperuitwerker, webmaster)

Aanhef:

Wees hier aanwezig

Welkom en korte toelichting op het thema
Lied nr. 22:

Tui amoris ignem

Lezing uit psalm 130;
Uit het diepste roep ik U aan, Heer
Ach, Heer, hoor wat ik zeg, luister toch naar mijn bidden en smeken
Als U, Heer, de zonden in gedachte houdt; blijft niemand overeind, o Heer
Maar bij U is vergeving, daarom heeft men zo’n eerbied voor U.
Ik kijk uit naar de Heer,
Met heel mijn hart kijk ik naar hem uit;
Ik wacht in vertrouwen op zijn woord
Mijn hart kijkt uit naar de Heer,
Meer dan wachters uitkijken naar de ochtend.
Israël, wacht in vertrouwen op de Heer; bij hem is liefde,
Bij hem is verlossing in overvloed.
Hij is het die Israël verlost van al zijn zonden

Lied nr. 25:

De noche iremos, de noche

Lezing uit boekje ‘Vertrouwen groeit in stilte’
Deze psalm is een schreeuw vol hoop. Hoe is dat mogelijk? De psalmist lijkt
wanhopig te zijn. Maar hij zegt; Ik roep U aan, Heer (vers 1), en; Heer, hoor
wat ik zeg (vers 2). Hij durft wat hij in zich draagt voor God te brengen.
Zelfs in de beproeving stelt hij zijn vertrouwen in God. Dan wordt de
doodlopende weg een weg van hoop.
Maar wat betekent hopen? Als je deze psalm leest, kun je begrijpen dat hoop
meer is dan menselijk optimisme. Hopen betekent leven in de overtuiging dat
wat je verlangt zal komen, zelfs als je het niet onmiddellijk ziet; meer dan
wachters uitkijken naar de ochtend. Paulus schrijft daarover; “Men spreekt
niet van hopen, als men het voorwerp van zijn hoop al ziet; wie kijkt nog uit
naar wat hij al ziet? Omdat onze hoop gericht is op het onzichtbare, moet
onze verwachting gepaard gaan met standvastigheid (Romeinen 8, 24-25).
Het is een mysterie dat we dit vaak leren in de diepte van een afgrond,
wanneer het enige middel om vooruit te komen bestaat in vertrouwen.
De hoop heeft wortels, een basis nodig. De hoop van de psalmist is gevestigd
op Gods liefde. Hij weet dat deze liefde vergeving is; “Bij U is vergeving”.
Zijn hoop is gegrond op de ervaring van Gods onvoorwaardelijke liefde.
De hoop sluit ons niet op, integendeel, ze opent ons. De psalmist kan tot zijn
volk zeggen; Israël, wacht in vertrouwen op de Heer”. Bij hem is verlossing
in overvloed.

Lied nr. 15:

Stilte

Ubi caritas et amor

Voorbeden afgesloten met Heer in uw goedheid, Hoor ons gebed
• Heer, wilt u ons helpen altijd vertrouwen te blijven houden in U, wat
er ook aan de hand is en hoe moeilijk het soms ook is allemaal. Geef
ons de kracht en de moed, dat wij altijd tot u kunnen komen met onze
moeilijkheden. Zodat we weer wat rust kunnen vinden.
Heer in uw goedheid, Hoor ons gebed
• (ruimte voor eigen gebed)
Heer in uw goedheid, Hoor ons gebed

Lied nr.77:

Toi, tu nous aimes

Avondgroet van Eileen Caddy
Wat je ook onderneemt; doe het met mijn zegen. Haast je nooit ergens in,
zonder eerst mijn zegen te vragen. Ga de stilte in, vraag en ontvang mijn
zegen. Ga dan voort in absoluut vertrouwen en zekerheid en doe wat er
gedaan moet worden. Weet dat ik de hele weg bij je ben en dat alles perfect
zal werken. Hoe groter de taak die voltooid moet worden, hoe meer je mijn
zegen nodig hebt. Waarom begin je niet met mij in ieder klein stukje van
je leven te brengen, dan zul je me langzaam maar zeker in meer en grotere
gedeelten betrekken, tot je uiteindelijk geen stap meer doet zonder mij en
mijn volle zegen te zoeken. Wees niet bang, want ik ga voor je uit om de
weg voor te bereiden. Behoud je contact met mij, en wees volkomen zonder
vrees in alles wat je onderneemt, wat het ook mag zijn.

Lied nr. 71a:

Meine hoffnung
Ik wens jullie alle goeds voor de komende tijd,
met veel vertrouwen in wat komen gaat!
Petra Kolb

