
Oecumenisch Meditatief Avondgebed 3 maart 2021 

Thema: Vasten in doen en laten 

Voorganger: Gretha Stelpstra 

 

 

Opening: Iepenje my foar jo goedens       

 
Open mij voor uw goedheid en raak mij aan. 

Open mijn ogen voor uw goedheid en raak mij aan. 

Open mij verstand voor uw goedheid en raak mij aan. 

Open hart en ziel voor uw goedheid en raak ons aan. 

 

Welkom en inleiding op het thema: 

Welkom bij deze viering, bij dit oecumenisch meditatief avondgebed in 

de traditie van Taizé. 

Het is vastentijd en dit jaar is ook dat anders dan anders. Velen leven 

voor hun gevoel al maanden in een soort van vastentijd. Ze moeten zich 

onthouden van dingen waaraan ze anders plezier beleven. Uit eten gaan, 

of naar een concert of lekker op vakantie. Dat kan nu allemaal niet, en 

moeten we dan ook nog eens veertig dagen op een extra houtje gaan 

zitten bijten? 

Voor de overdenking in deze viering citeer ik uit een column van 

Theanne Boer, die recentelijk in het Nederlands Dagblad stond. Ze zette 

mij op een nieuw spoor voor het invullen van dezen vastentijd.  

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


Lied nr. 22: Veni Sancte Spiritus tui amoris      

 
(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 hierin 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 liefgehad, 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. 

 

Lezing:  Jesaja 58: 5-9a  

Zou dit het vasten zijn dat Ik verkies: 

Dat de mens zich een dag lang verootmoedigt, 

dat hij zijn hoofd buigt als een riet  

en zich neerlegt in rouwgewaad en as? 

Noemt u dat vasten en een dag die de Heere welgevallig is? 

Is dit niet het vasten dat Ik verkies: 

dat u de boeien van de goddeloosheid losmaakt, 

dat u de banden van het juk ontbindt, 

dat u de onderdrukten vrij laat heengaan en dat u elk juk breekt? 

Is het niet dit, dat u uw brood deelt met wie hongerlijdt, 

en de ellendige ontheemden een thuis biedt, 

dat, als u een naakte ziet, u hem kleedt, 

en dat u zich voor eigen vlees en bloed niet verbergt? 

Dan zal uw licht doorbreken als de dageraad, 

en uw herstel snel intreden. 

Uw gerechtigheid zal voor u uit gaan 

en de heerlijkheid van de Heere zal uw achterhoede zijn. 

Dan zult u roepen en de Heere zal antwoorden, 

dan zult u om hulp roepen en Hij zal zeggen: Zie hier ben Ik. 

 

https://www.ingoedehanden.management/OMA/Tui_Amoris_Ignem-Kindle_the_Fire_of_Your_Love.mp3


Lied nr. 90:  The kingdom of God       

 
Het koninkrijk van God is gerechtigheid, vrede en vreugde door de heilige Geest.  

Kom Heer, open in ons de poorten van uw koninkrijk. 

Overdenking  

Veel protestantse kerken doen mee met het Veertigdagenproject van 

Kerk in Actie met als thema de zeven werken van barmhartigheid. (Ook 

wel warmhartigheid genoemd.) Een goede keus vind ik, juist nu. Want 

dat gaat, naar mijn idee, nu eens niet om dingen laten – wat we al genoeg 

moeten - als wel om dingen doen. Voor anderen. Naar die tekst uit Jesaja 

58: ‘Is dit niet het vasten dat ik verkies: misdadige ketenen losmaken, de 

banden van het juk ontbinden, de verdrukten bevrijden en ieder juk 

breken?’ 

Het vasten dat de Heer verkiest, is niet 

het je onthouden van dingen is, het laten 

van iets, maar juist het doen van goede 

daden. Het bevrijden, voeden en laven 

van mensen die in de verdrukking 

zitten.  

Om je heen kun je vast mensen vinden 

die vastzitten. Maar dan vooral in 

geestelijke zin. Natuurlijk kan ik voor 

hen iets betekenen, maar toch wil ik 

verder denken. Want er zijn nog steeds 

miljoenen slaven voor ons aan het werk. 

14 miljoen, alleen al voor de Nederlandse bevolking, rekende econoom 

Paul Schenderling in De Nieuwe Koers (december 2020) ons voor. Dat is 

bijna twee slaven per ‘Hollandsch huisgezin’. 

Theanne Boer 1 Theanne Boer 

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


Om daar iets aan te doen, moeten we dingen laten. Schenderling pleit 

voor het stoppen van de economische groei, dat systeem waar we met 

z’n allen aan meedoen. Hij roept op tot ‘ontgroeien van onderop’. Dat 

betekent stoppen met kopen, ons onthouden van koffie en chocola of er 

minder van gebruiken waardoor we een duurder slaafvrij alternatief 

kunnen betalen. Drie keer nadenken over het kopen van apparaten waar 

coltan en sieraden waar goud in zit. Langer doen met kledingstukken 

waardoor je meer kunt betalen voor een eerlijk merk. Minder vaak voor 

het gemak pakketjes laten bezorgen door onderbetaalde chauffeurs. En 

vooral: tevreden zijn, genoegen nemen met wat je al hebt, afzien van 

gemak en luxe.  

Eerlijk gezegd vind ik persoonlijk de veertigdagentijd best lastig. Ten 

diepste is deze voorbereidingstijd op Goede Vrijdag en Pasen een tijd 

van inkeer en berouw, schuldbelijdenis. Een soort van grote schoonmaak 

voor ons hart en onze ziel. Troep opruimen dus. Zooi waar we ons 

misschien voor schamen, die we netjes weggestopt hadden maar die 

daarmee niet weg is, onder ogen zien. Vasten krijgt voor mij daardoor 

steeds meer iets van steeds weer kiezen om bij ongemakkelijke, pijnlijke, 

soms schurende gedachten en gevoelens te blijven. Dat is vaak niet 

gemakkelijk, het kost vaak ook tijd en doorzettingsvermogen. Vasten, 

dus bewust dat ongemak niet verdoven met afleiding, een wijntje of 

chocola, maar onder ogen zien wat niet oké is, en er iets aan doen. 

Ik denk dat dat het vasten is van deze tijd. Het vasten dat ketenen 

losmaakt en het juk verbreekt. Bedenk deze weken wat je kunt doen èn 

kunt laten om anderen te bevrijden. En daarmee ook jezelf. Een 

gezegende vastentijd gewenst. 

 

 

 

Stilte   

 

  



Voorbeden afgesloten met: Heer in uw goedheid (allen:) Hoor ons gebed 

• Vader-God, wees ons nabij in het opruimen van rotzooi in ons leven, 

zaken die ons in ons letterlijk-fysiek, maar vooral ook in ons 

geestelijke en mentale leven in de weg staan, maar waar we liever 

omheen willen leven dan ze onder ogen zien en aanpakken. Als ik het 

zo benoem, kan het overweldigend voelen. Waar moet ik beginnen? 

Help ons dan om rustig te blijven in de wetenschap dat u ons ook wilt 

helpen met prioriteiten stellen. 

Hoor ons en wees ons genadig.  

Heer in uw goedheid Hoor ons gebed 

 

• Grote God en liefdevolle vader, We moeten erkennen dat er nog steeds 

uitbuiting en slavernij is in deze wereld. Onze ogen daar niet langer 

voor willen sluiten voelt ook ongemakkelijk. Laat ons zien hoe wij in 

de keuzes die wij maken daar een klein beetje verandering in kunnen 

maken, door recht te doen in plaats van onrecht in stand te houden. 

Ook als mij dat wat kost. U noemt dat het vasten dat U verkiest. 

Heer in uw goedheid Hoor ons gebed 

 

• (Ruimte voor eigen gebed) 

… 

Heer in uw goedheid Hoor ons gebed 

 

Responslied nr. 67:  Bliuw mei Jo genede by ús     

 

 

https://www.ingoedehanden.management/OMA/Bliuw_Mei_Jo_Genede_By_Ús-Bleib_Mit_Deiner_Gnade_Bei_Uns.mp3


Avondzegen: 

Mensen hebben mensen nodig 

om elkaar te dragen 

om elkaar tot leven te brengen 

  

Mensen hebben mensen nodig 

om voor elkaar op te komen 

om samen te werken aan 

welzijn en geluk 

  

Mensen hebben mensen nodig 

om te laten zien wie U bent 

God van liefde 

God van gerechtigheid 

  

Wek dan die kracht in ons 

Doe die liefde in ons ontvlammen 

die ons omkeert naar elkaar 

die ons doet zorgen voor elkaar 

  

Dat wij U liefhebben 

Dat wij onze naaste beminnen 

Dat wij onszelf kunnen liefhebben. 

Amen 

Marinus van den Berg 

  

 

Slotlied nr 124:  Licht dat terugkomt       

 
 

Een gezegende vastentijd gewenst. 

https://www.ingoedehanden.management/OMA/Licht_dat_terugkomt_(Samen_danken).mp3

