Oecumenisch Meditatief Avondgebed 24 maart 2021
Thema: Wie vast er nog?
Voorganger: Reint Jan Terbijhe

Aanhef:

Welkom
Dag lieve mensen,
Jurgen is wederom zo vriendelijk om
namens ons in dit avondgebed voor te
gaan.
Het is ons opgevallen dat al vanaf 10
februari vele inleiders het thema
vasten hebben gebruikt
Kira was de eerste die, compleet met
een Rotweinkuchen-recept, voeding
aan vasten koppelde, Petra verbond
het vasten met ”als het maar van jezelf
is” en Jurgen stond stil bij de
verzoeking van de vastende Jezus in
de woestijn.
Wij vragen ons vanavond af: wie vast er nog?

Lied nr. 130:

Tibie Paiom

Wij zingen u, wij zegenen u, wij danken u, Heer. Bidden wij onze God.

Inleiding
Wie vast er nog? Steeds minder mensen lijkt het.
Door katholieken werd vroeger massaal gevast in de vastentijd. Het carnaval
is er nog wel, maar vasten? Voor Paula was de vastentijd de periode dat je in
de week geen snoepjes mocht eten maar ze opspaarde tot de zondag en ze
dan met anderen moest delen. Voor mij, als protestant, was vasten in de
vorm van bepaalde dingen niet eten of drinken onbekend. Mede dankzij het
avondgebed heb ik vasten beter leren kennen. Die vastentijd werd ingeleid
door de askruisjes van Peter Dullaert, Jan Hulshof, Fons en andere inleiders.
De betekenis van vasten voor diversen van ons heb ik bij het welkom al
genoemd.
Wie vast er nog? In Nederland lijken het alleen nog de moslims te zijn.
Toch durf ik de stelling aan dat we nog nooit zo massaal en intensief gevast
hebben!
Als we vasten zien als het ontzeggen van dingen dan vasten we al een jaar en
dat niet met enkelen maar vrijwel iedereen vast dankzij de
coronabeperkingen.

Het geen fysiek contact mogen hebben gaat ook nog eens heel wat verder dan
snoepjes sparen of matig eten en drinken.
Ik ervaar de corona tijd als een zeer ver gaande manier van vasten en dan ook
nog eens veel langer dan 40 dagen. Gelukkig nog lang geen 40 jaar als ik denk
aan de zwerftocht van de Joden met alle ontberingen in de woestijn op hun
terugkeer uit Egypte naar Kanaän.
Wie vast er nog? Wij allemaal!
Is die vorm van vasten opgelegd pandoer? Ja en nee. Het overgrote deel van
onze landgenoten stemt in met de ontzeggingen uit verantwoordelijk voor
zichzelf en hun naasten. Respect voor mensen die sterk blijven, terwijl ze alle
recht hebben om te breken.
Het stemt mij tot dankbaarheid dat ik in een land mag wonen waar vooral
een beroep gedaan wordt op eigen verantwoordelijkheid.
Lied nr. 65:

Dona la Pace

Geef vrede, Heer, aan allen die u vertrouwen. (Ps 33) Ons hart verheugt zich in de Heer,
wij vertrouwen in zijn heilige Naam. (Ps 40) Gelukkig die vertrouwen hebben in de Heer.
(Jes 12) God is mijn redding, hem vertrouw ik en zal ik niet afvallen.
(Rom 14) Het rijk van God is gerechtigheid, het is vrede en vreugde in de Heilige Geest.

Bijbellezing uit Exodus 13 vers 17 tot 20

40 jaar uitzien naar het beloofde land. Wij mogen uitzien naar Pasen, de
overwinning van het leven op de dood. Een boodschap van vertrouwen.
2 jaar geleden keken we op deze avond uit om op donderdagmorgen naar
Taize te gaan.
De plek van vertrouwen en verzoening. Ook de plek met een herinnering aan
september 2016 toen we er met Margaret waren. Met haar lievelingslied gaan
we de stilte in.
Lied nr. 114:

Iedere nacht

Stilte
Voorbeden afgesloten met Heer in uw goedheid, Hoor ons gebed
Met aan begin en eind Lied nr. 70 (Heer ontferm u):

• Goede God, Geef ons kracht het vasten vol te houden, de moed om vol te
houden ook al valt het ons zwaar.
Heer in uw goedheid, Hoor ons gebed
• Goede God, Wij zijn dankbaar dat we mogen uitkijken naar vermindering
van de ontzeggingen, dat we gebruik mogen maken van de wetenschap en
kunnen vertrouwen op vaccins.
Heer in uw goedheid, Hoor ons gebed

• Goede God, Wij zijn blij dat we elkaar in deze groep mogen vasthouden, al
is het dan niet fysiek.
Heer in uw goedheid, Hoor ons gebed
• (eigen voorbede)
Heer in uw goedheid, Hoor ons gebed
• Goede God, ook voor de niet hardop uitgesproken gebeden vragen wij u:

Lied nr. 135:

Voici dieu

God is mijn helper, de Heer beschermt mij.
Ik wil voor Hem zingen omdat Gij mij hebt doen opstaan.

Slotgedachte:

Slotlied nr. 36: Alleluia

Palmpasen 2019 in Taizé

