
Oec.avondgebed 17 juli 2013  
Thema ‘Amen’

Opening:  Wees hier aanwezig ….   ‘Dat wij herleven”.

Inleiding:

Een opmerkelijk thema vanavond: ‘Amen’.
We zeggen het woord zo vaak als we bidden, thuis, persoonlijk of in een viering als deze.
Als kind dacht ik vroeger bij het woord ‘Amen’: gelukkig, wij zijn klaar met ons  gebed,
 we kunnen gaan eten (of bij het avondgebed: we kunnen weer opstaan).
Dat is natuurlijk wel zo: Amen is meestal de afsluiting van ons gebed.
Maar er zit ook een diepere betekenis in dat woord ‘Amen’.
(Niet voor niets duurt het ‘Amen’ op het eind van de Messiah vijf minuten!)
Daar wil ik vanavond graag met u even stil staan.

Zang: nr 52 Laudate omnes gentes

Schriftlezing:

In het O.T:
(‘Amen’ als een formule, waarbij men zich aansluit bij een wens of verwachting)
Neh. 8,6: Ezra (met het teruggevonden Wetboek,
 na de terugkeer uit de Babylonische gevangenschap)
 stond hoger dan het volk,
zodat iedereen kon zien dat hij het boek opende,
en op dat moment ging heel het volk staan.
Ezra prees de Heer, de grote God, en heel het volk antwoordde: ‘Amen, amen’,
 en ze hieven hun handen op, knielden neer, en bogen diep voor de Heer.

(‘Amen’ ter bevestiging van een opgenomen verplichting:
1 Kon. 1,36-37: Nadat David zijn zoon Salomo tot koning had verheven, 
 nam Benanja het woord en zei tot de koning:
 ‘Amen! Zo zijt het! 
Moge Jahweh, de God van mijn heer en koning, deze kroning bekrachtigen.
Zoals Jahwe met de koning geweest is, zo moge Hij ook zijn met Salomo,
 en diens troon nog verhevener maken dan die van mijn heer, koning David.’

Als bevestiging van een aanvaarding van een vervloeking,
 die van toepassing wordt als je de 10 geboden niet nakomt: 
Deut. 27,15-26:
‘Wanneer ge de Jordaan zijt overgestoken, moeten de levieten tot alle Israëlieten zeggen:
  Deut. 27,15-26: ….

In het NT: Als een acclamatie op een doxologie:



Rom. 1,25;9,5: Hij (God) zij gezegend in eeuwigheid! Amen! 
(Nadat Paulus God gedankt heeft dat Hij hem zoveel vertrouwen heeft geschonken en hem 
zo rijkelijk heeft gezegend.)
1 Tim. 1,17 (12-17): Aan de Koning der eeuwen,
 aan de onvergankelijke, onzichtbare enige God zij eer en roem in de eeuwen der eeuwen! 
Amen.
(Als afsluiting van een Avondgroet) Hebr. 13,21: (slotwoord van de brief) 13,20-21:
1 Petr. 4,11; 5,11: 
Dan zal God in alles worden verheerlijkt door Jezus Christus,
 aan wie de heerlijkheid is in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Judas 25 (24-25): (slot van brief):  lofprijzing  (als Avondgroet te gebruiken).
Als een bede dat de afgesmeekte zegeningen in vervulling mogen  gaan.
In Apoc. 3,12 noemt Christus zichzelf Amen: ‘Zo spreekt Amen: …’

Zang:  nr. 9 Ostende nobis ….. Amen! Manaratha!

Overweging:

‘Amen’  is meer dan een los woordje dat een gebed afsluit,
Want het wil ook een betrokkenheid uitdrukken van ons zelf
 bij de zojuist uitgesproken gebed:
Ik sluit me er helemaal bij aan;
Ik hoop en vertrouw dat dit gebed vervuld wordt;
Vaak is het een acclamatie: ik sta er achter; ik ben er mee eens;
 ik aanvaard de consequenties, ik ben bereid er iets mee te doen.
Dan is Amen geen sluiting maar de opening naar een nieuw begin.
Amen zeggen is dus niet vrijblijvend, maar heeft iets van: je kunt op me rekenen.
‘Eer aan d Vader en de Zoon en de heilige Geest,
  zoals het was in het begin en nu en altijd tot in de eeuwen der eeuwen. Amen’.
Het zij zo! Moge het zo zijn!
Ik sluit mij aan bij wat er gebeden is. Ik doe mee.

We kennen ook het woord ‘beamen’, ook een mooi woord: ergens Amen op zeggen.
Het eens zijn met wat iemand beweerd heeft, zijn opvatting, zijn overtuiging,
 We kunnen ook iemands geloof beamen; en ook ons geloof in God, in Jezus Christus.
-Maar je kunt ‘beamen’ ook betrekken op je eigen leven:
Kan ik min eigen leven zoals het is, beamen, er Amen opzeggen? 
 aanvaarden , een plek geven;
ook mijn voorgeschiedenis; en de situatie en omstandigheden waarin ik nu leef?
Kan ik mijzelf zoals ik ben, aanvaarden?
  met mijn positieve kanten en mijn beperkingen/schaduwkanten?
Is het ook niet onze roeping (een kunst haast)  om ook tegenslagen te beamen,
  te aanvaarden, een plek te geven:
Mijn kruis, mijn lichamelijke aftakeling naarmate ik ouder word (of al eerder):
het zou mooi zijn als we ook onze dood te zijner tijd mogen kunnen beamen,
 ons er mee verzoenen, ons er aan overgeven; en daarmee ons leven voltooien.
Zoals ook Jezus deed aan het kruis:



‘Het is volbracht!’ ’Vader, in uw handen beveel ik mijn geest’.
We kunnen het zien als zijn ‘Amen’.
Een Amen dat niet alleen einde betekende, maar ook zich toevertrouwen en overgeven 
aan Gods armen, aan zijn trouwe liefde en barmhartigheid, aan Hem, de Levende.
Amen. 

Stilte
 
Zang: nr 78  Amen

Voorbeden, met acclamatie nr. 32 Gosdodi pomiliu
    afgesloten met het Onze Vader  nr. 113 (NBV vertaling)

Zang: nr. 12  Bless the LorD my soul

Avondgebed

Zang: nr. 80  Behüte mich Got

Van harte welkom voor koffie, thee en ontmoeting.
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