
Oecumenisch meditatief avondgebed (in Taizé-stijl) – 9 nov. 2016
Thema: ‘Barmhartigheid’ (i.v.m. Jaar van de Barmhartigheid)

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

Inleiding
Hartelijk welkom voor dit Oecumenisch Avondgebed in de stijl van Taizé.
Over 10 dagen, eind volgende week, wordt ‘Het jaar van de Barmhartigheid’ in Rome 
afgesloten.
Een jaar waarin (ook buiten de Katholieke Kerk) veel aandacht is geweest
 voor de waarde en betekenis van het woord ‘Barmhartigheid’,
 en voor de wijze waarop wij aan die Barmhartigheid gestalte kunnen geven.
Ik dacht: misschien is het wel mooi en zinvol om vanavond in dit Meditatief Avondgebed
 bij die ‘Barnhartigheid’ stil te staan.

Zang: nr. 33  Van uw barmhartigheid en uw trouw wil ik altijd zingen, Heer.

Schriftlezing: Lc. 15,11-32 (de barmhartige Vader)
                   en Lc. 10,29-37 (de barmhartige Samaritaan)

‘Barmhartigheid’ is een woord dat in de H. Schrift heel vaak voorkomt.
Zoals in dat bekende verhaal van Jezus over ‘de barmhartige Vader’ van twee zoons,
van wie de jongste er op uit gaat met zijn erfdeel, en alles opmaakt en verbrast,
 en dan terugdenkt aan thuis, en dan vol spijt en berouw terugkeert naar zijn vader.
Lc.15,20-24: ‘Hij ging dus op weg …..’
En ook voor de oudste zoon (die weigert mee te doen) komt de Vader naar buiten
 om ook hem te betrekken in het feest van de terugkeer van zijn broer.

-Een mooi voorbeeld van ‘barmhartigheid’ is  ook de parabel van Jezus
 over ‘de barmhartige Samaritaan’,
 die geplunderd en mishandeld langs de weg ligt.
Een priester en leviet gaan aan hem voorbij,
 maar een Samaritaan zag hem en kreeg medelijden. 
Lc.10,34-37: ‘Hij trad op hem toe en ……’
    
Zang: nr. 111: God is vol liefde. 

Overweging
In dat woord ‘Barmhartigheid’ staat het woord ‘hart’ centraal:
‘barmhartigheid’ is iets wat je vanuit het ‘hart’ doet.
Je bent geraakt of heb je laten raken door de situatie waarin een ander verkeert.
Barmhartigheid betekent dan ook: je bekommeren om je hulpbehoevende medemens,
  zoals de Samaritaan doet in de parabel van Jezus.

-Maar het is goed te beseffen dat het woord ‘barmhartigheid’
 allereerst gebruikt wordt voor God.
Daarom ben ik begonnen met de parabel van ‘de barmhartige Vader’. 

 In 



Vooral in Jezus heeft God laten zien dat Hij diep geraakt is door het lot van ons-mensen;
vooral armen en zieken; en zij die gebukt gaan onder tegenslagen;
Hij ontfermde zich over hen; ook over hen die verstrikt waren
 in het kwaad, en hen die afgedwaald waren, was hij barmhartig, en vergaf hen.
Bij God en bij Jezus betekent ‘barmhartigheid’ vooral vergevende barmhartigheid.
Die barmhartigheid toonde Hij ten diepste, toen Hij zijn leven voor ons gaf aan het kruis:
 om ons weer op te nemen in Gods liefdesverbond met ons.

Op onze beurt zijn wij geroepen om barmhartig te zijn voor onze hulpbehoevende 
medemens, (vandaar als tweede voorbeeld ‘de barmhartige Vader’),
want mijn hulpbehoevende medemens is mijn zuster, mijn broeder;
Ook zij op wie door anderen wordt neergekeken:
door onze hulp, en door onze betrokkenheid te tonen,
al was het alleen al in ons gebed voor hen. 
 (Vanouds kent de kerk ‘zeven werken van barmhartigheid’:
    de hongerigen spijzen, de dorstigen laven, de naakten kleden,
     vreemdelingen herbergen, zieken verzorgen, gevangenen bezoeken,
     en doden eervol begraven.)
-Franciscus van Assisi heeft een prachtig gebed daarover gemaakt, dat we nu gaan zingen:

Zang:  nr 89: Lied van Franciscus: ‘Maak mij tot een bedding van uw vrede’ 
Stilte  (ev. over: Hoe probeer ik barmhartig te zijn?
                En: Waarin ervaar ik Gods barmhartigheid?)

Voorbeden,   met acclamatie nr. 32 Gospodi pomilui
-Voor slachtoffers van natuurrampen, aanslagen , oorlog en andere gewelddadigheden
  op zoveel plaatsen in onze wereld;
En ook voor allen dichtbij, die afhankelijk zijn van hulp van anderen:
 asielzoekers, zieken, bejaarden, gehandicapten, en mensen die geestelijk in de war zijn:
  dat zij deskundige en vooral barmhartige liefde ondervinden.
-Voor hulpverleners in de lichamelijke, geestelijke en sociale zorg-sector;
   beroepshalve of als vrijwilliger:
dat zij hun werk met barmhartige liefde doen.
………

  met op het eind: ‘Onze Vader’ (Oecumenische tekst):
Onze Vader die in de hemel zijt, Uw naam worde geheiligd, 
uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood, 
en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk en de kracht
en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.

Zang: nr. 15 Ubi caritas et amor, Deus ibi est.

Avondgebed

 In 



Goede God,
U kent mij en weet wat er in mij omgaat:
 al wat ik vandaag gedaan heb, maar ook wat ik heb nagelaten:
 mijn slagen en mijn falen, mijn vreugde en mijn verdriet.
Ik leg dit alles en heel mijn leven vol vertrouwen in uw hand.
Wil mij, en al uw mensenkinderen, bewaren, Heer,
 en ons beschutten in de schaduw van uw vleugels.
Amen.

Zang:  nr 124 Licht dat terugkomt

Na afloop bent u van harte welkom voor koffie, thee en ontmoeting in  het zaaltje.

Eventuele andere gezangen:
29/30/31 Kyrie eleison (en 70  Heer ontferm U; en 32/117: Gospodi) 84 O Lord hear my pray
1 Mon ame se repose (Mijn ziel verstilt)   12 Bless the Lord my soul 
62 U bent de bron in ons leven. 8: Behüte mich Gott;
 71a Meine Hoffnung;  67 Bleib mit deiner Gnade
19 Jezus, U bent het licht in   22 Veni sancte Spiritus     62 U bent de bron van leven
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