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Oecumenisch avondgebed in de traditie van Taize
Lied;blz 12: Wees hier aanwezig
Inleiding: Eenzaamheid en troost

Eenzaamheid en troost : Het is overduidelijk dat er veel mensen zijn die zich eenzaam voelen in deze
tijd., die de dag niet doorkomen en de muren op zich af voelen komen. En waardoor worden we
getroost ? door anderen waardoor we gezien worden en weer mens kunnen zijn maar we kunnen
ook onszelf troosten zoals Etty Hillesum en Marjoleine de Vos laten zien. In het verhaal van de
Emmausgangers merken we hoe Jezus zijn uiteengeslagen volgelingen weer op weg zet, de weg terug
naar Jerusalem en naar hoop en toekomst .
Lied: 76 les beatitudes
De onderstreepte lettergrepen als halve noot zingen
123456789-

Bienheur-eux sont les cœurs de pau-vres, car le Royaume des cieux est à eux
Bienheur-eux aussi ceux qui pleu-rent, la joie de Dieu console-ra leur cœurs
Bienheur-eux sont les doux les hum-bles, la terre un jour va deve-nir leur bien
Bienheur-eux chercheurs de justi-ce, car dans leur faims ils seront tous com-blés
Bienheur-eux sont ceux qui par-don-nent, car le pardon pour eux se-ra don-né
Bienheur-eux sont les cœurs lim-pi-des, dans la lumière ils verront leur Seig-neur
Bienheur-eux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu
Bienheur-eux ceux qu’on persé-cu-te, car le Royaume des cieux est à eux
Bienheur-eux ceux qui pour Christ souf-frent, leur allégresse est grande au-près de Dieu

Vertaling :
1- Zalig zijn de armen van geest, want hun behoort het koninkrijk Gods
2- Zalig zijn de wenenden, want God zal hen troosten
3- Zalig zijn de zachtmoedigen, het beloofde land komt hen toe
4- Zalig zijn die hongeren naar gerechtigheid, hun honger zal gestild worden
5- Zalig zijn de barmhartigen, zij zullen genade ontvangen
6- Zalig zijn de ‘verlichten’, zij zullen Gods heerlijkheid zien
7- Zalig zijn de vredestichters, zij zullen kinderen Gods genoemd worden
8- Zalig zijn de vervolgden, zij zullen het koninkrijk Gods ontvangen
9- Zalig zijn de martelaren voor Christus, zij zullen in God hun vreugde ontvangen
Tekst: Etty Hillesum van 9 augustus 1941
Ik ken twee soorten eenzaamheid.
De ene maakt doodongelukkig en geeft me een verloren en zwervend gevoel. De andere maakt me
gelukkig
De eerste is er altijd wanneer ik geen contact met mijn medemensen heb, uberhaupt nergens m
contact me voel. , dan ben ik afgesneden van iedereeen en begrijp mezelf en de zin van het leven
niet.
In die andere eenzaamheid voel ik me juist heel sterk en zeker , verbonden met iedereen en met God
en weet dat ik het leven aankan en niet van mensen afhankelijk ben.
Lied :8: Nunc dimittis
Nunc dimittis servum tuum Domine
Secundum verbum tuum in pace
(laat uw dienaar Heer, nu in vrede gaan naar uw woord)

Tekst: troost Marjoleine de Vos (in een interview met de NRC van 2019).
Marjoleine de Vos(dichter): Troost gaf mij:het ”” Heer ontferm u””Ik vond het fijn om te vragen. Dat
woord “”ontfermen “”is heel mooi. Het betekende voor mij: sta mij bij. . De troost zit niet in de
voorstelling van een eeuwig leven na de dood, maar in formuleringen die mensen al eeuwen hebben
gezegd. Dat verbond me met de andere mensen ter plekke, maar ook met de mensheid.

Lied: 10: Als alles duister is
Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend voor dat nooit meer dooft, nooit meer dooft
Tekst Nocolaas Sintobin :Het bijbelverhaal van de Emmausgangers is een voorbeeld van de
betrokkenheid van Jezus bij zijn volgelingen. Zij waren uit elkaar geslagen door de dood van Jezus. In
dit verhaal komen de leerlingen onderweg tot inzicht en krijgen ze weer hoop. Ze keren letterlijk
terug op hun schreden en zoeken de gemeenschap op in Jerusalem. Het lijkt op onze eigen angst ,
onzekerheid en isolement waarin we nu verkeren. Voor ons is er ook hoop na deze coronatoestand.
Als Hij zijn leerlingen hoop geeft dan is er die hoop ook voor ons.
Lied: 23: Oculi Nostra
Oculi nostri ad Dominum Jesum (2x)
Onze ogen richten zich op Christus, onze God
Bijbelgedeeltes van het verhaal van de Emmausgangers Lucas 24,13-19;25-32
13Juist die dag waren er twee van hen op weg naar een dorp, dat Emmaüs heette en zestig stadiën
van Jeruzalem lag. 14Zij spraken met elkaar over alles wat was voorgevallen. 15Terwijl zij zo aan het
praten waren en van gedachten wisselden, kwam Jezus zelf op hen toe en liep met hen mee. 16Maar
hun ogen werden verhinderd Hem te herkennen. 17Hij vroeg hun: 'Wat is dat voor een gesprek dat
gij onderweg met elkaar voert?' Met een bedrukt gezicht bleven ze staan. 18Een van hen, die
Kleopas heette, nam het woord en sprak tot Hem: 'Zijt Gij dan de enige vreemdeling in Jeruzalem, dat
Gij niet weet wat daar dezer dagen gebeurd is?' 19Hij vroeg hun: 'Wat dan?' Ze antwoordden hem: ''
25Nu sprak Hij tot hen: 'O onverstandigen, die zo traag van hart zijt in het geloof aan alles wat de
profeten gezegd hebben! 26Moest de Messias dat alles niet lijden om in zijn glorie binnen te gaan?'
27Beginnend met Mozes verklaarde Hij hun uit al de profeten wat in al de Schriften op Hem
betrekking had. 28Zo kwamen ze bij het dorp waar ze heen gingen, maar Hij deed alsof Hij verder
moest gaan. 29Zij drongen bij Hem aan: 'Blijf bij ons, want het wordt al avond en de dag loopt ten
einde.' Toen ging Hij binnen om bij hen te blijven. 30Terwijl Hij met hen aanlag nam Hij het brood,
sprak de zegen uit, brak het en reikte het hun toe. 31Nu gingen hun ogen open en zij herkenden
Hem, maar Hij verdween uit hun gezicht. 32Toen zeiden ze tot elkaar: 'Brandde ons hart niet in ons,
terwijl Hij onderweg met ons sprak en ons de Schriften ontsloot?' 33Ze stonden onmiddellijk op en
keerden naar Jeruzalem terug.
Stilte
Voorbeden: (Antwoorden met lied 32 : Gospodi (Heer ontferm U)
Niet bij elkaar maar toch samen willen wij bidden voor alle mensen betrokken bij het avondgebed.
Dat het hun goed mag gaan.Laat ons bidden
Niet bij elkaar maar toch als een gemeenschap willen we betekenis geven aan de woorden van de
bijbel om weer hoop te kunnen geven aan mensen om ons heen. Om kracht te krijgen en te vinden
laat ons bidden .

Lied 70: Heer ontferm U (3x)

Onze vader (Aramees Onze Vader)
Bron van Zijn,
die ik ontmoet in wat mij ontroert,
Ik geef U een naam
opdat ik U een plaats kan geven in mijn leven.
Bundel Uw licht in mij – maak het nuttig.
Vestig Uw rijk van eenheid nu,
Uw enige verlangen
handelt dan samen met het onze.
Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en aan inzicht.
Maak de koorden van fouten los
die ons vastbinden aan het verleden,
opdat wij ook anderen hun misstappen kunnen vergeven
Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden.
Uit U wordt geboren:
de alwerkzame wil,
de levende kracht om te handelen,
en het lied dat alles verfraait,
en zich van eeuw tot eeuw vernieuwt.
Lied: 111. God is vol liefde
God is vol liefde,
Durf voor die liefde alles te geven,
Durf het te wagen:
Geef je zonder angst .
Gedicht
Hans Andreus: In kringen om het licht heen.
Onzeker als nooit
eerder in mijn woorden,
loop ik in kringen
om het licht heen.
Ik durf het niet,
aan de oevers van het licht,
ik durf het niet aan,
daar te gaan staan.

