Oecumenisch meditatief avondgebed (in Taizé-stijl) – 17 aug. 2016
Thema: ‘Effeta! Ga open!’ (Marcus 7,31-37)
Opening: Wees hier aanwezig ….. Dat wij herleven.
Inleiding
Hartelijk welkom voor dit Oecumenisch Avondgebed in de stijl van Taizé.
Als thema heb ik gekozen voor een woord van Jezus uit een verhaal uit het Marcus-evangelie,
waarin een doofstomme man wordt genezen.
In dit verhaal gebeurt van alles, maar er wordt maar één woord gezegd:
‘Effeta!’, wat betekent ‘Ga open!’.
Kan dit gebeuren en dit centrale woord ‘Effeta’ (Ga open!), ook iets voor ons betekenen?
Zang: nr. 10 Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur.
Schriftlezing: Marcus 7,31-37: (genezing van een doofstomme man)
In die tijd vertrok Jezus uit de streek van Tyrus, en begaf zich over Sidon naar het meer van
Galilea, midden in de streek van Dekapolis.
Men bracht een doofstomme man bij Jezus en smeekte Hem
dat Hij deze de hand op zou leggen.
Jezus nam hem terzijde, buiten de kring van het volk,
stak hem de vingers in de oren en raakte zijn tong met speeksel aan.
Vervolgens sloeg Hij zijn ogen ten hemel, zuchtte en sprak tot Hem:
‘Effeta’, wat betekent: Ga open.
Terstond gingen zijn oren open,
en werd de band van zijn tong losgemaakt zodat hij normaal sprak.
…. Buiten zichzelf van verbazing riepen de mensen uit:
‘Hij heeft alles welgedaan. Hij laat doven horen en stommen spreken’.
Zang: nr. 19 Jezus, U bent het licht in ons leven.
Overweging
Doofstom-zijn betekent nogal wat:niet kunnen communiceren met de mensen om hen heen;
Het kan leiden tot een geïsoleerd leven.
Wat Jezus dan doet, is nogal intiem en vertrouwelijk:
Hij raakt hem liefdevol aan, steekt zijn vingers in diens oren, en doet wat spuug op zijn tong.
De man zal het ervaren hebben als een heel persoonlijk intiem en liefdevol gebeuren.
Dan komt het enige woord van Jezus in dit hele gebeuren: ‘Effeta!’ wat betekent ‘Ga open’.
Zijn oren gaan open, hij kan weer horen en verstaan; en zijn tong is weer los om te spreken.
Wat zal dat voor hem betekent hebben?: als een bevrijding, als nieuw leven.
Hij kan weer contact maken met anderen, communiceren; hij kan weer ‘leven’.
‘Effeta’: we mogen het verstaan als: ook tot óns gezegd: ‘Ga open!’,
als we ons tenminste een beetje in die doofstomme kunnen herkennen.
Ja, soms zijn we ‘oost-indisch doof’, en horen we alleen wat we willen horen;
wat in onze kraam te pas komt. (Of we doen alsof we iets niet hebben gehoord.)
Soms wordt iets aan ‘dovemans oren’ gezegd; het dringt niet echt tot ons door;

onze gedachten zijn ergens anders;
of we staan niet open voor wat een ander eigenlijk bedoelt te zeggen.
We zijn soms ‘ziende-blind en horende-doof’.
-Met onze tong (ons spreken) is het soms al net zo:
soms wil onze tong niet loskomen; we zijn bang iets te zeggen;
Een andere keer zijn we met stomheid geslagen
-als ons onbegrijpelijk leed of verdriet is overkomen -;
Je kunt geen woord uitbrengen; je hebt er geen woorden voor.
-Maar we kunnen het ook elkaar aandoen: een ander de mond snoeren, monddood maken,
of negeren;
Soms houden we ons voor de domme, zeggen geen woord:
om zo ons ergens buiten te houden, we willen niet ergens in betrokken worden.
Jezus wil óns ‘openen’: ons bevrijden van onze onmacht en onze geslotenheid,
en ons ook openen voor zijn boodschap, voor Hem en voor God, zijn en onze Vader.
Vooral de stilte en afzondering kunnen ons helpen om ons daarvoor te openen,
misschien ook vanavond.
Wij kunnen elkaar ook helpen om weer open te gaan:
door, net als Jezus, de ander aan te raken: door even onze arm om iemand heen te slaan,
zonder woorden; laten weten dat de ander er toe doet: dat je je betrokken voelt,
dat je hem/haar ter harte gaat; door er gewoon even voor de ander te zijn,
en te luisteren naar wat de ander bezig houdt.
Al die dingen, tekens van aandacht, liefde en zorg, kunnen een mens genezen,
heel maken, en doen open gaan. Zijn/haar tong komt weer los.
Mogen wij zulke mensen zijn: mensen die elkaars oren en ogen openen: in Jezus’ Geest.
Zang: nr 15 Ubi Caritas en amor
Stilte
Voorbeden, met acclamatie nr. 32 Gospodi pomilui
-voor mensen die met stomheid zijn geslagen:vanwege leed en tegenslag dat hen overkwam;
dat er mensen zijn die zorg, liefde en aandacht voor hen hebben, en zo weer open gaan;
dat ook wij zulke mensen mogen zijn.
-voor hen die het gevoel hebben dat ze niet worden gehoord,
dat er niet naar hen wordt geluisterd; of niet serieus genomen worden;
(-voor hen die niet willen horen en niet willen zien,
die ‘ziende-blind en horende-doof’ zijn: alleen op zichzelf gericht:
dat hun oren en hun ogen weer open mogen gaan;
dat zij zich niet onttrekken aan hun verantwoordelijkheid.)
(-Voor hen die op vakantie zijn of gaan, en elders gastvrijheid ondervinden:
dat zij genieten van wat de natuur en cultuur hen bieden,
en dat ze straks weer behouden mogen terugkeren.
En voor hen die níet op vakantie kunnen:
dat ook zij een goede tijd mogen hebben, en niet vergeten worden.
En ook voor hen die weer aan de slag gaan: dat ze voldoening mogen vinden in hun werk.

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. 71 In the Lord I’ll be ever thankfull
Avondgebed
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 12 Prijs de Heer, mijn ziel
Na afloop bent u van harte welkom voor koffie, thee en ontmoeting in het zaaltje.
Eventuele andere gezangen:
23 Oculi nostri; 29/30/31 Kyrie eleison (en 70 Heer ontferm U; en 32/117: Gospodi)
33 Misericordias Domino/ Van uw barmhartigheid
124 Licht dat terug komt
62 U bent de bron in ons leven.

