Oecumenisch meditatief avondgebed (in Taizé-stijl) – 22 juni 2016
Thema: ‘Gastvrijheid’ (Lucas 10,38-42)
Opening: Wees hier aanwezig ….. Dat wij herleven.
Inleiding
Vooral in de zomer-vakantie-maanden speelt ´gastvrijheid´ een grote rol
familie en vrienden komen bij ons aan, om te vertellen hoe hun vakantie is geweest.
Of we gaan zelf weg, en genieten van de gastvrijheid van een hotel, een camping of terras.
Anderen gaan een bezoek brengen aan hun hulpbehoevende opa en-of oma,
want voor hen zijn het vaak wat saaie weken, omdat in de vakantieperiode
er weinig voor hen georganiseerd wordt.
In de Bijbel heeft ‘Gastvrijheid’ heeft ook een religieuze-godsdienstige dimensie.
Ik nodig jullie uit om tijdens dit avondgebed met mij stil te staan
bij de diverse betekenissen van ´gastvrijheid´.
We zijn vanavond van harte te gast in deze kerk:
in de verstilling (van het volgende lied) openen we ons voor Hem, onze God.
Zang: nr. 1 Mijn ziel verstilt in rust en vrede bij God.
Schriftlezing: Lucas 10,38-42: Jezus bij Marta en Maria.
Zang: nr. 71a Meine Hoffnung
Overweging
Dit bekende Bijbelverhaal geeft aan dat gastvrijheid een materiële kant heeft:
zorgen dat er iets lekkers aan eten en drinken voor onze gast, onze bezoeker is.
Die materiële kant wordt vertegenwoordigd door Marta,
die druk doende is in de keuken voor haar gast Jezus.
Maar de gastvrijheid heeft - als het goed is - ook een niet-materiële kant,
die je de geestelijke kant van de gastvrijheid kunt noemen,
vertegenwoordigd door de zus van Marta: Maria,
die persoonlijke aandacht toont voor haar gast, haar bezoeker:
Ze geeft Jezus de kans om te vertellen wat Hem bezig houdt, en graag wil vertellen.
Bij deze kant van de gastvrijheid zijn de woorden ´luisteren´ en ‘aandacht schenken’
belangrijk.
-Jezus geeft in dit evangelie aan: dat dit aspect van de gastvrijheid het belangrijkste is:
´Maria heeft het beste deel gekozen´.
-Ook als het om ´geloven´ gaat,
is luisteren, openstaan, je richten op de ander en op God, van fundamenteel belang.
Want de inhoud van ons geloof komt niet uit het diepste van onszelf,
maar komt van buiten op ons af:
via de boodschap van Christus en via de ontmoeting met Hem.
Met name daarin komt de liefde van God tot ons, en kunnen we horen wie en hoe God is;
wat Hij met ons voorheeft; dat Hij een God van liefde, verlossing en vrede is.
Daarbij is openstaan, luisteren en stilte van groot belang.

leren ´ontvangen´, ons openen, en luisteren.
-Ook in ons avondgebed hier leggen we het accent op
stilte, luisteren en openstaan met ons hart: de geestelijke waarde van de gastvrijheid;
ook de Taizé-liederen hebben dat doel.
Wij zijn hier te gast bij het Mysterie van alles, bij God, bij de bron van alle licht en alle liefde.
´Gastvrij zijn´ kan ook een levenshouding worden,
d.w.z. in elke situatie tijd nemen voor het verhaal van de ander,
zorgen voor een klimaat waarbij de ander zich bij jou op zijn gemak en veilig voelt;
niet jezelf centraal stellen, maar de ander;
eerst luisteren, voordat we zelf beginnen met ons verhaal.
-Het betekent ook: nieuwe gezichten in de groep belangstellend tegemoet treden;
aandacht schenken aan iemand die wat verloren rondloopt.
-Een ´gastvrije´ houding ook voor vluchtelingen en asielzoekers,
helpen bevorderen dat ze menswaardig behandeld worden,
en menswaardig tegemoet getreden worden.
-In diverse bijbel-verhalen komt de overtuiging naar voren
dat in de ander m.n. de vreemdeling, God zelf ons tegemoet komt:
‘Wat je voor je hulpbehoevende medemans hebt gedaan, heb je voor Mij gedaan.
De volgende tekst van Marinus van den Berg past goed bij gastvrijheid
als een levenshouding:
Waar liefde is en zorg om elkaar-daar is het goed wonen (daar wordt gastvrijheid ervaren)
Waar gehuild kan worden en gelachen-daar kunnen mensen leven.
Waar niets verborgen hoeft te worden-daar kan een mens geborgen zijn.
Waar verdriet en pijn worden gedeeld-daar worden mensen een thuis voor elkaar.
War aandacht is voor ieder-daar kan ieder groeien en openbloeien.
Waar mensen elkaar behoeden en verwarmen-daar is men het liefste thuis.
Zang: nr 15 Ubi Caritas en amor
Stilte
Voorbeden, met acclamatie nr. 32 Gospodi pomilui
-voor allen die drukdoende zijn om het leven van anderen wat aangenamer te maken;
Voor hen die werkzaam zijn in verzorgende beroepen, in huishoudens, in tehuizen en
vakantieoorden:
dat hun werk ten goede mag komen aan hen voor wie ze bezig zijn;
dat zij en ook wij niet omkomen in ons werk en onze bezigheden,
maar ook rust en stilte oefenen,
dat er voldoende aandacht mag blijven voor het innerlijk, het hart, van elke mens. (L.o.b)
-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. (L.o.b)
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. 12 Bless the Lord, my soul
Aandacht (Marinus van den Berg)
Zang: nr 52 Laudate omnes gentes,
Na afloop bent u van harte welkom voor koffie, thee en ontmoeting in het zaaltje.

Andere gezangen:
7 In manus tua
19 Jezus, U bent het licht
23 Oculi nostri
29/30/31 Kyrie eleison (en 70 Heer ontferm U; en 32/117: Gospodi)
111 God is vol liefde
33 Misericordias Domino/ Van uw barmhartigheid 77 Toi, tu nous aimes (God u bent liefde)
46 Spiritus Jezus Christi
80 Behüte mich Got
53 Bleibet hier
85 Omdat Hij niet ver wou zijn
56 Singt dem Herrn ein neues Lied (met solo)
109 Fiez vous en Lui
59 Magnificat
124 Li cht dat terug komt
67 Bleib mit deiner Gnade bei uns.
128 Jubelt und freut euch
71 In the Lord
111 God is vol liefde

