
Oecumenisch meditatief avondgebed (in Taizé-stijl) – 29 juli 2015
Thema: ‘Gastvrijheid’      (Marta en Maria)

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

Inleiding:
Ik zocht een thema dat aansluit bij deze vakantietijd. 
Zo kwam ik op ‘gastvrijheid’. In deze zomermaanden zijn we vaak aangewezen op de 
gastvrijheid van anderen: wij ontvangen thuis gasten, en zijn dan we zelf gastheer/vrouw:
 vrienden of familie komen na hun vakantie even bij ons aan om bij te praten; 
 of we zijn zelf te gast bij anderen: in een vakantieverblijf, soms ver weg in andere streken. 
Soms dichtbij: op een terras aan de Brink. 
En vanavond zijn we te gast in deze kerk, en straks in de parochiezaal. 
Hopelijk ervaren we ook in ons eigen thuis gastvrijheid: bij elkaar, van elkaar. 
Redenen genoeg om even bij het thema ‘gastvrijheid’ stil te staan.

Zang: nr. 19 Jezus, U bent het licht in ons leven 
                    (Jésus le Christ, Lumiére interieure)

Schriftlezing: Lucas 10, 38-42:
Een bijbel-verhaal dat past bij ‘gastvrijheid’ is gemakkelijk te vinden:
o.a. Jezus op bezoek bij de gezusters Marta en Maria.
Nu is dit verhaal weliswaar primair bedoeld om aan te geven dat Maria – aan de voeten van 
Jezus luisterend naar Hem – het beeld is van de ware leerling van Jezus. 
Je mag het verhaal, dacht ik, ook lezen als een beeld van de gastvrijheid, waarbij Maria én 
Marta elkaar aanvullen.
Bovendien is het wel aardig om dit verhaal vanavond te lezen, want in de Rooms Katholieke 
Kerk houden we vandaag op 29 juli de gedachtenisviering van de H. Marta.

In die tijd kwam Jezus in een dorp, en een vrouw die Marta heette, ontving Hem in haar 
woning. Zij had een zuster, Maria, die – gezeten aan de voeten van de Heer – luisterde naar 
zijn woorden. Marta werd in beslag genomen door de drukte van het bedienen, maar ze 
kwam er een ogenblik bij staan en zei: ‘Heer, laat het U onverschillig dat mijn zuster mij 
alleen laat bedienen? Zeg haar dan dat zij mij moet helpen.’  De Heer gaf haar ten antwoord: 
‘Marta, Marta, wat maak je je bezorgd en druk over veel dingen. Slechts één ding is nodig. 
Maria heeft het beste deel gekozen en het zal haar niet ontnomen worden’.

Zang: nr. 67 Bleib mit deiner Gnade bei uns

Overweging
Marta en Maria duiden samen aan wat ‘gastvrijheid’ is. Ze vullen elkaar aan:
Van de ene kant hoort bij gastvrijheid: zorg dragen dat er iets te drinken is met iets lekkers 
erbij, en dat het thuis wat gezellig uitziet: de Marta-kant van de gastvrijheid,
 (we kunnen er heel druk mee zijn)
 maar nog belangrijker is de Maria-kant van de gastvrijheid:  aandacht voor persoon van de 
ander, van de gast: luisteren naar wat hij/zij jou wil vertellen; openstaan voor de gevoelens 
van de ander die schuilen achter de woorden: zorgen, verdriet, of onzekerheid, of juist geluk 



en blijdschap. Daarvoor een open oor hebben. Dan ontstaat een echte ontmoeting, en is dat 
niet de bedoeling en de kern van elke ‘gastvrijheid’?
-Ook in deze Broederenkerk zijn wij vanavond te gast, niet alleen bij elkaar; in de stilte van 
onze meditatie en in het samen zingen ervaren we misschien wel eens dat wij hier te gast zijn
bij het Mysterie van alles wat bestaat, bij God, de bron van alle licht en alle liefde.  Hopelijk 
ervaren we dat af en toe: dat Hij er voor ons is, en ieder van ons aanvaardt zoals we zijn; dat 
we voor Hem zijn als welkome gasten. 
Hij wil graag bij ons binnen komen, een plek krijgen in ons leven, bij ons gehoor vinden, en 
ons tot zegen zijn.)
-Gastvrijheid kan ook een levenshouding zijn bij al ons doen en laten; in elke situatie waarbij 
we met een medemens te maken hebben: door telkens bewust een houding aan te nemen 
van aandacht voor de ander, voordat we zelf beginnen met ons eigen verhaal. Een open  
houding waarbij je er echt voor de ander probeert te zijn, en waarbij de ander zich veilig en 
vrij bij mij/jou voelt. Gastvrij zijn als levenshouding in elke situatie, in het leven van alledag.

Zang: 15 Ubi Caritas et amor
Stilte

Voorbeden, 
Voor allen die drukdoende zijn om het leven voor 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 hulpbehoevende mensen;
 dat er ook altijd voldoende aandacht mag blijven voor het innerlijke (hart) van elke mens.

met acclamatie nr. 32 Gospodi pomilui (Heer  ontferm U)
  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.1 Mon ame se repose  (Mijn ziel verstilt)

Avondgebed
In plaats van een avondgebed lees ik een tekst van Marinus van den Berg,
dat goed past 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.
Waar aandacht is voor ieder – daar kan ieder groeien en openbloeien.
Waar mensen elkaar behoeden en verwarmen – daar is met ’t liefst thuis.



Zang:  nr. 52 Laudate omnes gentes

Van harte welkom voor koffie, thee en ontmoeting in het parochiecentrum.


