Oecumenisch meditatief avondgebed (in Taizé-stijl) – 4 jan. 2017
Thema: Een ‘gezegend’ nieuw jaar!
Opening: Wees hier aanwezig ….. Dat wij herleven.
Inleiding
Welkom voor dit oec. Avondgebed in de stijl van Taizé, de eerste in dit nieuwe jaar.
Wij hebben dezer dagen talloze malen een nieuwjaarswens naar elkaar uitgesproken:
‘Gelukkig nieuwjaar’, een voorspoedig, een gezond of liefdevol nieuwjaar,
de beste wensen en alle goeds.
Vanavond wil graag stil staan bij de wens ‘een gezegend nieuwjaar’:
afgeleid van een Bijbelse zegen, die ik straks zal voorlezen.
Het lijkt voor sommigen misschien een wat ouderwetse of deftige Nieuwjaarswens.
Misschien wel aardig om even stil te staan bij de inhoud van die wens:
‘Een gezegend Nieuwjaar’.
In het volgende lied, wordt al iets van de inhoud van die zegen uitgedrukt`
Zang: nr. 80 Behüte mich, Got
Schriftlezing: Numeri 6,22-27 (zegen van Aäron)
Dat woord ‘Gezegend’ is afkomstig uit de Bijbel,
te vinden in het O.T. , in het boek Numeri 6,22-27:
De Heer sprak tot Mozes:
‘Zeg aan Aäron en zijn zonen:
Als gij de Israëlieten zegent, doe het dan met deze woorden
´Moge de Heer u zegenen en behoeden!
Moge de Heer de glans van zijn gelaat over u spreiden, en u genadig zijn.
Moge de Heer zijn gelaat naar u keren en u vrede schenken!
Als zij zo mijn naam over de Israèlieten uitspreken, zaI Ik hen zegenen.´
Zang: nr. 99 Gezegend is de Heer – Bedigno al Senor
Overweging

De meesten zeggen we dezer dagen i.v.m. het nieuwe jaar:
‘Ik wens je een gelukkig, gezond, liefdevol, mooi en goed nieuwjaar’ toe;
‘de beste wensen’ of ‘alle goeds voor het nieuwe jaar’,
maar sommigen zeggen in de geest van die Bijbelse zegenbede ook wel:
‘Ik wens je een gezégend nieuwjaar’,
wat ongeveer hetzelfde is als ‘Zalig Nieuwjaar’,zoals katholieken dat vooral voorheen zeiden.
‘Gezegend nieuwjaar’: Het klinkt misschien wel een beetje ouderwets en wat deftig,
maar het heeft wel iets moois in zich.
Want door elkaar een ‘gezegend’ nieuwjaar toe te wensen,betrekken we Gód bij onze
wensen.
Bij de wens ‘een gezegend nieuwjaar’ vragen we in de geest van die Bijbelse zegenbede:
‘dat Gods zegen mag rusten over dat nieuwe jaar;
dat Hij u/mij/ons mag behoeden;
dat Hij zijn gelaat naar ons kere:
(anders gezegd: dat Hij naar ons kijkt en ons ziet met zijn liefdevolle ogen);
dat Hij bij ons is: in al wat wij doen en meemaken;
dat Hij ons genadig mag zijn en ons zijn vrede moge schenken.’
Zo worden we ‘gezegende mensen’.
Wij hopen, wensen en bidden dat die zegen van God mag rusten
op ons leven en op dat van anderen: op onze familieleden en vrienden,
ja op onze hele wereld, op al Gods mensenkinderen.
Daarbij denken we ook aan mensen in Syrië en andere gebieden in het Midden Oosten,
en elders in de wereld: dat er spoedig vrede mag komen.
‘Gezegend zijn’ is niet alleen een geschenk (een gave, dat je ontvangt),
het is ook een opdracht, een opgave.
Dat ‘gezegend zijn’ vraagt van onze kant:
om naar vermogen ook zelf een zegen voor onze medemens te zijn.
dat we zelf iets van Gods zegen uitstralen: iets van Zijn liefde:
in de alledaagse aandacht en zorg voor elkaar.
Dan wordt 2017 een gezegend nieuwjaar, en zijn wijzelf ook een zegen voor elkaar.
Alles wat er zal gebeuren in het nieuwe jaar, hebben we niet zelf in handen
(hoewel we er natuurlijk wel medeverantwoordelijk voor zijn).
Laten we daarom alles wat we hopen en wensen voor het nieuwe jaar,
in Gods hand leggen, in het vertrouwen dat ze bij Hem in goede handen is;
en laten we verder het nieuwe jaar maar gewoon op ons af laten komen,
ons er aan toevertrouwen, en er Gods zegen over vragen.
Moge 2017 zo een ‘gezegend’ en vruchtbaar jaar worden,
voor u, voor mij en voor al Gods mensenkinderen op aarde,
en mogen we ook zelf een zegen zijn voor anderen.
Dat wens ik u van harte toe.
Zang: nr 33 Van uw barmhartigheid en uw trouw wil ik altijd zingen, Heer.
Stilte
Voorbeden, met acclamatie nr. 70 Heer ontferm U, Heer ontferm U ….

Goede God, kom met uw zegen over hen die landen en volken regeren
Dat zij bedacht zijn op vrede en gerechtigheid.
En kom met uw zegen over hen die leven in landen met oorlog en aanslagen
En over vluchtelingen hier en elders in onze wereld±
Dat het nieuwe jaar meer vrede en welzijn zal brengen.
Goede God, kom met uw zegen over hen die dit nieuwe jaar begonnen zijn met
ziekte, zorgen of verdriet
en over hen die pas nog een dierbare door de dood hebben verloren,
En over hen voor wie deze dagen en beproeving waren.
God, wees vooral hen nabij met uw liefde en zegen.
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. 65 Dona la pace, Signore
Zegenbede Ierse zegenbede, en 70 De levende zegene en behoede u
Dan wil afsluiten met een Ierse Zegenbede, ik dacht van de heilige Patrick±
Moge de Heer voor u uitgaan
om u de juiste weg te tonen.
Moge de Heer naast u gaan
om u te behoeden en te steunen.
Moge de Heer achter u gaan
om u te beschermen tegen hen die u kwaad willen doen.
Moge de Heer onder u zijn
om u op te vangen als u dreigt te vallen.
Moge de Heer in u zijn
om u te troosten als u verdrietig bent.
Moge de Heer om u heen zijn
om u te verdedigen als anderen u aanvallen.
Moge de Heer over u komen met zijn zegen
dat Hij u zegenen en bewaren mag.
Dan zingen we nu die Bijbelse zegen uit het boek Numeri
nr. 72 De Levende zegene en behoede u
Zang: nr 12 Bless the Lord, my soul
Na afloop bent u van harte welkom voor koffie, thee en ontmoeting in het zaaltje.

