Oecumenisch meditatief avondgebed Deventer woensdag 1406-2017
aan de hand
Opening
Lied: Iepenje my
Ik wil ook deze dienst weer beginnen met een kruisteken als teken van geloof in en verbinding met
God, onszelf en elkaar, met hemel en aarde.
In de naam van de vader en de zoon en de heilige geest amen.
Lied130 : Tibie Paiom

Inleiding
Een maand geleden liep ik door de bergen van Slowakije. Er waren
dagen dat ik veel mensen tegen kwam. Soms kon ik het gezicht van
Jezus in die mensen herkennen. Een dag liep ik zelfs samen met
iemand. Ook met deze man samen herkende ik God. Maar ik liep
ook een dag helemaal alleen. Alleen op moeilijke paden glibberig
vooral. In de vroege ochtend van die dag lag er ook nog eens ijs op
dat pad. Soms was er, zonder stijgijzers, bijna niet vooruit te komen. Toen viel me in dat ik
wel een handje kon gebruiken. En toen kreeg het volgende lied vorm. Heer neem mij bij de
hand want ik kan niet zonder U. Verder lopend, nou ja, viel het accent al glibberend telkens op een
ander woord in die zin, en soms veranderde de toonhoogte. Heer neem mij bij de hand want ik kan
niet zonder U. Zo ontstond een liedje dat een aantal van jullie al een keer hebben gehoord omdat ik
bij eerste ingeving naar deze groep appte.
Niet alleen bracht me dat dicht bij God maar ook bij mijn opa die ongetwijgeld een plek in de hemel
heeft verdiend. Want op een of andere manier gaf mijn opa mij vroeger altijd een hand alsof die van
God kwam. Mijn Opa was een beetje mijn God, hij maakte huizen en zong in het kerkkoor, hij
kende iedereen in zijn dorp. Opa wás natuurlijk God niet, maar in zijn hand en zijn houding
herkende ik iets van God. We noemen ons vaak kinderen van God. Maar misschien zijn we ook
kleinkinderen van God.
Lied 123 Aber du weisst den Weg für mich

Evangelietekst
Jesaja 41-13 Want Ik ben de HEERE, uw God, Die uw rechterhand vastgrijpt en tegen u zegt: Wees
niet bevreesd, Ik help u.

Lied Ga met God

Tekst 2
tekst:
"Dit stuk van de geschiedenis zoals
wij het nu beleven, kan ik ook
helemaal dragen zonder te
bezwijken. Ik weet wat er allemaal
gebeurt en mijn hoofd blijft zo
helder. En soms is het alsof er een
laag as gestrooid wordt over mijn
hart. En soms is het ook of voor
mijn ogen zijn gezicht verwelkt en
vergaat en langs zijn grauwe
trekken tuimelen dan eeuwen achter
elkaar de afgrond in, en alles valt
dan voor mijn ogen uiteen, en mijn
hart laat al alles los. Het zijn kleine
ogenblikken, later vind ik alles
weer terug en is m'n hoofd weer zo
helder, en ik dit stuk geschiedenis
helemaal dragen zonder ter onder te
bezwijken. En als je een keer
begonnen bent met God te wandelen, ja dan wandel je maar door, het hele leven is dan één uit
wandelen gaan, zo een merkwaardig gevoel. "
( Etty Hillesum dagboek 14 juli 1942 )
Lied 77: Toi qui nous aime
>>direct overgaan naar stilte (bel)

STILTE
Voorbeden met acclamatie 73: Sviaty Boze
– Laten wij elkaar Gods hand rijken. Laten we dat nu doen terwijl we zingen en bidden
– Heer die ons met uw handen geschapen heeft leid ons, bescherm ons

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 7: In manus tuas pater

Beeld/ Avondgroet
Na deze viering gaat het dagelijkse leven weer verder maar neem de gedachten van vandaag mee in
uw pelgrimage, uw wandeling door het leven. Wandel aan Gods hand.
eindlied 39: O Christe dominus Jesu
* Hartelijk welkom voor koffie, thee en ontmoeting na afloop, graag in stilte de kerk verlaten.

