Oecumenisch Meditatief Avondgebed 22 juli 2020
Thema van deze Week: Gods woord is stilte
Voorganger: Hans Kerklaan

Aanhef:

Welkom
Iedereen van harte welkom in deze oecumenische avondviering. Als onderwerp
hebben we; Gods woord is stilte. Maar zingen als eerste het welkomslied; Les
Béatitudes

Lied nr. 76 : Les Béatitudes

De onderstreepte lettergrepen als halve noot zingen
123456789-

Bienheur-eux sont les cœurs de pau-vres, car le Royaume des cieux est à eux
Bienheur-eux aussi ceux qui pleu-rent, la joie de Dieu console-ra leur cœurs
Bienheur-eux sont les doux les hum-bles, la terre un jour va deve-nir leur bien
Bienheur-eux chercheurs de justi-ce, car dans leur faims ils seront tous com-blés
Bienheur-eux sont ceux qui par-don-nent, car le pardon pour eux se-ra don-né
Bienheur-eux sont les cœurs lim-pi-des, dans la lumière ils verront leur Seig-neur
Bienheur-eux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu
Bienheur-eux ceux qu’on persé-cu-te, car le Royaume des cieux est à eux
Bienheur-eux ceux qui pour Christ souf-frent, leur allégresse est grande au-près
de Dieu

Vertaling :
1- Zalig zijn de armen van geest, want hun behoort het koninkrijk Gods
2- Zalig zijn de wenenden, want God zal hen troosten
3- Zalig zijn de zachtmoedigen, het beloofde land komt hen toe
4- Zalig zijn die hongeren naar gerechtigheid, hun honger zal gestild worden
5- Zalig zijn de barmhartigen, zij zullen genade ontvangen
6- Zalig zijn de ‘verlichten’, zij zullen Gods heerlijkheid zien
7- Zalig zijn de vredestichters, zij zullen kinderen Gods genoemd worden
8- Zalig zijn de vervolgden, zij zullen het koninkrijk Gods ontvangen
9- Zalig zijn de martelaren voor Christus, zij zullen in God hun vreugde ontvangen
https://www.youtube.com/watch?v=5bU3WJemwWk

Inleiding
Gods woord is stilte zegt Simone Weil. Heerlijke kost voor iemand die is opgegroeid
in een traditie die zegt dat de bijbel Gods Woord is. De woorden van Simone Weil
doen me direct denken aan een citaat dat toegeschreven wordt aan de middeleeuwse
islamitische mysticus Rumi: ‘Gods taal is stilte; de rest is een povere vertaling.’ Dat
maakt me bescheiden. Maar iets van de diepgang van de woorden van Weil wil ik
wel proberen te peilen en in taal te vatten.

Lied nr. 8: Nunc dimittis

https://www.youtube.com/watch?v=pi-j7Ume4KU

Tekst
Gods Woord is stilte.’ Allereerst is daar het woord stilte. Wat betekent dat?
Afwezigheid van geluid? Verblijven in een rustige omgeving? Omstandigheden die
altijd hetzelfde blijven? Dat is stilte ook, maar ik laat het liever niet bij deze uiterlijke
uitleg.
Stilte heeft alles te maken met hoe jij op veranderende omstandigheden reageert. Wat
die omstandigheden met jou doen. Welke innerlijke gesprekken de omstandigheden
in jou op gang brengen. Als ik terugkijk op de afgelopen maanden, zie ik dat ik veel
moeite heb met veranderingen.
Eerst alle beperkende maatregelen en wat die voor gevolgen hebben voor mijn
dagelijks leven en voor de hele maatschappij. En daarna de stapsgewijze
versoepeling. En ik moet me daar telkens maar weer aan aanpassen. Het roept in mij
een bepaalde heftigheid op. Ik kan wel doen alsof ik reuze flexibel ben, maar
eigenlijk geeft het me elke keer weer innerlijke onrust. Pas als ik de onrust een beetje
laat betijen en ik de wereld en mezelf weer kan bekijken vanuit een perspectief dat
iets verder weg ligt dan mijzelf, ervaar ik weer iets van ruimte, rust, innerlijke vrede
‘Gods Woord is stilte.’

Lied nr. 7: In manus tuas

(In uw handen, Vader, beveel ik mijn geest)

https://www.youtube.com/watch?v=Xff4PlGlBLk

Tekst
Stilte. Wie die ruimte dagelijks opzoekt door bijvoorbeeld meditatie, weet waarover
ik het heb. Die stilte is altijd aanwezig, altijd beschikbaar, altijd bereikbaar. Maar ik
ben er zo vaak niet. Ik weet ervan, van die innerlijke stille ruimte. Maar ik kan er
vaak niet bij. Of er niet vanuit leven. Stilte lijkt te maken hebben met afwezigheid
van iets. Maar ten diepste is stilte aanwezigheid. Aanwezigheid van niet-iets. Ik voeg
me in de stilte, in die ruimte in mij en om mij heen die er altijd is. Ik geef me eraan
over, ik laat me erdoor raken, erdoor dragen, ik ga erin op. Ik hoor de stilte niet
alleen, ik voel haar vooral en mijn innerlijk oog gaat ervoor open. En ik betreed haar.

Lied nr. 80: Behüte mich, Gott

https://www.youtube.com/watch?v=hEweJKc1xgs

Lezing: Johannes 1,1:
In het begin was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God.

Stilte

Voorbeden afgesloten met nr. 32 Gospodi A

https://www.youtube.com/watch?v=QANTFlee95A
•

Wij mogen dankbaar zijn, dat van de vele zaken die we hebben meegekregen:
de één het vermogen is om de stilte op te zoeken en vruchtbaar te laten
worden in onszelf en voor anderen.
Laat ons zingend bidden

•

In de stilte kunnen we u God vinden en samen met u kunnen wij ontdekken
hoe wij dat begrip tot werkelijkheid kunnen laten komen in ons leven en in
dat van anderen.
Laat ons zingend bidden

•

Een ieder die dat wil kan nu aansluiten met zijn/haar eigen voorbede:
…
Laat ons zingend bidden

Lied nr. 86: Beati voi poveri

Soloteksten zie vertaling lied nr. 76: Les Beatitudes
https://www.youtube.com/watch?v=2LVq-yVVvB4

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 al werkzame wil,
de levende kracht om te handelen,
en het lied dat alles verfraait,
en zich van eeuw tot eeuw vernieuwt.

Lied nr. 71: In the Lord

(Js 12) Ik ben vol vertrouwen, ik heb geen angst. De Heer geeft mij sterkte en kracht, Hij is mijn behoud. Vol vreugde zult u
water putten uit de bronnen van bevrijding. Brengt dank aan de Heer, roept zijn Naam, maakt onder de volken zijn daden
bekend. (Ps 98) Zingt een lied voor de Heer want Hij deed grootse dingen, laat het bekend zijn over heel de aarde.

https://www.youtube.com/watch?v=GuO5mo9K8nI

Slotgedicht van Hans Favery
De nacht is sterfelijk;
de lijsterbes is bij zichzelf;
de stoel is op het terras;
het water achter de kraan.
En dan nog de zee, haar rots.
O herberg, popelend van afscheid.
Herkomst, noch heengaan.
Spade noch zwaan.

Slotlied nr. 12:

Bless the Lord

(Ps 103) Hij vergeeft al je fouten, Hij geneest al het leed dat je lijdt; je leven koopt Hij vrij van het graf, Hij omringt je met liefde
en goedheid. De Heer is barmhartig en genadig, geduldig is Hij en groot is zijn liefde. Hij behandelt ons niet naar onze zonden,
Hij vergeldt ons niet naar onze fouten. Zoals een vader van zijn kinderen houdt, zo houdt Hij van allen die Hem aanbidden. De
liefde van de Heer duurt eeuwig voor wie Hem aanbidden.

https://www.youtube.com/watch?v=t4Svh-9ohg4

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben of naar aanleiding van deze vesper
over licht of willen na praten, dan kunt u contact opnemen met de voorganger:
Hans Kerklaan
jtmkerklaan@gmail.com
06-34 22 43 05

