
Oecumenisch meditatief avondgebed (in Taizé-stijl) – 21 oktober 2015
Thema: ‘Herfsttijd’

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

Inleiding

Wij hebben in de afgelopen week weer duidelijk gevoeld dat we in de herfsttijd van dit jaar 
leven. Veel regen, ’t is nat en kouder geworden, en ’s avonds is het steeds vroeger donker.
Maar de herfst heeft ook zijn mooie kant. De herfstkleuren komen naar voren, vooral in de 
bossen; en op de akkers worden de laatste vruchten der aarde geoogst, de mais, en de 
suikerbieten.
De herfst met zijn mooie en sombere kant hoort bij ons klimaat, en de ons gegeven 
schepping. Daarom, dacht ik, dat dit ook een thema kan zijn voor een viering als deze.

Zang: nr. 10  Als alles duister is

Schriftlezing: Prediker 3, 1-11

Zang: nr. 67 Bleib mit deiner Gnade bei uns

Overweging

‘Alles heeft zijn tijd’: ook de herfst.
De herfst heeft zijn mooie kant: bomen en planten, langs de weg, in parken en bossen laten 
hun prachtige herfstkleuren zien, in allerlei tinten. Vooral als de zon schijnt, komt die 
kleurenpracht naar voren tijdens een boswandeling,  paddenstoelen van allerlei soort, 
komen tussen de neergefladderde bladeren tevoorschijn. 
Maar de herfst heeft ook zijn sombere kant: het kan urenlang regenachtig zijn, en dagenlang 
grijs vanwege een dik wolkendek; geen zon, somber weer, de bladeren gaan vallen.Veel in de 
natuur sterft af.  
Daardoor worden we in de herfst meer dan ons ons bewust van de vergankelijkheid en 
eindigheid van alle leven, ook van het onze. Niet voor niets valt in de herfst ook ‘Allerzielen’, 
waarbij we onze overledenen gedenken. De pijn van het gemis komt in deze tijd van het jaar 
meer dan anders naar voren. In allerlei gebeden, teksten en liederen proberen we 
uitdrukking te geven aan onze hoop en ons geloof: dat de dood niet het einde is; dat er een 
God is die op ons wacht, bij wie we eens voor eeuwig thuis mogen zijn. 
Iets daarvan zien we ook in de natuur. Want als je goed kijkt, zie je aan de takken waarvan de
bladeren gevallen zijn, al weer nieuwe knopjes tevoorschijn komen. Die zullen de winter 
trotseren en geven zodoende uitzicht op een nieuwe lente daarna.
-In de herfst kan ook het besef naar boven komen dat ook ons leven een herfst kent: als we 
ouder worden, komen we in de herfsttijd van ons leven. Allerlei mankementen kunnen dan 
ons leven verstoren; het kan een hele beproeving zijn. Toch zie je in die herfsttijd van het 
menselijk leven ook mooie herfstkleuren naar voren komen: wanneer men dankbaar 
terugkijkt op zijn/haar verleden; als je ziet hoe men zich schikt in zijn situatie, en als men 
positief blijft kijken naar allerlei kleine positieve dingen, di er nog toe doen en waarvan men 
geniet. De herfsttijd van ons leven heeft zodoende zijn sombere maar ook zijn mooie kant. 



Als je dan kunt geloven dat er een God die ons eens opvangt in zijn eeuwige liefde – hoe dan 
ook –,  krijgt de herfsttijd van ons leven een nog mooier perspectief.

Zang: 124 Licht dat terugkomt….vrede die bij ons blijft.
Stilte

Voorbeden, 
met acclamatie nr. 84 O Lord, hear my prayer.
-voor allen die leven in de herfsttijd van hun leven;
 Voor hen die steeds meer gebukt gaan onder de kwalen van hun lichaam:
 help hen in dit proces van ‘loslaten’;
 dat zij een open oog blijven houden voor de positieve dingen die er nog zijn,
 en daaruit kracht putten.  

  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.71 A  Meine Hoffnung und meine Freude

Avondgebed
Goede God, deze dag loopt weer ten einde.
Vol vertrouwen  leggen wij alles wat wij hebben meegemaakt
 en al ons doen en laten,  in uw handen:
 het goede en het mooie, het pijnlijke en het moeilijke. 
Wij vertrouwen het toe aan uw barmhartige liefde. 
Zegen ons en allen de ons dierbaar zijn. Amen

Zang:  80  Behüte mich Gott

Na afloop bent u van harte welkom voor koffie, thee en ontmoeting
 in het parochiecentrum.

Andere gezangen:
71 In the Lord
12  Bless the Lord, my soul
5    Bonum est confidere
109 Fiez-vous en Lui
7  In manus tus Pater
34  Nada te turba
97  Nothing can ever
3   Le tenébre



19  Jesu le Christ, lumiére interieure
32 Gospodi pomilui  of 88 of 117


