Oecumenisch meditatief avondgebed (in Taizé-stijl) – 7 augustus 2019
Thema: ‘Ik ben op reis en ik neem mee….’
Opening: Wees hier aanwezig ….. Dat wij herleven. (p.12 versie 1+2)
Inleiding
Wij zijn in de vakantietijd. Veel mensen zijn op weg gegaan.
Misschien heb je zelf ook plannen. (Ik ga in september ruim een week.)
Voor we vertrekken, leggen we alles bij elkaar, wat we menen nodig te hebben,
vaak ook nog een aantal dingen ‘voor de zekerheid’.
-In het evangelie-gedeelte dat ik straks zal voorlezen,
horen we dat ook Jezus’ leerlingen er op uit trekken,
niet om een poosje op vakantie te gaan,
maar om het Rijk van God te verkondogen, uit te dragen.
Opvallend is dat zij dan nauwelijks iets mogen meenemen
(geen geld, geen reistas, geen schoeisel)
Waarom? – Bij wat Jezus daarbij voor ogen staat,
wil ik straks graag even met jullie stil staan.
We zingen nu eerst:
Zang: nr. 131 Neem mij aan zoals ik ben
Schriftlezing: Lucas 10, 1.3-9 (zondag 14 C): (zie ook: Mc. 6,7-13: zondag 15 B)
In die tijd wees de Heer 72 leerlingen aan en zond hen twee aan twee voor zich uit
naar alle steden en plaatsen waarheen Hijzelf van plan was te gaan.
Hij sprak tot hen: ‘… Gaat dan, maar zie, Ik zend u als lammeren tussen wolven.
Neemt geen beurs mee, geen reiszak, geen schoeisel, en groet niemand onderweg.
In welk huis gij ook binnengaat, laat uw eerste woord zijn: ‘Vrede aan dit huis. ‘
Woont daar een vredelievend mens dan zal uw vrede op hem rusten;
zo niet, dan zal hij op terugkeren.
Blijft in dat huis en eet en drinkt wat zij u aanbieden; want de arbeider is zijn loon waard.
Gaat niet van het ene huis naar het andere;
in elke stad waar ge binnengaat en ontvangen wordt, eet wat u wordt voorgezet,
geneest de zieken die er zijn, en zegt tot hen: ‘Het Rijk Gods is u nabij.’
Zang: nr. 90 The kingdom of God
Overweging
Misschien kent u het spelletje: ‘Ik ga op reis en ik neem mee…’
Het gaat zo: Je zit in een kring, om de beurt moet je zeggen:
‘Ik ga op reis en neem mee’ en dan mag je iets noemen wat je mee wilt nemen,
maar dan moet je eerst opsommen wat anderen vóór jou al genoemd hebben.
Na een paar minuten is de lijst vakantiespullen zo groot geworden,
dat je er gemakkelijk er één vergeet; dan ben je af.
- Aan dit spel moest ik denken bij dit evangelie, waarin Jezus 72 leerlingen
twee aan twee uitzendt om zijn boodschap uit te dragen,
maar dan juist dingen noemt, die je níet mag meenemen:
geen geld, geen rugzak, geen schoenen: juist dingen waaraan wij het eerst denken.
Blijkbaar komt Jezus’ boodschap het beste over als we open en kwetsbaar
de ander tegemoet gaan: zonder bagage, dus zonder allerlei hulpmiddelen.
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Misschien is het dát ook, wat Jezus bedoelt: als Hij daarna zegt:
‘Ik zend je als lammeren onder wolven’: maw ga maar in al je kwetsbaarheid,
ook met je gebreken en onvolkomenheden, dus helemaal zoals je bent.
Misschien hélpt dat juist: want daardoor wordt duidelijker dat het niet gaat om jóu,
maar om de boodschap en de vrede die je wilt uitdragen.
-En: je hoeft ook geen pasklare antwoorden te hebben (in je bagage).
Een luisterend oor zijn, is meestal belangrijker dan alsmaar zelf aan het woord zijn.
-Als je bij iemand op bezoek gaat, is dat ook zo: bij een zieke of iemand die ergens mee zit,
dan kun je ook maar beter ‘leeg’ en ‘open’ de ander tegemoet gaan, dan ‘vol’ van jezelf.
Het is niet erg als je niet weet wat je moet zeggen of hoe te reageren als iemand verdriet
heeft of gespannen is; we hoeven op al die uitingen geen pasklare antwoorden te hebben:
we kunnen die bagage maar beter thuis laten.
Ook dan is het beter een open oor te hebben, dan: zelf alsmaar aan het woord te zijn,
en te komen met allerlei goedbedoelde antwoorden en adviezen.
Het gaat niet om wat je hébt, maar om wat je bent, en om de ander nabij te zijn,
en om wat je voor de ander kunt zijn.
Maar de leerlingen worden toch ook weer niet helemaal met lege handen op weg gestuurd,
want zij/wij krijgen wel ‘vrede’ mee: om die kostbare vrede te delen
met ieder die we op onze weg ontmoeten.
‘In welk huis je ook binnengaat, laat uw eerste woord zijn: ‘Vrede zij U’(zegt Jezus): sjaloom.
Aan een vredelievend mens is grote behoefte: aan een liefdevol en vreedzaam hart,
dat openstaat en zorg heeft voor de ander, en de ander nabij is in vreugde en verdriet.
Ook zegt Jezus: ‘(Blijf in dat huis, en) Eet en drinkt wat zij u aanbieden’.
Misschien betekent dat ook wel: bij onze bezoeken aan medemensen,
openstaan voor alles wat de ander aan ons kwijt wil: aan verhalen, lief en leed,
eet en drink het alshetware maar op; alles wat iemand op zijn hart heeft:
laat dat allemaal aan je toe, en bij je binnenkomen.
Verder worden ze ‘twee aan twee’ uitgezonden: dus samen, in verbondenheid met een
ander; je moet niet alles in je eentje willen doen, en je hóeft het ook niet alleen te doen.
Bij ‘twee aan twee’, bij samen, kun je van elkaar leren, elkaar steunen en op de been
houden. Daarom doen we dit Taizé-avondgebed met een groep samen,
en is er daarna een ontmoeting in het zaaltje.
Het is de bedoeling dat ‘geloven’ en ook ‘léven’ altijd iets zal blijven van ‘samen geloven’,
en niet alleen ‘ieder voor zich’.)
Het gaat op onze levenstocht niet om wat we ‘hebben’,
maar om wat we voor elkaar (en het rijk van God) kunnen ‘zijn’ en betekenen.
(Dan kan het Rijk van God (de wereld zoals God die bedoeld heeft) gestalte krijgen.
Zang: nr. 89 Lied van Franciscus: Maak mij tot een bedding van Uw vrede.
Stille overweging
Voorbeden, met acclamatie : 32 Gospodi pomilui
-Voor hen die op vakantie zijn of vakantie gaan:
dat zij mogen genieten van wat de natuur en cultuur hen bieden,
en dat ze straks weer behouden mogen terugkeren.
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-voor hen die niet op vakantie kunnen vanwege persoonlijke of financiële redenen;
Dat zij niet vergeten worden, en de nodige aandacht krijgen.
-……….
met op het eind: ‘Onze Vader’ (Mt. 6, 10-13: zie Nieuwe Bijbel Vertaling):
Onze Vader in de hemel, laat Uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen, en Uw wil gedan worden: op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan U behoort het koningschap, de macht en de majesteit
tot in eeuwigheid. Amen.
Zang: nr. 132 Vrede wens ik je toe.
Reisgebed (oud):
God, Gij hebt Abraham, uw dienaar, uit zijn land geleid,
en behoed op al zijn omzwervingen.
Wij bidden U: bescherm ook ons,
Wees verkwikking op onze weg, koele schaduw bij hitte,
een mantel bij koude en regen,
bij vermoeidheid kracht, bij tegenslag bemoediging,
en op glibberige wegen een houvast,
opdat wij onder uw leiding,
veilig het doel van onze reis bereiken,
en tenslotte ongedeerd weer thuiskomen. Amen.
Zang: nr 134 Gaat met God en Hij zal met je zijn
(eventueel daarna: nr 52 Laudate omnes gentes)
We verlaten in stilte de kerk;
in het parochiezaaltje is er gelegenheid elkaar te ontmoeten.
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