O.M.A. 13 mei 2020

Jurgen van der Ent

Thema van deze Week: Je bent niet alleen

Aanhef:

Inleiding
Welkom bij deze Oecumenische Meditatief Avondgebed in de traditie van Taizé. Thema is: Je bent
niet alleen!
Je bent niet alleen!
Zo, er daar mee is alles gezegd. Klaar!
Dat zou een hele korte vesper worden. Dus dan toch maar wat meer. Beginnend met een lezing over
een belofte die Jezus doet aan zijn leerlingen. En dan mijn getuigenis over hoe ik geworsteld heb in
deze moeilijke periode van Corona maatregelen. Maar ook hoe ik eruit ben gekomen, Luctor et
Emergo (ik worstel en kom boven), en hoe ik dat aan iedereen wil vertellen. En zit het bij jou? Kun jij
overleven in deze moeilijke tijden? Of wordt je zicht vertroebelt door zelfmedelijden en liggen
eenzaamheid en pessimisme op de loer?
Nou, de boodschap is: Je bent niet alleen. God is er om je te helpen, ook al zie je dat niet.
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Lied 115:

I am sure I shall see

Ik weet zeker dat ik de goedheid van God zal zien in het land van de levenden. Houd moed, vertrouw
op God.
https://www.youtube.com/watch?v=LW_cU7TeOWw

Lezing uit het 14e hoofdstuk van Johannes:

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
"Als gij Mij liefhebt, zult ge mijn geboden onderhouden.
Dan zal de Vader op mijn gebed u een andere Helper geven
om voor altijd bij u te blijven:
de Geest van de waarheid,
voor wie de wereld niet ontvankelijk is,
omdat zij Hem niet ziet en niet kent.
Gij kent Hem,
want Hij blijft bij u en zal in u zijn.
Ik zal u niet verweesd achterlaten:
Ik keer tot u terug.
Nog een korte tijd en de wereld ziet Mij niet meer;
gij echter zult Mij zien,
want Ik leef en ook gij zult leven.
Op die dag zult gij weten, dat Ik in mijn Vader ben
en gij in Mij en Ik in u.
Wie mijn geboden onderhoudt, die hij heeft ontvangen,
hij is het die Mij liefheeft.
En wie Mij liefheeft, zal door mijn Vader bemind worden;
ook Ik zal hem beminnen en Ik zal Mij aan hem openbaren."
(Johannes 14,15-21)

2

Lied 62:

Tu sei sorgente viva

https://www.youtube.com/watch?v=XRgb4hlTFXw

Getuigenis
Daar zit ik dan. Alleen. Een leeg gevaagde
agenda die mij maagdelijk wit staat aan te
staren, beroofd van alle sociale bezigheden
in de week waaronder koorrepetities,
vieringen, sportmomenten, en alles waar ik
naar toe heb gewerkt, alle concerten zijn afgelast of heb ik zelf moeten afgelasten.
Alles is krakend tot een stilstand gekomen. Ook de inkomsten verdwijnen als sneeuw voor de zon.
Dus maar weer de hand ophouden bij de gemeente in het kader van de TOZO-regeling.
Van een zeer drukke tijd met een concerttournee van een Tsjechisch Strijkkwartet door het hele land,
met de wagen 7000 km afgelegd en 14 concerten in twee weken naar… niets.
Mijn doelstelling voor dit voorjaar is in rook opgegaan. Voor het najaar zijn de verwachtingen zeer
onzeker. Twijfel slaat toe: Ben ik wel geschikt voor dit werk als concertorganisator? Diep weg
gestopte negatieve zelfbeelden komen toch weer om de hoek kijken.
Elke dag sta je dan toch maar weer op en doe je wat werk, werk dat is blijven liggen. Je maakt
fietstochten om maar te bewegen. Je eet, je slaapt. Dagen beginnen op elkaar te lijken. En je vraagt
je af: wat doe ik er nog toe? Sleur, slechte vooruitzichten krijgen soms de overhand.
Maar toch…
Toch ben ik niet eenzaam. Mensen bellen, mailen appen mij, soms ook van wie ik het niet had
verwacht. Er is aandacht voor mij, wel op afstand, maar men is oprecht geïnteresseerd hoe het met
mij gaat. Wauw!
En ik mag en kan genieten van de ontluikende natuur tijdens mijn fietstochten. De mooie bloesem
uitlopende bomen, de zang van de vogels, het gekrijs van de soorten die niet hebben leren zingen, de
ree die opeens vlak bij je verschijnt, de prachtige uitzichten in ons mooie landschap. Wat is de natuur
toch mooi. Wat is de schepping toch mooi
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En ik weet het wel: Ik ben nooit alleen. Ik wandel dan soms op de weg in duisternis en struikel over
een hobbel op mijn levensweg, maar ik ben niet alleen. Als ik struikel wordt opgevangen, als ik het
niet meer weet welke kan ik op moet, wordt mij het juiste pad bijgelicht. Ik heb God om mij heen, of
in mijn hart, of allebei. Ik weet het wel, zelfs in mijn moeilijkste momenten, een decennia geleden,
was ik ook al niet alleen, maar ik vergeet het soms. Zelfmedelijden en andere egocentrische
gedachten verdrukken de werkelijkheid waarin ik er echt niet alleen voor sta.
En soms duurt het even voordat ik dat inzie. En dan kan ik jubelen en het uitzingen van vreugde.
Helaas geen koorrepetitie, viering of concert omdat ook echt te doen en thuis, te gehorig voor de
buren. Dan maar in deze vesper.

Lied 12:

Bless the Lord

https://www.youtube.com/watch?v=cazm6MSUt4A

Overweging
Ik zag het niet meer zitten. En ik denk dat ik niet de enige ben. Dat overkomt velen van ons. Een
moeilijke tijd waarin een uitweg soms verborgen lijkt. Ik was blind.
In de lezing zien de leerlingen het ook soms niet meer. Hun leider, de Messias is aan het kruis
gestorven en alle plannen vallen uiteen. Ze proberen uit alle macht de herinnering aan Hem levend
te houden. Toch voelen ze zich eenzaam, kwetsbaar, afgesloten en geïsoleerd van de buitenwereld.
Maar ze zitten niet bij de pakken neer: een belofte houdt ze gaande. Die belofte staat in de lezing:
“Ik zal u niet verweesd achterlaten: Ik keer tot u terug. Nog een korte tijd en de wereld ziet Mij
niet meer; gij echter zult Mij zien, ” en “Dan zal de Vader op mijn gebed u een andere Helper
geven om voor altijd bij u te blijven: de Geest van de waarheid”
En met Pinksteren gebeurd het: ze treden dan zelfverzekerd naar buiten en getuigen ze van een
aangepast geloof, een geloof gebaseerd op liefde en verkondigen ze een nieuw testament in
Jerusalem en ver daarbuiten. Het Christendom is geboren!
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Lied 111:

God is vol liefde

https://www.youtube.com/watch?v=VlSjihYio6k

Voor de Stilte
In deze periode zijn we vaak op ons zelf aangewezen. Sleur, irritaties, vereenzaming liggen op de loer
en samen met pessimistische gedachten kan dat een moeilijke periode opleveren heel soms met een
funeste afloop. Maar we zijn niet alleen. Nooit niet. Alleen we sluiten we Hem buiten in onze
zelfmedelijden en zien we Hem niet staan in de verwarring van deze periode.
Hoe is het bij jou? Voel jij je in deze periode eenzaam? Zit je vol met zelfmedelijden? Gebruik de
komende stilte eens om te luisteren naar jezelf. Niet naar je eigen geklaag, nee, naar de stilte in je
hart. En merk dat er een Goddelijke kracht zit die energie geeft die je verwarmt, die je helpt je
problemen op te lossen. Luister, wees stil…

Stilte
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Voorbeden telkens afgesloten met de acclamatie:

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

1.

Heer God, wilt ons bijstaan in deze moeilijke periode, als irritatie en eenzaamheid op de
loer liggen? Bescherm ons tegen zelfmedelijden dat ons verblind, zodat we niet kunnen
zien dat we nooit alleen kunnen zijn.
Laat ons samen bidden:

2.

Heer God, wilt u bij hen zijn, die in deze tijden veel te verliezen hebben. Geef hun de
kracht om door te gaan, te vertrouwen op U als Helper, raadgever. Laat ze zien dat ze
nooit alleen zijn.
Laat ons samen bidden:

3.

Heer God, wilt u bij hen zijn die ziek zijn, bang zijn om te sterven. Geef hun kracht om te
overleven of in vrede het leven los te laten.
Laat ons samen bidden:

4.

Heer God, wilt u bij hen zijn die een dierbare hebben verloren in deze periode van
ongelijke strijd. Sterk hen in hun verdriet en geef hun kracht de draad weer op te pakken.
Laat ons samen bidden:

5.

Ruimte voor een eigen gebed:

Laat ons samen bidden:
Eind:

Heer God, luister naar de stilte in ons hart. Verhoor de gebeden die hier niet zijn
uitgesproken maar op onze lippen branden.
Laten voor al deze stille wensen nog één keer zingen:
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Onze vader (uit het Aramees vertaald)
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.

Luisterlied

Je vous salue Marie
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https://www.youtube.com/watch?v=hc2lkx28GYU&list=RDhc2lkx28GYU&start_radio=1&t=15
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Slotgedachte (naar een gedicht van Leo Heuvelman)
Je bent niet alleen
Ik zal je dragen
al is de weg donker
het leven vol vragen
Blijf sterk, grijp moed
in al je verdriet
Ik ben het die jouw
angst en beven ziet
Je bent niet alleen
Ik zal er zijn
in vreugde, in verdriet
bij angst en pijn
Sla je oog naar boven
en leer je leven
in Mijn Vaderhand te geven.

Slotlied 128

Jubelt und freut euch

Jubel en verheug je op de Heer. Hij heeft grote dingen voor ons gedaan. Wees niet bang.
Alleluia
https://www.youtube.com/watch?v=TpsyCkKu26c

Ik wens iedereen een mooie week toe en weet…
…je bent niet alleen!!
https://www.youtube.com/watch?v=e94XCSukSbk
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