Oecumenisch meditatief avondgebed (in Taizé-stijl) – 23 december 2015
Thema: Jezus, een Godsgeschenk
Opening: Wees hier aanwezig ….. Dat wij herleven.
Inleiding
We zijn nu vlak voor Kerstmis.
Dan zullen we in de kerstvieringen het geboorteverhaal van Jezus horen volgens Lucas (over
de geboorte bij de herders op het veld).
Vanavond wil ik graag met jullie stilstaan bij de versie volgens Matteus, m.n. bij de
aankondiging van zijn geboorte; want het gebeuren rond de geboorte zelf vertelt hij niet.
Bij Lucas is het beschreven vanuit het gezichtspunt van Maria, die bij Mt vanuit die van Jozef.
Hij krijgt te horen (van een engel in een droom) dat de zwangerschap van Maria en het kind
in haar schoot een Gods geschenk is.
Ze heeft ontvangen van de H. Geest: dat wordt aan Jozef door een engel aangekondigd.
Ter inleiding zingen we:
Zang: nr. 10 Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur.
Schriftlezing: Matteus 1, 18-24
Zang: nr. 19 Jezus, U bent het licht in ons leven
Overweging
De evangelist Matteus geeft in dit verhaal aan
dat de komst van Jezus niet het resultaat, de vrucht, is van gewone menselijke
vruchtbaarheid, maar op basis van Gods belofte, Gods liefde.
Want de engel zegt tot Jozef: ‘Het kind in haar schoot is van de heilige Geest’.
M.a.w. dit kind is een goddelijke gave, een Gods geschenk.
Zo hebben de leerlingen van Jezus Hem later ook ervaren:
heel bijzonder vervuld van Gods Geest, waardoor steeds duidelijker werd wie Hij was:
“Zoon van God’ , ‘Uit God geboren’ zoals we belijden in onze christelijke geloofsbelijdenis.
Als we van elk kind al mogen zeggen dat het een Gods geschenk is,
dan zeker van het Jezus-kind, die hier wordt aangekondigd.
Het verhaal geeft al aan wat we met Kerstmis vieren:
het geheim van Gods komst in deze wereld, de vervulling van Gods belofte aan Israël.
In Jezus heeft de oneindige God zijn gezicht laten zien, zijn woord gesproken;
In Hem is Gods mensenliefde op bijzondere wijze aan het licht gekomen.
Met Kerstmis vieren we dat God in Jezus naar ons mensen heeft omgezien;
dat Hij in Hem onder ons is komen wonen; ‘Gd met ons’: Immanuel;
dat in Jezus God heeft laten zien dat Hij van ons-mensen houdt, wie we ook zijn,
ook al gaat er nog zoveel mis, en ook al is er aan ons nog zoveel mis.
Ja, Hij is juist gekomen om ons weer verzoening en nieuwe perspectieven te komen brengen.
Hij wordt dan ook ‘Jezus’ genoemd, d.i. ‘God redt’.

-Ik denk dat ook wij zijn geroepen om mensen als Jozef en Maria te zijn:
Mensen die weten van ontvangen, vertrouwen, laten gebeuren;
die niet overal zelf de hand in willen hebben, die weten van overgave;
mensen die dienstbaar zijn – in alle eenvoud en bescheidenheid – die als Jozef trouw zijn,
en doen wat we zien als onze plicht, onze verantwoordelijkheid, onze roeping.
-Zou het niet zó zijn dat God pas dan (mede door ons) ook in onze tijd zijn gezicht kan laten
zien, en ons zijn liefde schenken?
Dan kan God ook in ons leven binnenkomen, in ons mens worden.
Het bracht Jozef en Maria – net als hun zoon Jezus – niet alleen vreugde, maar ook het kruis,
maar in en door dit alles heen, kwam Gods liefde tot volle openbaring,
en kon het rijk van God gestalte krijgen.
Moge wij en vele anderen dat met Kerstmis ervaren.
Zang: 52 Laudate omnes gentes
Stilte
Voorbeden, met acclamatie nr. 32 Gospodi pomilui
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. 124 Licht dat terugkomt
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: 11 Gloria…. et in terra pax (Canion)
(indien onvoldoende bekend: nr.67 Bleib mit deiner Gnade bei uns
Na afloop bent u van harte welkom voor koffie, thee en ontmoeting
in het parochiecentrum.
Andere gezangen:
15 Ubi caritas (of 16)
12 Bless the Lord, my soul
109 Fiez-vous en Lui
85 Omdat Hij niet ver wou zijn (Midden onder u)

19 Jesu le Christ, lumiére interieure

