Oecumenisch meditatief avondgebed (in Taizé-stijl)
20 februari 2019 Thema: ‘Jij bent mijn geliefd kind’
Opening: Wees hier aanwezig ….. Dat wij herleven.
Inleiding
Ieder mens heeft behoefte aan bevestiging:
dat je als mens de moeite waard zijn, dat er van je gehouden wordt.
Jezus zelf heeft die bevestiging ook mogen ervaren bij zijn doop in de Jordaan.
Bij dat gebeuren nodig ik jullie uit om samen in deze viering stil te staan,
en bij wat het ons nog steeds te zeggen en te bieden heeft.
Zang: nr. 111 God is vol liefde
Schriftlezing: Marcus 1, 9-11:
In die tijd vertrok Jezus uit Nazaret in Galilea
en liet zich in de Jordaan door Johannes dopen.
En op hetzelfde ogenblik dat Hij uit het water opsteeg, ging de hemel open,
en Hij zag de Geest als een duif op zich neerdalen.
Er kwam een stem uit de hemel:
‘Gij zijt mijn Zoon, mijn veelgeliefde; in U heb ik welbehagen.’
Zang: nr. 109 Fiez-vous en Lui
Overdenking
Toen Jezus zijn openbaar optreden begon, liet Hij zich, net als vele anderen,
door Johannes dopen in de rivier de Jordaan.
Bij zijn doop gebeurde er iets bijzonders, want, - zo stond er -:
‘Op datzelfde ogenblik dat Hij uit het water opsteeg, ging de hemel open,
en zag Hij de Geest als een duif op zich neerdalen.
En er kwam een stem uit de hemel:
‘Gij zijt mijn Zoon, mijn veelgeliefde; Ik heb in U welbehagen.’
ofwel in gewone taal: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, Ik houd van Jou.’
-We kunnen dit hele gebeuren zien als een liefdesteken van God, Zijn Vader,
voor Jezus, zijn geliefde Zoon.
Iemand zei me eens:
Je kunt het zien als het ontvangen van een bemoedigende kus.
Door dit gebeuren ontving Jezus van God, zijn Vader, een liefdevolle bemoediging:
om rond te gaan trekken en overal het evangelie van de liefde te verkondigen.
Ook de Doop van een kind (of een volwassenen) in onze tijd,
mogen we zien als een liefdesteken, als een kus van God voor de dopeling.
Dan gaat ook voor de dopeling alshetware de hemel open,
en ontvangt het een teken van liefde,,
een kus van Onze Lieve Heer, die ook alshetware tot dit kind zegt:
‘Jij bent mijn geliefd kind; Ik hou van jou; Ik ben blij dat je er bent;
Ik ga met je mee op je levensweg; Ik zal er zijn voor jou’.
Zo wordt een kind in de doop bevestigd als een veelgeliefd kind van God.

De meesten van ons zijn ooit gedoopt.
Ook wij hebben toen dat liefdesteken, die kus, van God ontvangen,
en ook tot ons is toen (alshetware) gezegd:
‘Jij bent mijn geliefd kind; ik heb je lief; ik ben blij met jou; Ik zal er altijd voor je zijn’,
ook al voelt dat niet altijd zo’.
Die woorden zijn bedoeld voor héél ons leven: als vertroosting en bemoediging.
Dat wil niet zeggen dat niet-gedoopten geen geliefde kinderen van God zijn,
want elk kind, elk mens, mag zich kind van God weten:
we zijn allemaal geschapen ‘naar Gods beeld en gelijkenis’,
ook al is de doop niet aan ons gebeurd;
ook al hebben we dat mooie teken niet uitdrukkelijk ontvangen.
Gelukkig ondervinden de meeste kinderen al vroeg in hun leven liefde en aandacht,
waarin wij ook iets mogen zien van Góds liefde voor hen.
Als ouders hun pas geboren kindje liefdevol toelachen met liefkozende woordjes,
en het liefdevol strelen op de wang:
dan is dat om het kind te laten ervaren: dat het voor hen een geliefde kind is,
en dat ze blij met hem/haar zijn,
maar ook om zo de eerste glimlach aan hun kindje te ontlokken.
Die eerste glimlach geeft de ouders een diep geluksgevoel.
Dat lachje is het eerste teken van wederzijdse communicatie, contact.
-Een baby zal niet zo gauw uit zichzelf beginnen te lachen.
‘We kunnen liefhebben, omdat eerst een ander ons heeft liefgehad’,
zeggen de wijsgeren.
We moeten daarom maar niet zuinig zijn met onze hartelijkheid naar kinderen en
naar anderen toe. We hebben elkaar nodig om liefdevolle mensen te worden.
Daarom is het van belang dat we in onze samenleving,
en ook als we hier samen zijn voor het avondgebed,
elkaar als gelijken aanvaarden,
zodat iedereen in onze aandacht en betrokkenheid,
en in onze gewone tekens van liefde en hartelijkheid,
die we van elkaar in ons leven van elkaar ontvangen en geven,
iets mag zien en ervaren van Gods liefde voor ons, dus via onze medemensen.
We zingen niet voor niets: ‘Ubi caritas et amor, Deus ibi est’:
‘Daar waar vriendschap heerst en liefde, daar is God’.
- Hopelijk ervaren wij die bemoediging regelmatig in ons leven,
en ook hier tijdens ons avondgebed:
in de gezangen, in de woorden die gesproken worden, in ons gebed en onze stilte,
en in onze samenkomsten hierna.
Moge dit gelovig besef (van geliefde kinderen van God te zijn) ons blijven inspireren,
en ons nooit verlaten.

Zang: 134 Ga met God en Hij zal met je zijn
Stilte/persoonlijke overweging
Voorbeden, met acclamatie : Nr. 32 O Gospodi pomilui
-Goede God wij bidden U voor onszelf en al Gods mensenkinderen:
dat wij allen U mogen blijven zien en ervaren als een liefdevolle Vader die ons liefheeft;

dat wij in de liefde van onze medemensen Gods liefde herkennen.
-Goede God, wij bidden U voor jonge mensen die nu opgroeien:
dat ook zij openstaan en gevoelig mogen worden voor uw liefde via Christus en zijn
boodschap; en voor de liefde van de mensen om hen heen;
en daarin bemoediging en inspiratie vinden, om ook zelf die liefde uit te stralen.
……..
-Op het eind: ‘Onze Vader’ (Mt. 6, 10-13: NBV-vertaling):
Onze Vader in de hemel, laat Uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen, laat Uw wil gedaan worden:
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven
wie ons iets schuldig was. En breng ons niet in beproeving,
maar red ons van het Kwaad.
Want aan U behoort het koningschap, de macht en de majesteit,
tot in eeuwigheid. Amen.
Zang: nr. 131 Neem mij aan zoals ik ben
Avondgroet – Zegenbede van St. Patrick
De Heer zij vóór u, om u de juiste weg te wijzen.
De Heer zij áchter u, om u in de armen te sluiten
en u te beschermen voor gevaar.
De Heer zij ónder u, om u op te vangen als u dreigt te vallen.
De Her zij ín u, om u troosten wanneer u verdriet hebt.
De Heer zij óm u heen, als een beschermende muur,
als anderen over u heen vallen.
De Heer zij bóven u, om u te zegenen.
(Zó zegene u, de goede God, vandaag, morgen,
tot in eeuwigheid. Amen)
Zang: nr. 128 Jubelt und freut euch
Na afloop: welkom voor thee, koffie en ontmoeting in het zaaltje.
Op de 1-e en 3-e woensdag: koorrepetitie om 20.00 uur.

