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Oecumenisch avondgebed woensdag 8 februari 2017 

Thema: Jong groen of onkruid 

Wees hier aanwezig 

Wees hier aanwezig, God van de machten, licht in ons midden. Wees onze 

Heiland Dat wij herleven. Wees hier aanwezig. Dat wij herleven. 

Welkom 

 Welkom allemaal vanavond hier bij het Oecumenisch avondgebed in de 

Broederenkerk. Vandaag heb ik als thema gekozen jong groen of onkruid.  

En laat ik twee verhalen horen, een uit de bijbel en het verhaal van 

onkruid.  Jong groen of onkruid? Waarom zet ik het ene groen in mijn 

vensterbank en noem ik het andere groen dat tussen mijn stoeptegels 

Onkruid? Onkruid is een naam die wij aan planten hebben gegeven, die 

ons niet aanstaat. De natuur zelf kent geen onkruid.  Onkruid groeit 

tegen de verdrukking in, op plekken waar wij mensen het niet willen 

hebben. Maar zien we dan wel wat het echt is? In het begin van de bijbel 

horen we dat God het jonge groen schiep en zag dat het goed is. Bij het 

lezen daarvan dacht ik: misschien moet ik een volgende keer ook eens 

wat beter kijken naar dat wat ik onkruid noem.   
 Zingen lied: Verblijd u alle volken 52  

 Lezing: Genesis 1: 11-13 

 Zingen: 103 L’ajuda em vindra 

 Lezing 2 Onkruid 

 Zingen 81 Christe lux mundi 

 Stilte 

 Voorbede met Kyrie 70 

 Scheppende God, ik dank u voor de door geschapen wereld, de wereld 

waarop wij mogen leven. Ik bid u voor alle mensen die de aarde 

bewerken met hun handen. Dat we er zorgvuldig mee mogen omgaan.  

 Scheppende God, Ik bid u leer ons in deze wereld te leven, met wat we 

niet kunnen veranderen en geef zonder moet te helpen veranderen wat 

zo niet langer kan.  

 Wij bidden nog eenmaal zingend, voor alles en iedereen die zonder hard 

op uitgesproken woorden door onze gedachten zijn gegaan. 
 Zingen 33 Misericordias domino 

 Avondgroet: Aan de zon en maan een vriendengroet 

 Zingen: 128 Jubelt und freut euch 

 Zingen: Bless the Lord 


