Oecumenisch meditatief avondgebed (in Taizé-stijl) – 3febr. 2016
Thema: ‘… wees blij met heel uw hart’ (Sefanja 3,14)
Opening: Wees hier aanwezig ….. Dat wij herleven.
Inleiding
Welkom
Omdat we vlak voor het weekend van Carnaval zijn,
heb ik een thema gezocht dat een beetje daarop aansluit.
Bij Carnaval gaat het om: zoveel mogelijk plezier te beleven met elkaar.
In de Bijbel komt het woord ‘plezier’ en ‘ plezier maken’ niet voor, dacht ik.
Maar een woord dat er tegenaan ligt: ‘blij zijn’, komt heel vaak voor.
Het is zelfs de inhoud en doelstelling van Christus’ boodschap:
mensen blij en gelukkig maken; want zijn boodschap wordt genoemd ‘evangelie’ ,
in het Grieks ‘eu angelicom’: d.i. ‘blijde boodschap’:
God wil mensen graag blij en gelukkig zien.
Heel vaak wordt in de Bijbel gezegd: ‘Verheug u’ en ‘wees blij met heel je hart.’
Vandaar dit als thema vanavond.
In wat Jezus vertelt over het Rijk van God – dat Hij komt brengen –,
komt meerdere het woord ‘vreugde’ en ‘blij zijn’ voor.
We gaan er al vast iets over zingen: ‘The Kingdom of God is justice en peace and joy
(in the holy Spirit).
Zang: nr. 90 The Kingdom of God is justice and peace en joy
Schriftlezing: Sefanja 3,14-18a
Zang: nr. 128 Jubelt und freut euch
(indien niet voldoende bekend dan: nr.71 In the Lord I’ll be ever thankfull)
Overweging
In die tekst van Sefanja worden de inwoners van Jerusalem opgeroepen
om van vreugde te jubelen: ‘Israël, verheug u en wees blij, met heel uw hart’.
En de reden is dat de vijand is verjaagd, Jerusalem gered is, en wel dank de Heer, uw God.
En ook deze reddende God zelf ‘is uitermate verheugd’: ‘Hij jubelt om u van vreugde’.
-En dat gebeurt telkens weer in de Bijbel: God is uit op ons geluk.
Vooral de psalmen nodigen ons vaak uit om blij te zijn en God te loven,
met name de pelgrimspsalmen, zoals ps.122:
‘Wat was ik blij toen men mij zei: Wij gaan op naar het huis van de Heer.’
‘Verheug u’ is ook het eerste woord van de engel Gabriël aan Maria,
als hij haar de blijde boodschap brengt: ‘Verheug u, begenadigde, de Heer is met u’.
En bij Elisabeth zingt Maria: ‘Van vreugde juicht mijn geest om God, mijn redder’.
(‘Hij heeft genadig op haar neergezien’,
en Elisabeth: ‘Het kind sprong van vreugde op in mijn schoot’)
En op de velden van Betlehem zegt de engel tot de herders:
’Zie, in verkondig u een grote vreugde, die voor heel het volk bestemd is.’
En bij zijn verschijningen na Jezus’ verrijzenis, staat telkens:
‘Ze waren vol vreugde toen ze de Heer zagen.’

Telkens is God (en ook Jezus) de bron van vreugde.
Wat is dat toch voor ‘vreugde’ en ‘blij zijn’?
Het is iets anders dan ‘vrolijk zijn en plezier hebben’.
Dat hebben we op een feestje en met carnaval.
Neen, blij en verheugd zijn’ gaat het verder dan blij zijn met iets materiëels (en een cadeau,
of een prijs) .
Je kunt blij zijn dat je goed gezond bent; dat iets goed afgelopen is;
je kunt blij zijn om een ánder: om zijn/haar geluk. (‘Ik ben blij voor jou!’)
Ook de Bijbelse vreugde is een innerlijke vreugde:
het besef dat God ons nabij is, ons liefheeft, voor ons is gestorven en verrezen,
dat Hij onze verbondenheid met God heeft vernieuwd;
dat Hij met ons is op onze levensweg; dat Hij ons begenadigd,
of welke woorden wij daarvoor ook gebruiken.
(Paulus schrijft in een van zijn brieven: ‘Verheug u in de Heer, te allen tijde’
(ondanks pijn, kruis, verlies of verdriet).
Alle gezangen vanavond willen een uiting zijn van die innerlijke vreugde.
Ook al gebeuren er verdrietige en pijnlijke dingen die ons diep raken,
of verkeren wij in een donkere moeilijke situatie:
moge het besef van Gods liefdevolle verbondenheid met ons,
een blijvende bron van diepe innerlijke vreugde zijn,
waarnaar we telkens op zoek naar blijven gaan.
Zoals een bejaarde mij gistermorgen zei: ‘Ik ben blij met wat ik nog wel kan en heb’.
-We kunnen de stilte-meditatie gebruiken – als je wilt – om stil staan bij:
wat ons innerlijk blij en gelukkig maakt; waar ben ik blij mee?
En dat alles aan ons toelaten, en zo mogelijk God er voor te danken.
Zang: 91 Venite, exultemus Domino.
Stilte
Voorbeden, met acclamatie nr. 32 Gospodi pomilui
-Voor allen die momenteel blij en dankbaar in het leven staan:
dat ze het ook mogen uitstralen naar anderen, en hen erin laten delen.
-Voor hen die in moeilijke omstandigheden leven,
en voor hen die de ene tegenslag op de andere ondervinden:
dat ze troost vinden bij mensen die hen niet laten vallen;
dat ze niet verbitteren, dat zij door alle duisternis heen hun geloof in God behouden.
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. 56 Singt den Herrn ein neues Lied
Avondgebed
Goede God, wij danken u voor de dag die weer bijna voorbij is:
voor al het goede dat wij konden doen;
voor alles wat we van U en van anderen mochten ontvangen.
Vol vertrouwen leggen wij dat alles in uw handen:
het goede en het mooie, het pijnlijke en het moeilijke, en ook onze tekortkomingen.
Wij vertrouwen het toe aan uw barmhartige liefde.
Zegen ons en allen de ons dierbaar zijn,
en laat uw vrede komen in het hart van alle mensen. Amen
Zang: nr 52 Laudate omnes gentes,
Na afloop bent u van harte welkom voor koffie, thee en ontmoeting in het zaaltje.
Zo 28 febr.: Sing-in van 15.00 – 17.30 uur in Broederenkerk;
Wo 2 mrt. Feestelijke viering van 25 jaar Oec. Med. Avondgebed:
18.00 sing-in; 19.00 uur Viering, aansluitend gezellige ontmoeting.

Andere gezangen:
40/35 Alleluja
76 Les Beatitudes
106 Jubilate servite (Canon)
111 God is vol liefde
124 Licht dat terug komt
15 Ubi caritas
12 Bless the Lord, my soul
127 Heurreux qui s’abandonne
62 Tu sei gorgente viva
58 Confitemini Domino

