
Oecumenisch meditatief avondgebed Deventer woensdag 7-5-2014

onnoembaar
Laten wij geloven in God, door in God's naam het onnoembare te weten

OPENING 

Solo: Wees hier aanwezig, God van de machten, licht in ons midden, wees onze Heiland.
Allen: Dat wij herleven. Solo: Wees hier aanwezig. Allen: Dat wij herleven.

Ik wil ook deze dienst weer beginnen met een kruisteken als teken van geloof in en verbinding met 
God, onszelf en elkaar, met hemel en aarde. 

In de naam van de vader en de zoon en de heilige geest amen. 

Lied 121 Let all who are thirsty come

Inleiding 

Onlangs keek ik naar een video waarin Oprah Winprey uitlegde dat het haar zoveel had gebracht 
om door haar tuin te lopen zonder elk plantje te willen benoemen, maar stil te staan bij wat het is. 
Een bloem was daarbij volgens haar  het meest de vertolking van de schoonheid en de aanwezigheid
van God die ze daarin proefde. Dat juist het onbenoembare in die bloem verwijst naar het 
onnoembare van de eeuwige aanwezige die wij God noemen is niet zomaar. 

Deze wijsheid is eigenlijk een overtreffing van Shakespeare's  A rose by any
other name would smell as sweet" Ophrah's Rose was meer toen de naam
wegviel. Maar toch kun je juist ook in de taal weer iets vinden dat dezelfde
diepte heeft als de ervaring van de roos zelf. En dat kun je met hetzelfde
voorbeeld weer zien in het liedje Rosa Rosea Rosam van Jaques Brell. Sommige
woorden kun je proeven. 

Zo zou ik willen omgaan met de woorden die het onnoembare benoemen. God, Adonai, JHWH 
Allah  als het woord opengaat als een Roos en zegt tsja ik ben er. JHWH zijnde. Het woord God 
leeft de adem die het woord draagt. 

In naam des Heren wat die naam ook moge zijn.

Lied: laudate dominum no 20 

Tekst 

Johannes 17

20 Ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen die door hun verkondiging in mij geloven. 21 Laat 
hen allen één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in u, laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld 
gelooft dat u mij hebt gezonden. 22 Ik heb hen laten delen in de grootheid die u mij gegeven hebt, 
opdat zij één zijn zoals wij: 23 ik in hen en u in mij. Dan zullen zij volkomen één zijn en zal de 
wereld begrijpen dat u mij hebt gezonden, en dat u hen liefhad zoals u mij liefhad. 



24 Vader, u hebt hen aan mij geschonken, laat hen dan zijn waar ik ben. Dan zullen zij de grootheid
zien die u mij gegeven hebt omdat u mij al liefhad voordat de wereld gegrondvest werd. 
25 Rechtvaardige Vader, de wereld kent u niet, maar ik ken u, en zij weten dat u mij hebt gezonden.
26 Ik heb hun uw naam bekendgemaakt en dat zal ik blijven doen, zodat de liefde waarmee u mij 
liefhad in hen zal zijn en ik in hen.’ 

Lied: De noche iremos de Noche 25

Overdenking

Het zou wel handig zijn om te weten waarover we het hebben.

Maar dat is ook wat ons verdeelt

Misschien is het handiger om niet te weten

Maar waar hebben we het dan over

Is de waarheid een leugen

Of dienen wij de ware?

Kun je het onnoembare noemen en het laatst noembare God benoemen?

Kun je het noembare noemen na het eerst noembare God te hebben genoemd?

Kun je horen wat klinkt en zingt de hoorbare

Kun je in stilte het onhoorbare horen

Kun je het einde vermoeden en  het eindeloze ervaren

Kun je een begin weten en de scheppende ervaren.

Kun je een beeld hebben maar de onverbeeldbare zien

Kun je het beeld erachter verbeelden

Kun je de onruikbare ruiken

Het onhoudbare liefhebben

het kwade onhoudbaar achten

Kun je voelen wat je raakt

Kun je raken wat je voelt

Kunnen we huizen waar het onhuisbare vertoeft



Kunnen we klein zijn in het grootste

Durven we de grootste bescheiden te noemen.

Kleinste roemen en groot te weten.

Kunnen we bestaan of zijn in  het onbestaanbare, onverstaanbare

Zijn in God waar het relativeerbare onweetbaar berust.

Lied: Licht dat terugkomt 124

STILTE

Voorbeden met acclamatie 32: Gospodi

 God, Help mij proeven voelen waar-nemen dat u bent en soms op te houden met woorden die u 
bedenken

 God, Help mij uw naam niet ijdel te noemen maar onbevreesd uit te dragen

 

Persoonlijke voorbeden. Ieder heeft nu de gelegenheid om zijn/haar gebed te delen met de 
andere aanwezigen

Lied: nada te turbe 77

Avondgroet

Laten wij uw naam heiligen vanaf het moment dat uw naam in onze gedachten is totdat hij van onze
lippen komt en laat ons daarin het grootse en onnoembare proeven. Laten wij uw naam heiligen om 
te weten dat er meer is dan wij kunnen denken en uitspreken.

Gaat heen in vrede, maar blijf nog even voor de koffie en de thee

eindlied: O Christe Domine Jesu 39

* Hartelijk welkom voor koffie, thee en ontmoeting na afloop


	Inleiding
	Tekst 
	Overdenking
	Avondgroet

