Oecumenisch meditatief avondgebed Deventer woensdag 2203-2017
Over-pijn-zingen
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.
Lied130 : Tibie Paiom
>> Omdat dit lied voor de eerste keer in de liturgie staat zingen de eerste keer de strofes de vaste
koorleden, herhaling door allen.

Inleiding
De confrontaties met pijn blijven niet uit. Zeker ook de laatste weken niet. Ook hier. Pijn kan
omgezet worden naar liefde, pijn moet worden omgezet in liefde, was voor mij het enig denkbare
antwoord Ik vroeg me af of ik dat ook zou geloven als ik niet in God zou geloven. Jazeker dacht ik.
Maar ook; Als ik geloof dat pijn ons daagt om liefde te leven, we al bij God in de buurt zijn. Als
liefde de baas-is is dan is God de basis. Als God de baas is dan is het liefde.
Maar toch was er ook altijd weer de twijfel. Als God liefde is, hoe kan hij ons met pijn opschepen.
God zal toch geen sadist zijn? Toen mijn ouders hun enige dochter verloren, mijn zus, gaven ze hun
geloof op en ook een beetje het geloof in de verbintenis die ze in God's naam samen waren
aangegaan.
Het zijn maar woorden denk ik een moment als ik dit schrijf? Toch zijn er woorden die pijn doen en
woorden die verbinden. Latenw ij in verbintenis zingen.
Lied 112a Zingt tot God een loflied

Evangelietekst
Markus 14: 36
"Abba! Vader!" zei Hij. "Voor U is alles mogelijk. Neemt U die beker bij Mij vandaan. En toch,
niet wat Ik wil, maar wat U wilt moet gebeuren."
Lied 25: De noche iremos de noche

Tekst 2
Ik lees een verhaal van Kahlil Gibran uit zijn werk De profeet.

En een vrouw sprak, zeggende: Vertel ons iets over pijn.
En hij zeide:
Uw pijn is het breken van de schaal die uw inzicht omsluit.
Zoals de steen van de vrucht breken moet, opdat haar hart in de zon moge staan, zo moet gij pijn
kennen.
En zo gij in uw hart de verwondering levendig kon houden om de wonderen in uw dagelijks leven,
zou uw pijn u niet minder wonderlijk voorkomen dan uw vreugde; en ge zoudt de seizoenen van uw
hart aanvaarden, zoals ge steeds de seizoenen hebt aanvaard die over uw velden gaan.
En ge zoudt met gelijkmoedigheid de winter van uw verdriet gadeslaan.
Veel van uw pijn heb ge zelf gekozen.
Zij is de bittere drank, waarmee de heelmeester uw zieke zelf geneest.
Hebt dus vertrouwen in de heelmeester en drinkt zijn geneesmiddel in stilte en rust:
Want zijn hand, al is zij zwaar en hard, wordt geleid door de tere hand van de Ongeziene.
En de beker die hij brengt, ook al brandt zij uw lippen, is gevormd uit de klei die de pottenbakker
bevochtigd heeft met zijn eigen heilige tranen.

Lied 77: Toi qui nous aime
>>direct overgaan naar stilte (bel)

STILTE
Voorbeden met acclamatie 117: Gospodi.
– Laat ons leed in liefde keren
– laat ons elkaar onze liefde toekeren

Onze vader (Aramees Onze Vader)
Bron van Zijn,
die ik ontmoet in wat mij ontroert,
Ik geef U een naam
opdat ik U een plaats kan geven in mijn leven.
Bundel Uw licht in mij – maak het nuttig.
Vestig Uw rijk van eenheid nu,
Uw enige verlangen
handelt dan samen met het onze.
Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en aan inzicht.
Maak de koorden van fouten los
die ons vastbinden aan het verleden,
opdat wij ook anderen hun misstappen kunnen vergeven
Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden.
Uit U wordt geboren:

de alwerkzame wil,
de levende kracht om te handelen,
en het lied dat alles verfraait,
en zich van eeuw tot eeuw vernieuwt.

Lied 60 : nebojte se

Beeld/ Avondgroet
Ik weet dat het pijn deed toen ik iemand letterlijk het beeld van
Jezus van het kruis zag scheiden onder de uitroep dat hij niet tegen
de verheerlijking van het lijden kon. Letterlijk was dat natuurlijk
precies waar we naar toe gaan met Jezus opstanding. Een
uiteindelijke bevrijding van het lijden. En misschien ook wel een
bevrijding van de pijn.
In het beeld hiernaast zien we het Christelijk Keltische kruis als
naar voren tredend teken van opstanding en herleving van Liefde.
Ik zou willen dat ik een concreter antwoord had op mijn dringende
vragen over verlossing. Of heb ik dat toch gegeven. Maar ik
verlang nu even naar de zalvende werking van het gebed in de
vorm van gezang.
eindlied 39: O Christe dominus Jesu
* Hartelijk welkom voor koffie, thee en ontmoeting na afloop, graag in stilte de kerk verlaten.

