Oecumenisch meditatief avondgebed (in Taizé-stijl) – 22 augustus 2018
Thema: ‘Waar leef je op?’
Opening: Wees hier aanwezig ….. Dat wij herleven.
Inleiding
In meerdere kerken is onlangs het evangelieverhaal van de wonderbare brooddeling
gelezen, met daarna gedeelten uit de toespraak die Jezus daarna houdt,
waarin Hij over zichzelf spreek als: ‘brood’ voor het leven van ons-mensen.
In verband daarmee zou ik willen stilstaan de vraag: ‘Waar leef ik op? Waar leef jij op?’
Zang: nr. 19 Jezus, U bent het licht in ons leven
Schriftlezing: Joh. 6,22-27a.51
Het gebeurde daags na het teken van der wonderbare brooddeling.
Het volk dat aan de ene kant van het meer was gebleven,
had gezien dat Jezus niet met zijn leerlingen het meer waren overgestoken.
De volgende dag kwamen er echter bootjes uit Tiberias,
dichtbij de plaats waar men het brood had gegeten na het dankgebed van de Heer.
Toen de mensen bemerkten dat noch Jezus noch zijn leerlingen daar waren,
gingen ze in de boten en voeren in de richting van Kafarnaum op zoek naar Jezus.
Ze vonden Hem aan de overkant van het meer, en zeiden:
‘Rabbi, wanneer bent u hier gekomen?’
Jezus nam het woord en zei: ‘Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u:
Niet omdat gij tekenen gezien hebt, zoekt ge Mij,
maar omdat gij van de broden hebt gegeten tot uw honger was gestild.
Werkt niet voor het voedsel dat vergaat, maar voor het voedsel dat blijft ten eeuwig leven
en dat de Mensenzoon u zal geven.
…. Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald.
Als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid.
(Het brood dat Ik zal geven, is mijn vlees ten bate van het leven der wereld.)’
Zang: nr. 71 In the Lord I’ll be ever thankfull
Overdenking
Waar leef je op? I
Na het gebeuren van de wonderbare brooddeling wordt uitvoerig beschreven
dat de mensen weer op zoek zijn naar Jezus:
zij hongeren naar Zijn aanwezigheid, en naar de krachten die van Hem uitgaan.
Maar Jezus doorziet dat ze méér uit op de stilling van hun materiële honger,
dan naar het voedsel dat Híj hen wil geven, waarvan Hij zegt:
‘Zoek naar het voedsel dat niet vergankelijk is; en dat Ik u zal geven:
Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald.
Als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid’.
-Zijn die zoekende mensen en die woorden van Jezus, niet een mooie aanleiding om ook zélf
even bezig te zijn met de vraag:
‘Naar welk levensvoedsel ben ik op zoek? waarvan ik denk: daar moet ik het van hebben;
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m.a.w.: waar leef ik op? wat houdt mij gaande? wat motiveert mij in mijn leven?
-Welnu, veelal zijn we ons wel bewust van wat Jezus ergens anders zei:
dat ‘de mens niet leeft van brood alleen’, d.w.z. niet alleen van het materiële.
Toch is dat verlangen naar materieel en lichamelijk welzijn
voor ons-mensen vaak een enorme drijfveer is om ons voor in te zetten:
een behoorlijk inkomen, een aangename woning, de mogelijkheid hebben om er af en toe
tussenuit te kunnen; dat ik de zorg kan krijg die ik nodig heb.
Dat soort dingen motiveren mij enorm: om na te streven en mij er voor in te zetten.
(En dan zijn er nog andere dingen waarop we een tijdje kunnen leven:
een mooi programma op tv, een wandeling, een avondje uit.
Ook dat je kan je nieuwe energie geven.)
-Weer anderen (de meesten van ons wellicht ook) zeggen op die vraag:
‘Waar leef ik op? Wat motiveert me, wat geeft mij energie, wat is mijn levensvoedsel?:
Dat is niet zozeer het materiële, maar mijn verbondenheid met de mensen om mij heen:
die om mij geven, die van mij houden en van wie ik houd; mijn levenspartner, mijn kinderen
en kleinkinderen, mijn familie en mijn echte vrienden. Mijn verbondenheid met hen:
dat is de bron van mijnleven. Daarvan leef ik!: mensen bij wie ik me vertrouwd voel; op wie
ik kan bouwen; die mij bemoedigen en uitdagen.
Daar doe ik het voor; daar leef ik van, zij motiveren mijn leven’.
Zang: 15 Ubi Caritas
Waar leef ik op? II
-Toch is en blijven ook de geliefde mensen om je heen een kwetsbare bron van leven.
Want je kunt je geliefde medemensen weer verliezen; helaas gebeurt dat ook: soms
onverwacht of veel te vroeg, soms na vele jaren.
Ook ons eigen lichamelijk leven is kwetsbaar: niemand ontkomt aan het achteruitgaan van
onze gezondheid; niemand ontkomt uiteindelijk aan ziekte en dood.
-Daarom mogen we blij zijn dat (als je gelovig bent,) er een nog diepere bron van leven is:
ons geloof, ons vertrouwen dat er een God is die ons nabij is, ons vertrouwen dat we in Gods
hand zijn, tot over de dood; ons geloof als een bron van liefde en kracht.
Die bron wordt hopelijk ook gevoed door onze samenkomsten in het Oecumenisch
Avondgebed: dat je er mag zijn zoals je bent; dat er een God is die je aanvaardt, ook met je
zwakke kanten; Gods wiens naam is: ‘Ik zal er zijn voor jou’.
Is het niet een grote genade als we zó kunnen reageren op die vraag:
waar leef je op? Wat houdt je gaande, Wat is je levensvoedsel?
Zang: nr. 10 Als alles duister is
Stilte/persoonlijke overweging
Voorbeden, met acclamatie : Nr. 32 O Gospodi pomilui
-Bidden wij om alles wat wij-mensen van harte verlangen en menen nodig te hebben:
Om zon en regen op zijn tijd; om ‘brood’ op tafel iedere dag en een geode gezondheid.
Wij vragen het voor iedereen op aarde. Laat ons zingend bidden:
-Maar wij bidden ook om wat wij nog meer nodig hebben: om een liefdevol thuis en een
zinvol leven; een levensklimaat waar ieder mens zich gewaardeerd en aanvaard weet.
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-voor hen die ontgoocheld teleurgesteld en vastgelopen zijn in hun leven;
Dat zij aandacht en solidariteit ervaren van medemensen, en ook steun vinden in hun
geloof. Dat zij daardoor nieuwe levensperspectief krijgen. Laat ons zingend bidden:…
-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. 134 Ga met God en Hij zal met je zijn
Avondgebed:
Blijf bij ons, God, want het wordt avond, en de dag loopt ten einde.
U weet wat deze dag waard was, wat we hebben gedaan en nagelaten;
U die weet wat wij te vergeven hebben, en wat ons vergeven moet worden.
U die de vruchten kent van de oogst die deze dag in ons is gegroeid.
Laat uw zegen dalen op ons.
Van U is het licht van de dag; van U is het donker van de nacht,
Van U zijn leven en dood; van U zijn wij – Blijf ons nabij en behoed ons.
Zang: nr. 67 Bleib mit deiner Gnade bei ons
Na afloop zijn we welkom voor thee, koffie en ontmoeting in het zaaltje.
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