Oecumenisch Meditatief Avondgebed 15 juli 2020
Thema van deze Week: Verlangen
Voorganger: Fons Zandbelt
Aanhef:

Inleiding
Toen ik voorheen in Kampen en IJsselmuiden in de kerkdiensten voorging, kwam
het regelmatig voor, dat in die diensten mijn collega - pastoraal werker de preek
verzorgde.
Wat mij daarbij eens opviel, was: dat hij voor mijn gevoel vaak het woord ‘verlangen’
in de mond nam, en dat ikzelf dat woord in mijn preken zelden gebruikte.
Ik ben me toen gaan afvragen waardoor dat kwam.
Vorige week zondagmorgen dacht ik daar opnieuw aan tijdens het ‘Geloofsgesprek’
op TV, dat voorafging aan de Eucharistieviering. De priester had het over: Dat veel
mensen in deze coronatijd er naar ‘verlangden’: om weer naar de kerk te kunnen
gaan, de H. Communie te ontvangen, en na afloop weer samen koffie te drinken en
zo elkaar weer te ontmoeten. Ze verlangden ernaar!
‘Verlangen’ is een woord dat bij ‘geloven’ hoort: zei hij.
Dat gezegde boeide mij: waarom hoort bij ‘geloven’ ook ‘verlangen?
Ik wil er vanavond bij stil staan in dit Avondgebed. De gezangen aan er ook over.

Lied nr. 13 Notre âme

* Ik hoop de Heer met heel mijn ziel, en ik wacht op zijn woord. * Ik reken op de loyaliteit van mijn God, zonder
einde, en voor altijd. * Bewaar mij, mijn God. Ik heb je mijn toevluchtsoord gemaakt. * Ja, mijn bolwerk, het is
God! De God van mijn liefde komt naar me toe. * Ik vertrouw op je liefde. In mijn hart, de vreugde van je redding.
* U verlaat nooit degenen die u zoeken, Heer. * God, jij bent de vreugde en vreugde van iedereen die jou zoekt. *
Gezegend zijn de mannen wiens kracht u bent, paden openen in hun hart. * Ik vertrouw de Heer, op hem
vertrouw ik.

https://www.youtube.com/watch?v=kJ4DWb9c87o

* J'espère le Seigneur de toute mon âme, et j'attends sa parole. * Je compte sur la fidélité de mon
Dieu, sans fin, et à jamais. * Garde-moi, mon Dieu. J'ai fait de toi mon refuge. * Oui, mon rempart,
c'est Dieu! Le Dieu de mon amour vient à moi. * Je prends appui sur ton amour. En mon cœur, la
joie de ton salut. * Jamais tu n'abandonnes, Seigneur, ceux qui te cherchent. * Dieu, tu es
l'allégresse et la joie de tous ceux qui te cherchent. * Heureux les hommes dont tu es la force, des
chemins s'ouvrent dans leur cœur. * Je m'en remets au Seigneur, en lui je me confie.

Lezing
Er zijn in de H. Schrift meerdere psalmen over ‘verlangen’, met name de z.g.
pelgrimspsalmen/bedevaartpsalmen (ps. 120-140); die werden gezongen als men als
pelgrims/bedevaartgangers naar (de tempel in) Jerusalem optrok.
Ik lees er één van: ps. 122:
Hoe blij was ik, toen ze mij zeiden:
‘Wij gaan op naar het huis van de Heer!’
En nu staan wij voor uw porten, op uw grond, Jerusalem.
Alle stammen van Israël trekken er heen in karavanen,
om uit te roepen de naam van de Heer (dat is onze heilige plicht).
Daar staan de zetels van het recht, daar staat de koningstroon van David.
Bidt om vrede voor deze stad, wens haar kinderen alle zegen,
Alle voorspoed wens ik jou, lieve woning van mijn vrienden
(uit liefde voor de tempel, het huis van de Heer onze God)
Ik wens je vrede, vrede voor altijd.
Ook in de volgende gezongen psalm staat ‘verlangen’ centraal: psalm 25: “Naar U
gaat mijn verlangen, Heer. Steeds meer zoeken mijn ogen naar U”. Luister maar.

Luisterlied Psalm 25-I (GvL, blz. 44) Naar U gaat mijn verlangen, Heer.

https://www.youtube.com/watch?v=xbxUP9hzcAY

Overdenking
Zijn dat geen prachtige psalmen, die ons verlangen naar God tot uitdrukking
brengen en ons verlangen om bij God geborgenheid en innerlijke vrede te vinden?
‘Verlangens’ horen bij ons leven, ook bij ‘geloven’, want ze zijn nog ‘onderweg’,
er is nog zoveel onvolkomenheid.
Ja, met Jezus mogen we zeggen: ‘Het Rijk van Gd is midden onder ons’: nu al mogen
we delen in de verlossing en het nieuwe leven, dat Jezus ons gebracht heeft (door zijn
boodschap en zijn lijden, dood en verrijzenis.)
‘Dankbaarheid’ hoort bij ons geloof en gelovig zijn. Veertien dagen geleden was
‘dankbaarheid’ het thema in ons avondgebed: ‘Tel uw zegeningen’.
Anderzijds is het ook goed om te erkennen dat we nog ‘onderweg’ zijn: er is nog
zoveel pijn en onvolkomenheid: in onze wereld en ook in ons persoonlijk leven.
Er is nog zoveel waaraan we met zijn allen moeten werken.
Het is goed om onze verlangens naar boven te laten komen, en bij God te brengen in
onze gebeden. Wat zijn dan onze verlangens, die soms of vaak in ons aanwezig zijn,
soms verborgen? En dan bedoel ik geen egoïstische verlangens, waarbij we alleen
maar denken aan ons zelf, ten koste van anderen. Neen, verlangens die echt het
welzijn van anderen en onszelf betreffen.
Ik noem hier een aantal, die bij bijna iedereen leven, en die we vaak in onze gebeden
uiten:
- Dat er spoedig een medicijn gevonden mag worden tegen het corona-virus;
- Dat het goed mag gaan met mijn dierbaren en vrienden; ook wat hun gezondheid
betreft;
- Dat onze kinderen en jongeren mogen opgroeien in een veilige en vreedzame
wereld:

-

Dat ze goede vrienden zullen zoeken en vinden; dat ze opgroeien tot gelukkige
en verantwoordelijke mensen;
- Dat de bewustwording mag groeien voor de klimaatproblemen, en dat mensen
overal ter wereld eraan meewerken om die te overwinnen;
- Dat er in onze wereld – dichtbij en ver weg – respect mag groeien voor de
waardigheid van iedere menselijke persoon, ongeacht huiskleur en geaardheid;
- Dat er een einde mag komen aan alle onrecht, onvrede en geweld; en de daarmee
gepaard gaande armoede en vluchtelingenstromen;
- Dat de tegenstellingen tussen landen, volken en groeperingen overbrugd mogen
worden;
- Dat er gewerkt mag worden aan meer saamhorigheid en eenheid; -ook
verlangens die ons persoonlijk raken: om een goede gezondheid voor ons zelf en
onze dierbaren, en om een liefdevol levensklimaat in ons leven; om beterschap
voor onze zieken en om een voorspoedige uitslag na een onderzoek;
- Dat een onenigheid of ruzie opgelost mag worden; dat iets weer goed mag
komen; en zo kunnen we doorgaan.
- Dat onze wereld mag worden zoals God die bedoeld heeft.
Al deze verlangens uiten, betekent natuurlijk ook de bereidheid van onze kant om
mee te werken aan de vervulling van deze verlangens, voor zover mogelijk.
Als we zo onze verlangens voor God uiten, is dat geen teken van ons geloven in God:
dat Hij er is, ons nabij is, ook bij tegenslag; dat Hij het beste met ons voorheeft; en
(dat wij geloven) dat wij leven in Gods hand, ook in onze onvolkomen wereld.
Daarover gaat ook het volgende gezang.

Lied nr. 11 Als alles duister is (Sela)

https://www.youtube.com/watch?v=2Gwq9YhpxmY

Stilte voor persoonlijke overweging
Voorbeden met acclamatie nr. 84 O Lord hear my prayer.

https://www.youtube.com/watch?v=RuPcxLjVxtg

-

Goede God, wij bidden U voor hen die moeilijke tijden doormaken: zieken en
mensen die die gebukt gaan onder verdriet, en verlangen naar betere tijden:
wil hen nabij zijn en genadig verhoren.
(Laat ons zingend bidden)

-

Goede God, wij bidden U voor hen die nog steeds last hebben van de
maatregelen vanwege het coronavirus, vooral voor hen die daardoor dreigen
te vereenzamen: dat zij niet vergeten worden en hun moed niet verliezen.
(Laat ons zingend bidden)

-

Goede God, wij bidden U voor allen die gebukt gaan onder depressieve
gevoelens, en geen licht meer zien voor hun toekomst; dat zij gepaste steun
zoeken en vinden, zodat er in hun duisternis nieuw licht opdaagt.
(Laat ons zingend bidden)

-

Goede God, wij bidden U voor allen die werken in de geestelijke en
lichamelijke gezondheidszorg, en ook in de pastorale zorg: dat ze hun werk
met liefde en volharding mogen blijven doen, en dat daarvoor altijd
voldoende mensen kiezen en te vinden zijn.
(Laat ons zingend bidden)

-

En in een ogenblik van stilte, voegen we er aan toe, wat nog meer leeft in ons
hart.
Ter afsluiting zingen we nog eenmaal: O Lord, hear my prayer …

Onze Vader
En wij bidden nu het gebed dat Jezus ons heeft geleerd:
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.

Lied nr. 95 Jerusalaïm (Er is een stad voor vriend en vreemde)

2. Er is een tafel om te eten
3.
voorbij het niemandsland.
Er is een volk dat wordt vergeten,
dat volk roept overal:
Jerusalaïm, stad van God,
wees voor de mensen een veilig huis,
Jerusalaïm, stad van vrede
breng ons weer thuis.
https://www.youtube.com/watch?v=rAcdWIjBmEc

Er is een wereld zonder grenzen
zo groot als het heelal.
Er is een hemel voor de mensen,
dat hoor je overal.
Jerusalaïm, stad van God,
wees voor de mensen een veilig huis,
Jerusalaïm, stad van vrede
breng ons weer thuis.

Zegenbede nr. 79 De Levende zegene en behoede u

https://www.youtube.com/watch?v=3nX1_Z58WvA

Luisterlied Psalm 126-I (GvL blz.216) Als God ons thuis brengt uit onze
ballingschap

https://www.youtube.com/watch?v=h3uF_3lrL3M

Slot
Slotlied nr. 114:

Iedere nacht

https://www.youtube.com/watch?v=RGaQ5mXVVOc

