Oecumenisch meditatief avondgebed (in Taizé-stijl) - 3 december 2014
Thema: ‘Wat verlang je?’
Opening: Wees hier aanwezig ….. Dat wij herleven.
Inleiding
Kinderen en ook ouderen zijn vanwege het Sinterklaasfeest dezer dagen vaak bezig met:
wensen en verlangens op te schrijven. Degene die jou geloot heeft om iets voor je te maken,
wil graag een verlanglijstje van ons zien.
Heb ik verlangens? En: Wat zijn mijn verlangens?
-De vraag past ook goed bij deze adventtijd:
een tijd van ‘uitzien naar’, tijd van hoop en verlangen.
Maar wát zijn mijn verlangens? vooral mijn meer diepere verlangens?
Hoe ziet zo’n adventsverlanglijstje van mij er uit? Zou God er iets mee kunnen?
Vragen om vanavond even bij stil te staan.
Zang: nr. 10: Bonum est confidere in Domino
Schriftlezing: Lucas 16, 35-43 (Genezing van een blinde langs de weg)
Zang: nr. 5 Bonus est confidere n Domino
Overweging
Jezus vraagt aan de blinde: ‘Wat wil je dat ik voor je doe?’ Wat verlang je?
Het lijkt voor een blinde een overbodige vraag,
en ook het antwoord is vanzelfsprekend: ‘Dat ik zien mag!’
-Wat zouden wij zeggen als Jezus óns, mij, zou vragen: Wat zijn mijn verlangens?
Misschien is het ook voor ons wel eens goed om bij zo’n vraag stil te staan.
Persoonlijk vind ik dat geen gemakkelijke vraag als het gaat over mijzelf:
wat zou ik voor mezelf graag willen?
We hebben wel allemaal verlangens ten bate van onze medemensen, onze samenleving en
onze wereld. Dat blijkt ook telkens weer in de Voorbeden die we hier elke woensdag in deze
Avondviering mogen uitspreken.
Wie verlangt er niet naar welzijn voor onze dierbaren? Naar hernieuwde gezondheid
voor onze zieken en voor hen die ergens onder gebukt gaan?
Dat er een eind mag komen aan al die gewelddadigheden in onze wereld;
dat mensen zich niet laten leiden door hun driften, hun haatgevoelens, hun heerszucht en
eerzucht en hebzucht; dat er meer respect en verdraagzaamheid getoond wordt;
dat die beangstigende virussen, zoals die van de Ebola, bestreden kunnen worden.
-Zou Jezus blij zijn met deze verlangens van ons? Wat kan Hij er mee?
Hij zal in ieder geval blij zijn dat we – net als die blinde langs de weg – die verlangens uiten.
Maar: passen onze verlangens bij het komen van het Rijk van God, in deze adventtijd?
Sluiten ze aan bij wat God, wat Christus graag zou willen?
Zuivere, eerlijke verlangsens zijn bij Hem altijd welkom;
we mogen ze leggen in Gods hand; in ons gebed vertrouwen we ze Hem toe.
De krámpachtigheid en het ongeduld om ze vervúld te krijgen, verdwijnt dan enigszins;
we geven ons over, in het vertrouwen dat onze verlngens bij Hem in goede handen zijn:
‘Uw rijk kome, Uw wil geschiede’.
-Het antwoord van de blinde op de vraag: Wat verlang je? was: ‘Dat ik zien kan!’

Is dat ook ons verlangen: om te mogen zien waar het in ons leven om gaat:
dat we meer oog krijgen voor wat ik kan doen voor het komen van zijn rijk: van liefde en
gerechtigheid.
(Onze verlangens uitspreken in ons gebed, kan ons oog doen krijgen voor lichtpunten,
en helpt ons om het uit te houden, geduld te hebben en te volharden tijdens het ‘nog niet’
van de volle vervulling.)
Misschien ga ook ik zien welke lichtpunten en kansen er zijn om de komst van het Rijk van
God dichterbij te brengen: door liefde en aandacht voor de mensen voor wie ik bid en die
mijn verlangens betreffen. Wij zingen ‘Jezus, U bent het licht in ons leven’.
(Psalm 25:
‘Naar U gaat mijn verlangen, Heer;
Heer mijn God ik ben zeker van U’)
(Steeds weer zoeken mijn ogen naar U)
Zang: 19 Jezus, U bent het licht in ons leven (Jésus, lumiére int.)
Stilte
Voorbeden, met acclamatie nr. 32 Gospodi pomilui (Heer ontferm U)
-voor wie alles duister is: die geen verlangen meer hebben;
die last hebben van depressieve gevoelens:
dat mensen hen niet laten vallen;
dat ze in de duisternis God opnieuw mogen ontdekken: als Iemand die hen nabij is.
-voor wie in duisternis leven vanwege levensbedreigingen in oorlogsgebieden
En veer hen die leven in vluchtelingenkampen:
om spoedig betere tijden; dat ze hun hoop en verlangens overeind houden.
………………..
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.71 A: Meine Hoffnung
Avondgebed
Zang: nr. 80 Behüte mich Got
Van harte welkom voor koffie, thee en ontmoeting.

