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Oecumenisch Avondgebed Deventer- Wat stoppen we in onze rugzak? 

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. 

 Welkom 

Welkom bij dit oecumenisch avondgebed hier in de Broederenkerk. Vandaag heb ik 

als lezing gekozen, de uitzending van de twaalf, waarin Jezus zijn discipelen er op uit 

stuurt om het goede nieuws te gaan verkondingen? Echter ze moeten op pad zonder 

extra kleren, zonder extra paar schoenen. In deze vakantietijd gaan velen van ons er 

ook op uit. En ik kan mij niet voorstellen dat jullie zonder extra schoenen of kleren op 

pad gaan. Dat is nog al een stap, om dat alles achter te laten, want in zo’n tas zit 

vaak veel wat ons dierbaar is.  Soms zitten er in onze rugzak die een ieder heeft ook 

dingen die we er liever niet in zouden hebben zitten, of die er eigenlijk wel uit 

kunnen? En misschien zitten er ook wel dingen niet in, die we wel kunnen 

gebruiken?  

De zomertijd is een mooie tijd om daar eens over te mijmeren. Wat stop ik allemaal in 

mijn rugzak en wat heb ik eigenlijk niet nodig? Wat sleep ik nog onnodig mee? En 

wat kan ik wel gebruiken. De discipelen gingen op pad met vooral zich zelf en in 

vertrouwen op de Heer!  

 Zingen nr. 71.a Mijne hofnung und meine freude 

 Lezen: Lucas 9: 

 Zingen 109 Fiez voes en Lui 

 En toch gaan ze 

Daar gaan ze  

twee aan twee 

 

Uitgezonden naar  

onbekende omstandigheden 

Ver van huis,  

overgeleverd aan  

welwillendheid  

van mensen  

uitgerust met  

allen vertrouwen  

in zichzelf. 

 

Daar gaan ze  

twee aan twee 

 

Geroepen voor hun zending  

in de wereld  

aangemoedigd  

door uithoudingsvermogen  

van de ander 

Beschermd door  

blijvende zorg  

voor elkaar 

 

Daar gaan ze  

twee aan twee 

Geplaats in  

geloofstraditie  

van Jezus 

Vervuld van  

onwankelbare trouw 

Aan God 

Wetend wat hen te wachten staat 

 

En toch gaan ze 

En toch gaan ze 

Daar is moet voor nodig. 

 

 Zingen 33 Misericarodas Domini 

 Stilte 

 Voorbede afgewisseld met zingen nr. 70: Heer ontferm U 
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Eeuwige, wees met een ieder op zijn of haar reis van het leven, help ons om niet te veel 

overbodige ballast in onze rugzak te stoppen, maar haar te vullen met vertrouwen op U, Wij 

begrijpen uw wegen niet altijd, maar u weet de wijst ons de weg. laten we zingen bidden. 

 

Eeuwige, wij bidden u wees met uw vrede in ons midden, dat het zich mag verspreiden oer 

heel de wereld. Moge uw liefde ons leven vrij maken, Heer wij bidden u zingend: 

 

Wij vertrouwen u alle gebeden toe, die in de stilte van ons hart tot u gericht zijn en bidden 

nog eenmaal zingend:  

 Zingen 123 Aber du Weisst den Weg für Mich 

 Avondgroet 

 Voor de reis die leven heeft, vragen wij 

Dat de weg ons tegemoet komt, 

dat de wind steeds steeds onze  rug zal zijn, 

dat de zonneschijn onze gezichten verwarmen, 

dat de regenbuien zacht neerkomen op onze velden, 

dat de zon onze dagen licht maakt. 

 

Dat de sterren onze nachten verlichten. 

Dat bloemen bloeien langs onze levensweg, 

dat ons huis stevig staat in de storm. 

 

En tot wij elkaar weer ontmoeten 

dat God ons zal beware in de palm van Zijn hand. 

 Zingen 80 Behoed mij o God,  

 Zingen 12 Bless the Lord 

 

 


