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bekijken/beluisteren.
(Jurgen van der Ent, vesperuitwerker, webmaster)

Inleiding/lied nr. 129: Iepenje my foar jo
Inleiding
Welkom bij dit meditatief avondgebed in de traditie van Taizé.
Hemelvaart staat voor de deur. Vandaag wil ik u meenemen in de
diepere laag die deze dag, deze tijd met zich meebrengt. Voor velen is
het een moeilijke periode die in het teken staat van het vinden van troost
en hoop. Of een periode die in het teken staat van weer meer vrijheden
door vaccinatie en de stijgende temperaturen.
Lied nr. 114:

Iedere nacht

Lezing uit de handelingen van de apostelen
Jezus geeft de apostelen een opdracht
Op de dag dat Jezus naar de hemel ging, zei hij tegen de apostelen: ‘Jullie
moeten in Jeruzalem blijven. Blijf daar wachten. Want mijn Vader heeft
beloofd om jullie de heilige Geest te geven. Dat heb ik jullie al verteld. Het
zal over een paar dagen gebeuren: dan zullen jullie met de heilige Geest
gedoopt worden. Dat is anders dan toen Johannes mensen doopte, want
Johannes doopte met water.’
Toen vroegen de apostelen aan Jezus: ‘Heer, is dat dan het moment
waarop u koning van Israël zult worden?’ Jezus antwoordde: ‘Jullie
hoeven niet te weten wanneer dat zal gebeuren. Dat weet alleen mijn
Vader. Maar jullie zullen kracht krijgen van de heilige Geest. En daarna

moeten jullie overal in Jeruzalem over mij vertellen. En in heel Judea en
Samaria, en overal op aarde.’
Overweging
In een kleine kapel, dicht bij de duinen aan zee. Pilaren van donker hout,
het rook er naar gesmolten kaarsvet. Grote bossen veldbloemen bij de
piano. Langzaam vulde de kerk zich met mensen, in gedachten
verzonken. De zon straalde haar licht op de marmeren vloer. Dan hoor
ik ‘The Guests’ van Leonard Cohen langzaam sterker worden…
Luisterlied:

The Guests, Leonard Cohen

Dit lied schept voor mij ruimte in de ziel, op momenten dat deze is
gevuld met pijn, radeloosheid, angst om los te laten. Het ongewisse
wordt benadrukt, ‘And no one knows where the night is going, and no
one knows, where the wine is flowing’, en met ‘Oh love, I need you, I
need you, I need you, I need you now’, komt daar tegenover het
verlangen naar de ander.
Ik zie bij dit lied de mens als een gast. Als visite bij ons op bezoek, om
onszelf te spiegelen, te groeien, te ontdekken dat we in de kern zo op
elkaar lijken. Om elkaar te voeden, te omarmen, lief te hebben en elkaar
te troosten, elkaar kracht te geven. Eindigheid en oneindigheid lijken zo
onlosmakelijk met elkaar te zijn verbonden.
Lied nr. 77:

Toi, tu nous aimes

Stilte
Voorbeden afgesloten met ‘Heer, in uw goedheid, Hoor ons gebed’.
• God, bron van liefde. Graag zou ik willen bidden voor Danielle, Paul
en de kinderen. Zorg voor bescherming, ontferm u over hun. Geef ze
een omarming van vertrouwen en liefde.
Heer, in uw goedheid, Hoor ons gebed
• Voorbede: God, bron van liefde. Ik zou U willen danken dat het licht
en de warmte terug is. Dat de bomen in bloei staan, dat iedereen weer

praatjes met elkaar maakt op straat. Dat vooruitkijken voor een deel
van de bevolking weer makkelijker wordt.
Heer, in uw goedheid, Hoor ons gebed
• (eigen voorbede):
Heer, in uw goedheid, Hoor ons gebed
• Dan zou ik nog eenmaal willen bidden voor alle onuitgesproken
gebeden:
Heer, in uw goedheid, Hoor ons gebed
Lied nr. 19:

Jesus le Christ

Lezing:
Jezus gaat naar de hemel
Toen Jezus dat gezegd had, zagen de apostelen hem naar de hemel gaan.
Een wolk nam hem mee, zodat ze hem niet meer konden zien. Terwijl de
apostelen nog omhoog stonden te kijken, waren er opeens twee engelen bij
hen. Ze hadden witte kleren aan. Ze zeiden: ‘Mannen uit Galilea, jullie
moeten niet naar de lucht blijven kijken. Jezus is naar de hemel gegaan,
maar hij zal terugkomen op de wolken.’

Lied nr. 148:

Laetentur coeli

Slotgedachte
Tsunami’s zijn angstaanjagend
-niet alleen vanwege het water,
Maar ook door de voorwerpen die het water naar ons toe smijt.
Tornado’s zijn afschuwelijk – niet alleen vanwege de wind,
Maar ook door de voorwerpen die uit de grond worden
gerukt en door de wind worden weggegooid.
We voelen ons niet alleen ongelukkig

Omdat er iets ergs is gebeurd,
Maar ook door de rondkolkende gedachten
Over wat er is gebeurd.
Uit: Dingen die je alleen ziet als je er de tijd voor neemt – Haemin Sunim

Dankwoord
Dank dat jullie hier vanavond aanwezig zijn. Dank ook aan eenieder die
er dit keer om welke reden dan ook niet fysiek bij kon of wilde zijn, in
gedachte bent u bij ons. Ik wil daarnaast iedereen de gelegenheid geven
om voor Danielle, Paul en de kinderen bemoedigingen, wensen,
gedachten of fijne herinneringen op te schrijven in het boekje bij de
uitgang, bij de desinfectiezuil. Voor extra kracht en liefde.
Voor iedereen die er niet fysiek bij kon zijn en die kracht wil geven aan Danielle
en Paul via het boekje: stuur een e-mail met de tekst naar:
kiravanoijen@kpnmail.nl dan zorg ik dat alle berichten in het boekje komen.

Slotlied nr. 90: The kingdom of God
Behoefte om te reageren op de het avondgebed?
Mail: kiravanoijen@kpnmail.nl ☺

