
Oecumenisch Meditatief Avondgebed 30 juni 2021 

Thema:  Hij werkt in ons 

Voorganger:  Dinie Koning 

 

Aanhef:  Wees hier aanwezig … Dat wij herleven.   
 

 

Luisterlied: Alleluia, slava tiebie Bože (Eer zij U, Heer) 

 

Welkom 

Hartelijk welkom bij dit avondgebed waar ik inval voor Kira.Toen we 

dat samen regelde, viel het thema zo mooi in mijn schoot. Het was op die 

zonnige dinsdag, dat ik genietend in de tuin zat, in even zo’n stil 

moment. Ik las mooie woorden uit Jesaja en moest daarbij denken aan 

het hoofdstuk ‘Hij werkt in ons’ uit het boek ‘Samen luisteren in de 

stilte’, een mooie ‘toevallige’(?!) samenloop: 

Bladeren 

De adem  

Ruist  

Beweegt zich door groei 

In het bladeren van bomen 

Het lukt mij niet 

Focus te houden 

Op het kleine blad 

Beweging van grootsheid, 

ruisen, leer mij kijken 

naar een groter geheel 

Marjolein Hund 

(A) Lied nr. 136: O Gij boven alles uit 

https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@2,136@2@1,71@1@1,119@1@1,31@1@1&view=0
https://www.ingoedehanden.management/OMA/Alleluia_(Zagorski).mp3
https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@2,136@2@1,71@1@1,119@1@1,31@1@1&view=136
https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@2,136@2@1,71@1@1,119@1@1,31@1@1&view=0


Lezing uit Jesaja 40 verzen 27 t/m 31 

 

(B) Lied nr. 71:  In de Heer vind ik heel mijn sterkte 

 

Overdenking 

Dat wonderlijke dat twee teksten elkaar zo troffen op die dinsdag wil ik 

met jullie delen. Bij het hoofdstuk ‘Hij werkt in ons’, stond als 

overdenkingstekst het volgende…. 

Aan Hem, die bij machte is oneindig meer te volbrengen dan al wat wij 

door de kracht die in ons werkt kunnen vragen of bedenken, aan Hem zij 

de heerlijkheid in de kerk en in Christus Jezus, iedere generatie weer van 

eeuwigheid tot eeuwigheid! Amen (Efeziërs 3:20-21) 

Een tekst om te ‘herkauwen’ in de stilte, of op een ander moment, maar 

eerst even die Jesaja woorden…. 

https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@2,136@2@1,71@1@1,119@1@1,31@1@1&view=71


Jakob, waarom zeg je- Israël, waarom beweer je. 

Mijn weg blijft voor de Heer verborgen,  

mijn God heeft geen oog voor mijn recht? 

 Tja, zo kan een mens dubben en denken, net zoals die psalmist aangeeft 

over Jakob, over Israël en, als ik voorzichtig mijn eigen naam al 

mijmerend plaats op de plek Jakob of op de plek Israël, komen de 

woorden die daarna klinken zo liefdevol dichtbij. 

Weet je het niet? Heb je het niet gehoord?  

Een Eeuwige God is de Heer,  

Schepper van de einden der aarde.  

Hij wordt niet moe  

(niet moe he, van mijn geklaag, gekerm en mijn onwil)  

Hij raakt niet uitgeput,  

Zijn wijsheid is niet te doorgronden.  

Hij geeft de vermoeide kracht. 

En in het licht van de tekst uit de brief aan de Efeziërs, is die kracht zo 

‘wonderlijk’, haast een kracht die we niet kunnen vragen of bedenken. 

Gods grootheid is veel groter dan wij mensen onszelf maar kunnen 

voorstellen. Alles wat ik kan denken, of wat ik Hem zou kunnen vragen, 

Hij overziet alles wat ik niet kan overzien. Hij overstijgt mijn verstand en 

mijn kunnen en Hij overstijgt alle generaties en alle tijden omdat Hij 

eeuwig is.  

En deze God werkt in ons! - dat maakt me stil… 

Een kracht die in ons werkt: we worden innerlijk gesterkt, Hij helpt ons 

stap voor stap met andere ogen kijken: 

Er is hoop die groter dan de dood is, 

Er is leven, sterker dan het sterven 

Er is licht, dat niemand ooit kan doven, 

Er is liefde die nooit teleur zal stellen. 

Er is vrede, ver voorbij de onrust, 

Er is blijdschap, dieper dan de tranen. 

Er is sterkte, zelfs in onze zwakte,  



Er is trouw, die ons niet zal verlaten. 

Onze hulp en onze verwachting is in U, voor eeuwig. 

Opwekking lied 847 

(A) Lied nr. 119: Cantarei ao Senhor 

 

Stilte  

 

Voorbeden 

Aansluitend aan het Kyrie gebed uit Taizé, die we luisterend kunnen 

meebidden, wordt je uitgenodigd een persoonlijk gebed te bidden 

afgesloten met: ‘Heer in Uw goedheid’ allen: ’hoor ons gebed’ 

(B) Lied nr. 31:  Kyrie eleison 13 (Heer, ontferm U) 

• Eeuwige God, U zegent elk volk op aarde, gedenk hen die lijden 

onder geweld en verdeeldheid. Heer, wij bidden U 

• Eeuwige God, door Uw Zoon Jezus Christus breekt U de 

scheidingsmuren tussen mensen af: verzoen ons in Uw liefde, 

• Voor alle gelovigen, getuigen van hoop: doe Uw aangezicht over ons 

lichten. Heer, wij bidden U. 

• Voor de slachtoffers van onrecht en geweld, voor degenen die hen 

helpen, Heer, wij bidden U. 

• Jezus onze broeder, U bent met allen die lijden: troost hen met Uw 

woord. 

• Foar in wei fan frijheid en gerjochtigheid, foar de lieders fan de 

folken, Hear, wij bidden jo. (Voor een weg van vrijheid en 

gereichtigheid, voor de leiders van de volken, Heer wij bidden U)   

• Geest van de levende God, U vernieuwt Uw kerk, U schenkt ons een 

lente van verzoening: leid ons door Uw woord 

• (Ieder die wil, kan nu zijn /haar gebed hieraan toevoegen) 

… 

Heer in Uw goedheid, hoor ons gebed 

 

https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@2,136@2@1,71@1@1,119@1@1,31@1@1&view=119
https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@2,136@2@1,71@1@1,119@1@1,31@1@1&view=31


• Voor alles wat onuitgesproken leeft in ons hart, zeggen we: 

Heer in Uw goedheid, hoor ons gebed 

Slotwoord 

De natuur lacht; 

Dit is de vreugde waar ook mijn hart op wacht. 

De roep van vogels is wild en vrij: 

Herstel deze vrijheid ook in mij. 

Nieuw groen ontspruit uit dorre aarde; 

Schenkt u mij frisheid, nieuwe waarde. 

Keltisch gebed 

Slotluisterlied: My Peace 

Tekst: 

My peace I leave you. My peace I give you. Trouble not your hearts.  

My peace I leave you. My peace I give you. Be not afraid. 

Vertaling: 

Mijn vrede, ik verlaat je. Mijn vrede geef ik je. Verontrust niet uw harten. 

Mijn vrede, ik verlaat je. Mijn vrede geef ik je. Wees niet bang. 

  

  

https://www.ingoedehanden.management/OMA/My_peace.mp3

