Oecumenisch Meditatief Avondgebed 1 september 2021
Thema:
‘Oren gaan open’
Voorganger:
Fons Zandbelt

Aanhef blz. 12:

Wees hier aanwezig

Inleiding
Hartelijk welkom voor dit Oecumenisch Avondgebed in de stijl van
Taizé. Op de Paralympisch hebben we in de afgelopen weken allerlei
sporters met een lichamelijke beperking, bewonderenswaardig bezig
gezien, en zien komen tot ongekende prestaties.
Gelukkig wordt er in onze tijd veel gedaan voor mensen met een
handicap: om ze in onze samenleving zoveel mogelijk mee te laten doen,
niet alleen op sportgebied, maar ook op allerlei andere terreinen.
In de tijd dat Jezus rondtrok door het Joodse land, was dat nog heel
anders: er waren toen veel mensen met een lichamelijke beperking:
mensen die niet konden lopen, niet zien of niet konden horen en
spreken.
Regelmatig kwamen ze op Jezus af, of worden ze bij Hem gebracht;
In het evangelie dat ik straks zal lezen, brengen ze een ’doofstomme’ bij
Hem. Het wordt een wonderlijk gebeuren.

Lied nr. 10:

Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur.

Schriftlezing uit Marcus 7,31-37: (genezing van een doofstomme man)
In die tijd vertrok Jezus uit de streek van Tyrus, en begaf zich over
Sidon naar het meer van Galilea, midden in de streek van Dekapolis.
Men bracht een doofstomme man bij Jezus en smeekte Hem dat Hij deze
de hand op zou leggen.
Jezus nam hem terzijde, buiten de kring van het volk, stak hem de vingers
in de oren en raakte zijn tong met speeksel aan.
Vervolgens sloeg Hij zijn ogen ten hemel, zuchtte en sprak tot Hem:

‘Effeta’, wat betekent: Ga open. Terstond gingen zijn oren open, en werd
de band van zijn tong losgemaakt zodat hij normaal sprak.
…. Buiten zichzelf van verbazing riepen de mensen uit:
‘Hij heeft alles welgedaan. Hij laat doven horen en stommen spreken’.

Lied nr. 19:

Jezus, U bent het licht in ons leven.

Overweging
Over hoe het voelt om doof of slechthorend te zijn, kunnen veel ouderen,
ook in onze tijd, uit ervaring meepraten.
Niet goed kunnen horen, betekent: veel niet meekrijgen; je kunt niet
meer alles volgen, als je niet goed kunt horen, krijg je al gauw het gevoel
van buitengesloten-zijn, alsof je er niet meer bij hoort; je gaat contacten
verliezen, terwijl dat nu juist zo wezenlijk, zo belangrijk, is voor een
mens.
Gelukkig zijn er tegenwoordig hoorapparaten, en vele andere
voorzieningen voor mensen met een handicap.
We kunnen wel ‘geestelijk doof’ zijn: ‘Oost-Indisch doof’: ons zelf doof
hóuden, alleen horen wat we wíllen horen: alleen wat in onze kraam te
pas komt; dan wordt iets aan ‘dovemans oren’ gezegd; het dringt niet
echt tot ons door; of onze gedachten zijn ergens anders; of staan niet
open voor wat een ander eigenlijk bedóelt te zeggen.
In het evangelie vandaag gaat Jezus niet met de doofstomme in gesprek,
Maar Hij is wel heel intensief met hem bezig:
Hij neemt hem mee naar een aparte plek, waar Hij even met hem alleen
is; Hij raakt hem liefdevol aan; Hij steekt zijn vinger in zijn oren, en doet
iets van zijn spuug op zijn tong;
De doofstomme zal dat ervaren hebben als een heel persoonlijk intiem
gebeuren: als iets ‘van mens tot mens’; wellicht zal hij Jezus daarin
ervaren hebben als heel nabij.
-En dan klinkt het enige woord van Jezus in dat hele gebeuren: ‘Effeta’,
wat betekent ‘Ga open’; door dat woord en die intieme aanrakingen gaan

zijn oren weer open; kan hij weer horen en verstaan; en zijn tong is weer
los, hij kan weer spreken.
Hij kan weer contact maken met anderen en communiceren; hij kan weer
leven.
Het gaat Jezus in het evangelie natuurlijk ook om: dat Hij ook óns de
oren wil openen: opdat wij zijn boodschap steeds beter leren verstaan:
opdat deze steeds meer tot ons doordringt; zodat we erdoor geraakt
worden, en wij tot nieuw leven komen in Jezus’ geest, en van onze
geestelijke doofheid bevrijd worden.
Maar vaak opent God onze oren en ogen via hen, die ons nabij zijn en
liefdevol ondersteunen, waardoor ook onze tong weer losgemaakt
wordt.
Want we kunnen ook elkaar helpen om weer open te gaan: door net als
Jezus mensen die het letterlijk of geestelijk moeilijk hebben, of die het
gevoel hebben niet meer mee te tellen, op te zoeken, (en aan te raken):
door even onze arm om iemand heen te slaan; en er gewoon even voor
de ander te zijn; en hen zo te laten voelen, dat ze er toe doen, en door te
luisteren naar wat de ander bezig houdt, en zo hen te laten merken dat je
je betrokken voelt.
Wij kunnen zodoende ook elkaars genezers en helers zijn: door al die
kleine tekenen van liefde en aandacht.
Dan gebeuren er ook in onze tijd soms wonderlijke dingen (met
mensen): Mensen gaan weer open, soms heel langzaam en voorzichtig;
hun tong komt weer los: ze gaan zich weer uiten; gaan weer
communiceren; leven weer op; ze krijgen weer een open oor en oog voor
positieve dingen in hun leven.
Mogen wij zulke mensen zijn: mensen die elkaars oren en ogen openen,
in Jezus’ Geest, en het zelf ook te ondervinden van elkaar en anderen.

Lied nr. 15:

Stilte

Ubi Caritas en amor

Voorbeden, met telkens 2x acclamatie nr. 32 Gospodi pomilui (Heer,
ontferm U over ons)
• Voor mensen die met stomheid zijn geslagen: vanwege leed en
tegenslag dat hen overkwam; dat er mensen zijn die zorg, liefde en
aandacht voor hen hebben, zodat zij weer opengaan; dat ook wij
zulke mensen van hen mogen zijn.
Laat ons zingend bidden…
• Voor hen die het gevoel hebben dat ze niet worden gehoord, omdat er
niet naar hen wordt geluisterd; of omdat ze niet serieus genomen
worden; dat dankzij nabije mensen hun oren en hun ogen weer open
mogen gaan.
Laat ons zingend bidden…
• (eigen voorbede)
…
Laat ons zingend bidden…
• Sluiten we de voorbeden af en bidden we samen het ‘Onze Vader’:
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.

Lied nr. 71:

In the Lord I’ll be ever thankfull

Zegenbede nr. 79:

Slotlied nr. 12:

De Levende zegene u (met voorzang)

Prijs de Heer, mijn ziel

