Oecumenisch Meditatief Avondgebed 29 december 2021
Thema:

Alles heeft zijn tijd (gehad in 2021)

Voorganger:

Fons Zandbelt

Aanhef blz. 12:

Wees hier aanwezig

Inleiding
Nog een paar dagen, dan loopt het jaar 2021 af,
Daarom wil ik vanavond even stil staan bij wat er zo al naar boven komt
aan gedachten en gevoelens.
Hopelijk is er veel om dankbaar op terug te kijken,
Maar ongetwijfeld waren er ook verdrietige gebeurtenissen.
Aan de hand van een Bijbellezing, Prediker 3,wil ik er bij stil staan.
Maar we luisteren of zingen nu eerst:

Lied nr. 14:

Wait for the Lord

Schriftlezing uit het boek Prediker (3, 1- 11)
Alles heeft zijn uur; alle dingen onder de hemel hebben hun tijd.
Er is een tijd om te baren en een tijd om te sterven,
Een tijd om te planten, en een tijd om wat geplant is, te oogsten.
Een tijd om af te breken, en een tijd om op te bouwen;
Een tijd om te huilen en een tijd om te lachen,
Een tijd om te rouwen en een tijd om te dansen.
Een tijd om te omhelzen en een tijd om van omhelzen af te zien.
Een tijd om te zoeken en een tijd om te verliezen;
Een tijd om te bewaren en een tijd om weg te doen.
Een tijd om stuk te scheuren en een tijd om te herstellen,

Een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken.
Een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten,
Een tijd van oorlog en een tijd van vrede.
Wat heeft iemand dan aan al zijn werken en gezwoeg?
Ik overzag de bezigheden die God de mensen heeft opgelegd om te doen.
Alles wat hij doet, is goed op zijn tijd.
Ook heeft Hij de mens besef van dúúr ingegeven, maar toch blijft Gods
werk voor hem van het begin tot het einde ondoorgrondelijk.

Lied nr. 10:

Als alles duister is

Overweging
We hebben ons wellicht goed kunnen herkennen in de woorden van
Prediker over ‘Alles heeft zijn tijd en uur’.
Ook dat merkwaardige jaar 2021 hád alles zijn tijd, en straks in het
nieuwe jaar zal ook alles weer zijn tijd hebben.
Laat we een aantal van ‘die tijden’ maar eens door lopen:
Door het corona-virus was het voor velen een jaar van ‘afzien’: van wat
niet meer mocht: elkaar geen hand geven, niet knuffelen; 1 ½ meter
afstand van elkaar houden; veel bijeenkomsten ging niet door; niet meer
vrij kunnen samenkomen en elkaar ontmoeten; en tot dit najaar geen
gezamenlijke Taizé-vieringen; en voorlopig ook niet meer.
Financiële problemen voor wie een zaak of bedrijf heeft.
Voor velen waren al die beperkingen een hele beproeving: een ’tijd om te
huilen’.
Het houdt de hele wereld nog steeds in zijn greep, en raakt ons allemaal.
Veel jongeren kregen er depressieve gevoelens van.
En, als wij afstand moesten nemen van een overleden dierbare, dan mag
het nog steeds alleen in kleine kring, en met afstandelijk condoleren.
Gelukkig kwam er vaccins beschikbaar; er werd en wordt massaal
gevaccineerd.
Hopelijk worden we in het nieuwe jaar van dat hardnekkige virus
bevrijd, en wordt het een ‘tijd van genezen’, zodat we weer normaal
kunnen samenleven.

Behalve vanwege corona, waren er wellicht ook andere verdrietige
dingen dit jaar: vanwege gebeurtenissen die ons diep hebben geraakt: in
ons privéleven, of in onze directe omgeving, of in de
wereldsamenleving.
In dat geval was er in 2021 ook op dát gebied veel om te huilen.
We hopen en bidden, dat we van zulke verdrietige dingen in het nieuwe
jaar bespaard zullen blijven. En dat het nieuwe jaar een tijd van genezen
wordt.
Maar gelukkig was er dit jaar ook veel waar we blij om waren, wat ons
goed heeft gedaan, waarvoor we heel dankbaar zijn (privé, in onze
directe omgeving, en in onze wereldsamenleving, al zijn er ook veel
problemen, zoals het klimaatprobleem.
We werden dit jaar ons meer bewust van de kwetsbaarheid van ons
leven.
We hebben niet alles in eigen hand.
Door die beperkte omstandigheden, kwam ook meer sociale kant van de
mens naar voren: waardering voor al die zorgmedewerkers, die onder
zware werkdruk staan, nog steeds.
Maar in het klein: meer aandacht en attent voor elkaar, een extra
telefoontje voor iemand die wat dreigt te vereenzamen; boodschappen
doen voor ouderen.
Zo had dit jaar ‘alles zijn tijd en uur’.
Laten we op het einde van dit jaar, alles wat is gebeurd of zal gebeuren,
aan God toevertrouwen; ook wat mooi en goed was:
In het vertrouwen dat het allemaal bij Hem in goede handen is.
En moge 2022 een gezegend jaar zijn: voor ons persoonlijk, voor ons
samen, onze dierbaren en al Gods mensenkinderen hier op aarde. Dat
wens ik iedereen van harte toe.

Lied nr. 71: Meine Hoffnung

Stilte

Voorbeden met de acclamatie nr. 84: O Lord, hear my prayer
• Goede God, wij danken u voor hen die dit jaar veel voor ons betekend
hebben; voor hen met wie we in liefde en vriendschap verbonden
waren en zijn.
Wij danken U, God, voor al het goede dat we dit jaar hebben mogen
ondervinden.
Zo bidden wij:
• Goede God, wij bidden voor hen voor wie dit jaar een beproeving
was, om welke reden dan ook; vooral voor hen die een dierbare
hebben verloren, en nu alleen verder moeten.
Dat zij kracht naar kruis ondervinden, en spoedig betere tijden.
Zo bidden wij:
• Goede God, wij bidden U voor hen die landen en volken regeren:
dat zij bedacht zijn op vrede en gerechtigheid; dat wij allen samen,
ieder op zijn wijze, meewerken aan een vreedzaam klimaat in onze
wereld.
Zo bidden wij:
• In een ogenblik van stilte voegen we eraan toe wat ons nog meer
persoonlijk bezighoudt:
…
Zo bidden wij:
Onze Vader
Daarna bidden wij 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. 80:

Behüte mich Gott

Zegenbede met lied nr. 79
Goede God, mogen wij en alle mensen op aarde
in het komend jaar uw zegen ervaren,
Vooral zij die in moeilijke omstandighedenleven;
En mogen wij-mensen ook zelf elkaar tot zegen zijn.
‘De levende zegene en behoede u;
De levende doe zijn aangezicht over u lichten, en zij u genadig;
De levende verheffe zijn aangezicht over u, en geve u vrede.
- Zegen ons en behoed ons,
doe lichten over ons uw aangezicht,
en wees ons genadig;
Zegen ons en behoed ons,
doe lichten over ons uw aangezicht,
en geve ons vrede.’

Slotlied nr. 132:

Vrede wens ik je toe

