
Oecumenisch Meditatief Avondgebed 5 januari 2022 

Thema:   Het eeuwige leven als de hemel op aarde 

Voorganger:  Guusje Neijens 

 

Aanhef blz. 12: Wees hier aanwezig 

 

Inleiding  

Welkom allemaal bij de eerste Taizéviering van het nieuwe jaar. Ik wens 

jullie allen een heel gezegend 2022. 

De viering staat vandaag in het licht van het Eeuwige Leven op aarde, 

vanuit dankbaarheid voor de alledaagse gebeurtenissen en uit 

dankbaarheid voor de mensen om ons heen. 

Zelf kom ik in deze viering zo min mogelijk in beeld zodat de 

Bijbelteksten en gedachten nóg centraler staan. Ze zullen het eeuwige 

leven, in de volksmond de hemel genoemd, dichterbij brengen dan ooit, 

namelijk in onze directe nabijheid.   

We horen van Jezus als Hij in gesprek is met de farizeeën:  

“Het koninkrijk van God komt niet met dingen die kunnen worden 

waargenomen; en ook zal er niet gezegd worden: “Zie, hier is het!” of “Daar is 

het!” Want in feite is het koninkrijk van God onder u.” 

De hoop die daarin schuilt zal ik toelichten na het volgende lied.  

 

Lied nr. 65:  Dona la Pace Signore  

 

De rijke jongeling 

Een jongeman gaat naar Jezus en stelt Hem een vraag.  

https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@2,65@1@1,115@1@1,76@1@1,70@1@1,124@1@1,141@1@2&view=0
https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@2,65@1@1,115@1@1,76@1@1,70@1@1,124@1@1,141@1@2&view=0
https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@2,65@1@1,115@1@1,76@1@1,70@1@1,124@1@1,141@1@2&view=65
https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@2,65@1@1,115@1@1,76@1@1,70@1@1,124@1@1,141@1@2&view=0


Hij ziet Jezus als een rabbi, een titel die in die periode bijna uitsluitend 

gebruikt werd door Farizeeën. We vergeten weleens dat Jezus dichter bij 

de Farizeeën stond dan bij de Sadduceeën of een andere stroming binnen 

het Jodendom. Als Jezus met de Farizeeën in discussie gaat, doet Hij dat 

als een van hen, niet als buitenstaander. 

Degene, die bij Jezus komt, is een rijke jongeman, die iets graag wil.  

Dit raakt bijna ons allemaal op één of andere manier. Ook onze cultuur 

heeft grote waardering voor rijkdom en jeugd. 

Als iemand zowel rijk als jong is, verwachten we dat in alles in zijn leven 

voorzien is. Wat zou hij zich nog meer kunnen wensen? 

Maar toch is er iets wat de jongeman wil. 

Hij wil het eeuwige leven. Hij heeft zich bovendien altijd aan de regels 

en geboden gehouden en zou daardoor best in aanmerking kunnen 

komen voor een voorkeursbehandeling op ieder terrein.  

Wij mogen deze rijke jongeling dankbaar zijn voor zijn vraag.  

Want Jezus’ antwoord is voor ons allen. 

 

Lied nr. 115: I am sure I shall see   

 

Het eeuwige leven 

Laten we ons in de positie plaatsen van deze man. Ongeacht hoe rijk, 

jong of gerechtigd we zijn, we willen altijd wel meer.  

Interessant is dat zowel de jongeman als Christus het hier over “eeuwig 

leven” hebben als iets dat in het heden gebeurt, niet op een of ander 

moment na de dood. Het idee dat de hemel een plaats is waar je (als je 

geluk hebt) na je dood heen gaat heeft namelijk geen wortels in het 

Jodendom of in de oudste kerken. Bij de Heilige Communie wordt 

https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@2,65@1@1,115@1@1,76@1@1,70@1@1,124@1@1,141@1@2&view=115


bijvoorbeeld gezegd: ‘ontvangt dit tot vergeving van zonden… en tot 

eeuwig leven’.  

Het eeuwig leven is dus een ervaren van het Koninkrijk der Hemelen, en 

begint hier en nu.  

Dit is duidelijk in (bijna) elke uitspraak van Christus over het Koninkrijk! 

Het is geen plaats, het is een ervaring! 

 

Lied nr. 76:  Les beatitudes (de Zaligsprekingen)  

 

Afstand nemen 

En dus klopt de jongeman (spreekwoordelijk) op de deur van de hemel. 

Maar de deuren gaan niet open. Hij is waarschijnlijk iemand die 

verwacht te krijgen wat hij wil… dat doen in het algemeen gesproken 

rijke mensen.  

Is daar iets mis mee? Nee, maar volgens Jezus moet de man nog één 

horde nemen. Hij moet zijn rijkdom weggeven. En dat raakt hem. 

In feite wil hij wel het Koninkrijk, wel het Eeuwig Leven…maar niet tot 

elke prijs.  

Om het met de woorden van Sister Vassa (en Anja Meulenbelt) te 

zeggen: het sleuteltje zit aan de binnenkant.  

Dat betekent dat we ons moeten afvragen waardoor we het eeuwige 

leven niet ervaren. Wat houdt ons tegen? Iets waar we geen afstand van 

willen doen? De manier waarop we over anderen denken? … omdat dat 

mogelijk het enige is dat ons tegenhoudt het Koninkrijk hier en nu te 

ervaren.  

In de komende stilte is ruimte om te ontdekken hoe wij -op onze 

vierkante meter- kunnen bijdragen aan het scheppen van een hemel op 

aarde.  

https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@2,65@1@1,115@1@1,76@1@1,70@1@1,124@1@1,141@1@2&view=76


Klokgelui van Taizé 

 

Stilte 

 

Voorbeden met als acclamatie nr. 70: Heer, ontferm U 

• God van Liefde, dank u voor de momenten van afgelopen jaar die ons 

vreugde hebben gegeven.  

Laat ons zingend bidden… 

 

• God van Liefde, wilt u bij ons zijn op momenten van verdriet, zorgen, 

wanhoop en moedeloosheid.  

Laat ons zingend bidden… 

 

• God van Liefde, voor alles is een tijd. Er is een tijd van omhelzen en 

van afstand houden (Prediker hoofdstuk 3). Help ons afstand te 

houden zolang dat nodig is bij de bestrijding van de pandemie, zodat 

we elkaar snel weer van harte kunnen omhelzen.  

Laat ons zingend bidden… 

 

• God van Liefde, dank u voor het leven van Daniëlle Timmerman die 

ons dit jaar is ontvallen. We herinneren ons haar warmte, gastvrijheid, 

inzet voor de gezamenlijke maaltijden, en de gezamenlijke reizen en 

uitstapjes. Moge ze ons een voorbeeld zijn. 

Laat ons zingend bidden… 

 

• God van Liefde, dank u voor het leven van Bisschop Desmond Tutu. 

Moge zijn lichtende voorbeeld ons tot steun en inspiratie zijn.  

Laat ons zingend bidden… 

 

https://www.ingoedehanden.management/OMA/The_Bells_of_Taizé.mp3
https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@2,65@1@1,115@1@1,76@1@1,70@1@1,124@1@1,141@1@2&view=70


• In de komende stilte is er ruimte voor een persoonlijk gebed. 

Laat ons zingend bidden… 

 

Luisterlied: Onze Vader versie van Kedrov door de Kings’ Singers 

 

Desmond Tutu 

Een andere vergelijking van het eeuwige leven kennen we van bisschop 

Desmond Tutu, die overleden is op 26 december 2021 (deze vergelijking 

is van oudsher al bekend in de orthodoxe kerk):  

Het leven wordt vergeleken met een gedekte tafel waar iedereen welkom 

is. Maar geen van de gasten kan zijn armen buigen en dus geen eten naar 

zijn eigen mond brengen. Daar waar geleden wordt zitten de gasten naar 

het eten te kijken, zonder ervan te kunnen nemen. Daar waar het leven 

goed is reikt men elkaar het eten aan als voedsel. Kom maar eens op het 

idee ☺ (Bisschop Tutu heeft het over bestek met zeer lange stelen 

waardoor je niet bij je eigen mond kunt komen). 

 “Het koninkrijk van God komt niet met dingen die kunnen worden 

waargenomen; en ook zal er niet gezegd worden: “Zie, hier is het!” of “Daar is 

het!” Want in feite is het koninkrijk van God onder u.” 

 

https://www.ingoedehanden.management/OMA/Otche_Nash-Nikolay_Kedrov-The_Kings_Singers.mp3


Lied nr. 124: Licht dat terugkomt  

 

Slotgedachte 

Wat heb jij het meest nodig 

Waarnaar verlang je elke dag? 

Dat je werk hebt en een woning 

En begroet wordt met een lach. 

Ik wens dat warmte en waardering 

Komend jaar jouw deel gaan zijn. 

En omdat ook jíj dit uitstraalt 

Hebben wij het samen fijn. 

 

Slotlied nr. 141: Jij bent een zegen, een zegen ben jij 

 

Bronnen:  

− Parabel van de rijke jongeling: Mattheus hoofdstuk 19: vers 16-26 

− Gesprek van Jezus met de Farizeeën: Lukas hoofdstuk 17: vers 20-21 

− Zuster Vassa: 

https://www.coffeewithsistervassa.com/podcasts/morning-coffee/  

− Bulletin van de parochie van de H. Nicolaas van Myra: 

https://orthodox-amsterdam.nl/nl// 
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