
Oecumenisch Meditatief Avondgebed 19 januari 2022 

Thema:   Lied dat alles verfraait 

Voorganger:  Dinie Koning 

 

 

 

Aanhef nr. 129:  Ypenje my foar jo 

 

Stilvallen 

In de hectiek van alle dag, een pauze, een stil worden op je eigen plek, 

aan je keukentafel, aan je bureau, op de bank. Is dat moeilijker, in onze 

eigen woning met de drukte van het gezin of de mobiel? Hoe het ook 

voor ons is, we proberen eerst zelf aanwezig te zijn en dat te blijven. We 

gaan immers niet naar de Broederen kerk, waar dat stilvallen gewoon 

gebeurt, door het over de drempel gaan. Kerk - ‘ont - moeten’ - is even 

thuis. 

God is waar ik thuis mag komen, de stille aanwezigheid en het diepe weten. Dat 

gebeurt niet met het hoofd of het verstand, maar is een ervaren: het is goed, ook 

al lijkt de wereld om je heen totaal niet te kloppen. Het is goed, je bent verbonden 

met hem.  (Daniel van Santvoort, abt van de trappisten, Caldey Island) 

 

Lied nr. 22:  Tui amoris ignem 

 

Vertaling:  

Open mij voor uw goedheid en raak mij aan. 

Open mijn ogen voor uw goedheid en raak mij aan. 

Open mij verstand voor uw goedheid en raak mij aan. 

Open hart en ziel voor uw goedheid en raak ons aan. 
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Inleiding 

Hartelijk welkom bij dit avondgebed, in de traditie van Taizé. Al heel 

lang loop ik rond met een thema over het lied, het zingen. We doen het 

allemaal zo graag. En de, toch plotselinge beperking, van dat zingen, wil 

ik geen rol laten spelen en ik hoop dat het voor jullie ook even in dit 

avondgebed geen rol speelt en je de woorden, ondanks niet samen in de 

kring zingen, tot je kan laten nemen. 

Het lied dat alles verfraait. Ik neem jullie mee naar het Taizé lied. Een 

lied met haast ‘verborgen geheimen‘ en daar wil ik in dit avondgebed 

meer over zeggen. 

Nu eerst lied nr. 1, het allereerste lied wat we ooit in Taizé, in Frankrijk, 

hoorden en al lerend zongen. De herhaling zorgde daar wel voor!! 

 

Lied nr. 1:  Mon âme se repose 

 

Liederen van Taizé 

Het lied van Taizé wordt door de broeders van Taizé omschreven als 

meditatief, ze zijn bedoeld om een contemplatieve dimensie aan het 

gebed te geven en ze hebben als doel ieders deelname te stimuleren. 

O Christe Domine Jesu (nr. 39 uit onze map) is eigenlijk zo’n lied. We 

kennen het denk ik allemaal. In zijn oorsprong een makkelijke melodie. 

Als een aanbidding te zingen, maar ook als een schreeuw naar de hemel. 

Eenvoudige woorden, een simpel lied, toch als een verborgen geheim 

breekt daar een solo doorheen, met woorden die we misschien niet zo 

snel in de mond nemen, maar die als je ernaar luistert, zo kunnen raken. 

Luister mee naar gezongen woorden uit psalm 25 vers 1-4-7 en psalm 23. 

 

Lied nr. 39:  O Christe Domine Jesu 
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Het zijn grote woorden, we durven ze misschien niet eens zo uit te 

spreken of vinden we ze iets te! Toch worden deze woorden in het lied 

over ons uitgezongen en worden we ermee gezegend (of we willen of 

niet) 

Toen Han en ik na een pittige, 

emotionele bergwandeling 

neerplofte in het gras van een 

parkje, waar ook een 

Christusbeeld hing, zong dit lied, 

O Christe Domine Jesu door 

mijn/door ons hoofd, “Als een 

Heer ontferm U”.  

Later thuis op cd hoorden we ook die woorden uit psalm 23. Hij geeft 

mij nieuwe kracht, doet mij herleven! 

  

Lied nr. 68:  Christus verlosser  

 

 

  

Soloteksten: 

Mijn verlangen gaat uit naar U, mijn God op U vertrouw ik. God leer mij uw wegen 

kennen; Heer maak mij wegwijs op Uw paden. Leid mij in Uw waarheid, Heer. U, God, 

bent mijn redder. 

Op U hoop ik heel de dag omwille van Uw goedheid. Heer denk aan Uw barmhartigheid en 

Uw liefde van eeuwen nabij. 

De heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. Hij brengt mij naar vredig water, Hij 

geeft mij nieuwe kracht, doet mij herleven. Ik ben voor geen onheil bang, U bent bij mij. 

Voor mijn ogen dekt U de tafel, vult U mijn beker tot de rand. 

 

Soloteksten: 

(Ps 130) Uit het diepste diep roep ik U aan, Heer God, hoor wat ik zeg. Luister toch, Heer 

God, naar mijn bidden en smeken. Het is Hij die zijn volk verlost heeft van al zijn zonden: 

bij de Heer is liefde, bij Hem is verlossing in overvloed. Als U, Heer, de zonden in 

gedachten houdt, blijft niemand overeind; maar bij U, Heer, is vergeving, daarom 

aanbidden wij U. Ik kijk uit naar de Heer, ik wacht in vertrouwen op zijn Woord; mijn 

hart kijkt uit naar de Heer, meer dan wachters die uitzien naar de ochtend. 
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Schriftlezing 

Alleen Hij die uit de hemel is neergedaald, is naar de hemel opgestegen, de 

Mensenzoon. Maar evenals Mozes in de woestijn de slang omhoog geheven 

heeft, zo moet ook de Mensenzoon omhoog worden geheven, zodat iedereen die 

gelooft, in Hem eeuwig leven bezit. Zoveel immers heeft God van de wereld 

gehouden, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft geschonken, zodat iedereen die in 

Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven bezit  (Johannes 3:13-16) 

 

Hij gaf me Zijn Zoon als geschenk. 

Als ik gelovend kijk naar de aan het kruis 

verhoogde Jezus, heb ik het eeuwige leven 

nu al, ik ervaar een nieuwe kwaliteit van 

leven in mij, goddelijk leven, dat door de 

dood niet meer ontwricht kan worden. Het 

eeuwige leven blijft altijd in me. Het 

overwint de doodsangst. Het is zuivere 

aanwezigheid, niet beïnvloed door een 

angstige gerichtheid op de beperkte aard van 

het menselijk leven. Het laatste vers, vers 16, kan ik alleen maar heen en weer 

laten gaan in mijn hart.  

(Anselm Grun) 

 

Lied nr. 54:  Adoramus te Christe 

 

Het lied dat alles verfraait 

‘Het lied dat alles verfraait’, woorden uit het Aramese onze Vader en de 

vervolg zin daarvan. ‘…en zich van eeuw tot eeuw vernieuwt ‘doen me 

beseffen dat dit zulke waarheden zijn en het ’zich van eeuw tot eeuw 

vernieuwt‘ zo’n waarheid is. Psalmen worden al eeuwenlang bezongen, 

in allerlei talen, in allerlei stijlen. Het Taizé solo lied heeft dat nieuwe 

bezingen zo in zich; nog zo’n verborgen schoonheid. 
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Lied nr. 24:  Cantate Domino, canticum 

 

 

 

Stilte  

 

 

 

Voorbeden met vooraf lied nr. 31: Kyrie eleison (Heer, ontferm U) 

• Liefdevolle Vader, dank U voor al die keren dat verborgen 

schoonheden over onze hoofden werd uitgezongen, dat we verborgen 

woorden ons meer en meer eigen mogen maken, als ons harte lied. 

Heer in Uw goedheid, hoor ons gebed. 

 

• Liefdevolle vader, alle dank voor plekken van stilte en Uw omarming 

daarin. 

Heer in uw goedheid, hoor ons gebed. 

 

• Here God, ik wil u bidden voor kleine mensjes, prematuren, die 

kleine knokkertjes. In het bijzonder voor kleine Wout, o Heer wilt U 

zijn prille leventje sparen, wilt u alle kracht geven aan ouders en 

familie. 

Heer in Uw goedheid, hoor ons gebed. 

 

• Korte stilte voor eigen voorbeden 

 

…. 

 

En voor al onze gebeden: 

Heer in Uw goedheid, hoor ons gebed. 
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De voorbeden worden afgesloten met de acclamatie uit nr. 31: Kyrie 

eleison (Heer, ontferm U). 

 

Onze Vader uit het Aramees vertaald 

Bron van Zijn, 

die ik ontmoet 

in wat mij ontroert. 

Ik geef U een naam 

opdat ik U een plaats kan geven in mijn leven. 

Bundel uw licht in mij – maak het nuttig. 

Vestig uw rijk van eenheid nu, 

uw enige verlangen handelt dan samen met het onze. 

Schenk ons wat we elke dag nodig hebben 

aan brood en aan inzicht. 

Maak de koorden van fouten los 

die ons verbinden aan het verleden, 

opdat ook wij anderen hun misstappen kunnen vergeven. 

Laat de oppervlakkige dingen ons niet misleiden. 

Uit U wordt geboren: 

de al werkzame wil, 

de levende kracht om te handelen, 

en het lied dat alles verfraait 

en zich van eeuw tot eeuw vernieuwt. 

 

Lied nr. 139:   Adem in ons 

  

Soloteksten: 

God die Jezus opgewekt heeft uit de dood, ga door het vuur, Heer, het leven geven door 

Zijn geest die in jullie woont. 

Heilige Geest, U bent adem; geef ons leven, U bent asem; genees onze wonden, U bent 

vuur; verwarm onze harten, U bent licht; leidt onze voeten. 
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Slotgedachte geïnspireerd op woorden van Franciscus van Assisi 

  Heer, maak mij tot een instrument van Uw vrede 

  Een instrument dat het lied doet verfraaien 

  Zo een instrument zijn 

  Dat een leven,  

    door te geven,  

    door te dienen,  

    door te troosten,  

    door te beminnen,  

    door te begrijpen, 

    door te vergeven, 

      een leven verfraaien mag…… 

  Heer, maak mij tot een instrument van Uw vrede 

 

Slotlied nr. 45:  Zing voor de Heer, halleluja 

 

 

Ik wens jullie allen een goede week toe, houd goede moed!!! 

Dinie Koning 

 

Soloteksten: 

(Ps 136) Zingt een nieuw lied voor de Heer, want wonderlijke dingen heeft Hij gedaan. 

(Ps 98) Heel de aarde juich voor God, breek uit in jubelen en zingen. Als een ramshoorn 

en de trompetten weergalmen, juich voor het aanschijn van de Heer onze God. Laat de zee 

bulderen met alles wat daar leeft, de aarde dreunen met allen die er wonen. Laat onder 

handgeklap van rivieren, de bergen samen met hen juichen. (Ps 107) Dank de Heer want 

Hij is goed, zijn liefde kent geen grenzen. Jullie die de Heer beminnen, kom en zing: ‘Zijn 

liefde kent geen grenzen ‘. Vanuit mijn verdrukking riep ik: ‘Heer’, en het antwoord van 

de Heer gaf mij ruimte. (Ps 119) De Heer is mijn kracht, de Heer is mijn lied, de Heer is 

mijn redder gebleken. Ik ben niet gedood, mij wacht het leven, van de daden van de Heer 

kan ik vertellen. (Ps 118) Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt, een dag van jubel en 

vreugde. 
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