
Oecumenisch Meditatief Avondgebed 29 juni 2022 

Thema:   Er is een tijd voor alles  

Voorganger:  Hetty Heling 

 

 

Aanhef (blz. 12):   Wees hier aanwezig 

 

Welkom en inleiding  

Hartelijk welkom bij het avondgebed. 

Het is bijna vakantie voor mij. Even helemaal niets. Na een tijd van 

inspanning mag ik nu ontspannen. Tijd is het thema van deze viering. 

Prediker schrijft erover. Er is een tijd voor alles. Ik heb enkele 

werkwoorden uit de lezing gehaald en ik laat daar een paar gedachten 

over gaan. 

 

 

Lied nr. 143: Mijn ziel kom op adem 

 

 

Tekst  

Elkaar omhelzen, nieuwe gewassen planten, ergens enthousiast over 

worden, dat alles maakt het leven mooi en goed. 

Maar soms kan de tijd rijp zijn om het tegenovergestelde te doen. 

Liefdevolle zorg en aandacht bijvoorbeeld kan een kind nooit genoeg 

krijgen. Maar op een gegeven moment is het tijd voor een beetje afstand. 

Een omhelzing kan immers ook benauwen. 

Spreken is zilver en zwijgen is goud. Moet ik 

over deze kwestie iets zeggen of kan ik beter 

zwijgen? De me-too affaire bijvoorbeeld. 

Wanneer durf ik mijn mond open te doen of 

ben ik bang voor de consequenties? Het is 

een kwestie van grenzen aangeven voor 

jezelf. We leven in een tijd dat we onrecht 

aan durven kaarten. Black-live-matters, 

toeslagenaffaire, grensoverschrijdend gedrag. Beter is het om dan niet te 

zwijgen maar te spreken. Het tegenovergestelde gebeurt ook: op social-

media geven ze meteen commentaar, liefst uit het onderbuikgevoel, 
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zonder van de juiste feiten op de hoogte te zijn. Wat is wijsheid: spreken 

of zwijgen? 

 

 

Lied nr. 49:  Da pacem cordium 

 

 

Tekst:  

Scheuren en herstellen. In families en vriendengroepen kunnen door 

misverstanden scheuren ontstaan. Er worden zelfs tv-programma’s 

gemaakt om relaties weer te helen. Vergeving blijkt vaak een grote 

hindernis te zijn. Ben je instaat om de ander te zien als een broeder of 

zuster, die net als jij niet perfect is. Zegt Jezus niet dat we 70 x 70 keer 

mogen vergeven? 

Vlammen en verkillen. De vraag is: wat inspireert je, wanneer mag je 

vlammen, wanneer ga je voluit? En wanneer is het beter om cool en 

rustig te blijven? Wanneer haak je af? Wat laat je koud? Ik heb grote 

bewondering voor vooral jonge mensen die enthousiast aan het werk 

gaan om de problemen van deze tijd op te lossen. Ze bedenken nieuwe 

dingen, alternatieven. We hebben pas het Pinksterfeest gevierd. De 

Heilige Geest is de grote inspirator waarbij je in vuur en vlam gezet kan 

worden en daardoor de wereld weer een stukje mooier maken. 

 

 

Lied nr. 7:  In manus tuas, Pater 

 

 

Tekst  

Planten en rooien. Welke zaadjes worden er geplant? Zaden van vrede, 

zaden van liefde? Als je dat doet dan mag je op een gegeven ogenblik 

oogsten en uitdelen. Een cyclus die steeds mag doorgaan. 

Loslaten van je gezondheid, loslaten van mensen. Hoe pijnlijk als je 

geliefden moet loslaten?  De juiste tijd voor alle dingen is door God 

bepaald en wij mensen weten niet waarom God dat zo doet. Wie meent 

dit alles te begrijpen is een grote dwaas. Het enige zinvolle dat de mens 

kan doen is ontzag hebben voor God, volgens Prediker en te genieten 

van de levensdagen die Hij ons geeft. 
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Stilte 

 

 

Voorbeden met als acclamatie nr. 70: Heer ontferm U 

 

 

Lied nr. 140: May the blessing of God 

 

 

Slotgedachte 

Ouder worden betekent voor velen ook dat de tijd sneller voorbij lijkt te 

gaan. Maar de wijzers van de klok gaan echt niet sneller rond. Het is 

onze beleving van de tijd die verandert naarmate we ouder worden. 

De tijd is:  

- te langzaam voor wie wacht 

- te kort voor wie blij is 

- te langzaam voor wie verdriet heeft 

                     Maar voor wie liefheeft bestaat de tijd niet. 

 

 

Slotlied nr. 132: Vrede wens ik jou 
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