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Afbeelding: Pinksteren, 12 apostelen en Maria Magdalena

Openingslied blz. 12 (2x)
Voorzanger: wees hier aanwezig, God van de machten, licht in ons midden, wees
onze heiland, Allen: dat wij herleven. Voorzanger: Wees hier aanwezig, Allen: dat
wij herleven
Inleiding
Welkom bij het oecumenisch meditatieve avondgebed in de traditie van Taizé.
Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, nu en altijd en in de eeuwen de
eeuwen. Amen.
Wat is het fijn elkaar weer te ontmoeten. In dit avondgebed zijn we verbonden in
verscheidenheid, iedereen met een persoonlijke achtergrond en een eigen reden.
Dank U God, voor ons samenzijn. Het thema van deze viering: Verbondenheid
koesteren kwam op mijn pad doordat ik altijd weer op verschillende manieren
verbondenheid ervaar met mensen om me heen. Ik vond in de Bijbel vlammende
voorbeelden van verbondenheid.
Lucas schrijft in het boek Handelingen over de praktische ontwikkeling van de eerste
christelijke gemeenschappen van de volgelingen als Jezus niet meer fysiek bij hun is.
De Heilige Geest is hun energiebron.
Lied 147: Vieni Spirito creatore
Petrus, de visser die nauwelijks naar school is geweest en de andere volgelingen,
mannen en vrouwen, bleven bij elkaar en hadden alles gemeenschappelijk. Ze doen
wonderen en genezen mensen. Ze hebben écht iets nieuws te vertellen en botsen
daardoor geregeld met het zittende gezag. Het boek Handelingen is ronduit
spannend, zeker als je je voorstelt hoe het er in de praktijk aan toe moet zijn gegaan.
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Hoe kregen ze het georganiseerd? Er staat ook dat ze onderling soms een andere
aanpak voorstonden, maar dat er desondanks een sterke verbondenheid was om het
werk van Jezus voort te zetten. Ik lees een stukje voor uit Handelingen, hoofdstuk 2.
“De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten vervulden iedereen met
ontzag. Allen die het geloof hadden aanvaard bleven bijeen en hadden alles
gemeenschappelijk. Ze verkochten hun bezittingen en verdeelden de opbrengst
onder hen die dat nodig hadden. Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind bijeen in
de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een
geest van eenvoud en vol vreugde. Ze loofden God en stonden in de gunst bij het
hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden
worden.”
Lied 84: O Lord, hear my prayer
Wat kan het voorbeeld van de apostelen voor òns betekenen? Deze stoere mannen
en vrouwen die praktisch handelen geven de wereld een ander aangezicht. De
onderlinge verbondenheid wordt gekoesterd door de apostelen die vanaf het begin
bij Jezus leven betrokken waren. Ze komen op voor de verandering die Jezus in
gang heeft gezet. Hun sfeer van openheid en verbondenheid trekt mensen aan.
Door hun uitstraling groeit de groep met meer dan 10x, en nog veel meer, omdat
mensen er hoop en genezing vinden.
Lied 76: Les Béatitudes (de Zaligsprekingen).
Zoals de apostelen hebben wij overeenkomsten en verschillen. We zijn met elkaar
verbonden. In de stilte kan het woord verbinding een extra betekenis krijgen. Wat
maakt dat die verbondenheid er is? Hoe kan ik verbinding beschermen? We kunnen
God vragen om zegen over waar we wel wat extra hulp kunnen gebruiken in de
verbinding.
Stilte
Voorbeden
Uitnodiging om een voorbede uit te spreken.
Voorbede van de voorganger (2x)
Lied 74 Kyrie eleison (Heer hoor mijn gebed)
Laatste voorbede: God van liefde, u kent ons en weet wat ons bezighoudt. Hoor ook
de gebeden die leven in ons hart.
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Lied 74 Kyrie eleison (Heer hoor mijn gebed)
Laten we deze voorbeden afsluiten met het Onze Vader. Elk kan dit dierbare gebed
in zijn eigen woorden en eigen taal uitspreken. Het Onze Vader staat in het boek
Marcus 6, vers 9-15. De uitgesproken teksten verschillen hier en daar. Maar in de
eerste woorden en in de lofprijzing aan het einde vinden we elkaar!
Onze Vader (gesproken elk in eigen taal en vertaling)
Lied 131: Neem mij aan zoals ik ben
Verbinding, verband, verbond en verbondenheid. . . . Dunne draadjes van
verbondenheid vormen samen een krachtig vangnet. Elke draad doet ertoe, maar
alleen in samenhang is het sterk. En iedere draad heeft onderhoud nodig, koestering
op zijn tijd. Van ons wordt actie gevraagd. Gelukkig mogen we ook altijd rekenen op
Jezus. Hij geeft Zijn liefde voor ons nooit op. Hij is ons altijd trouw, en wil zich aan
ons verbinden als wij Hem zoeken. Wat onze geschiedenis ook is. Dat is een wonder
van genade.
Lied 145 Herre visa mig vägen (Heer toon mij de weg)
Avondgroet:
Koesteren heeft iets in zich van beschermen. Verbondenheid koesteren kunnen we
elke dag doen in de contacten met mensen om ons heen. Zorgvuldig omgaan met de
bestaande verbondenheid. Gelukkig betekent het niet dat we de hele dag extatisch
hoeven te jubelen en elkaar doorlopend hoeven te omhelzen. We hebben van de
apostelen gezien dat het gaat om vrij zijn en getuigen. Uitdragen en steeds weer bij
elkaar uitkomen. Zoals wij hier als gewone mensen deze bijzondere gebedskring
vormen.

De beroemde cabaretier Toon Hermans (1916-2000) schreef:
MENSEN
De mensen, ze hebben van alles
’n huis en ’n dorp en ’n stad
En koffie, kroketten en broodjes
’n goudvis, ’n hond of ’n kat
’n pak en ’n jurk en ’n hoedje
Er pruttelt ’n pan op het gas
’n biefstuk, patat en ’n toetje
’n lekkere stoel en ’n glas
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’n spaarpot, ’n bank of ’n knippie
’n brommerd, ’n auto, ’n fiets
maar as de mensen de mensen niet hadden
geloof me, dan hadden ze niets.

(bron: Ontbijten met jou, 1989)

Slotlied: 124: Licht dat terugkomt
Eerstvolgende zangrepetitie: woensdag 7 september 20-21 uur.
Woensdag 28 september komt Mattias Rouw vertellen over de woestijnvaders en –
moeders, mensen die in de eerste eeuwen na Christus de woestijn introkken en van
daaruit uitstraling hadden voor de nog jonge christenheid. Aanvang: 20 uur. Hij
schreef het boek: ‘Woestijnvaders onderweg, inspiratie voor nu’
www.taizedeventer.nl
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