
Oecumenisch Meditatief Avondgebed 24 augustus 2022 

Thema:   Zoeken naar, verbondenheid met God 

Voorganger:  Reint Jan Terbijhe 

 

 
 
 
 
 
Aan begin van de dienst een gospel van Elvis Presley: Crying in the chapel 
 
 

Aanhef (blz. 12):   Wees hier aanwezig 
 
 
Welkom 

Zondag 5 juni waren wij in 

Twello bij een dienst van ds. 

Fred Omvlee, marine 

predikant die diensten houdt 

waarbij de gospels van Elvis 

Presley centraal staan. Als 

elfjarige raakte Omvlee al 

gefascineerd door Elvis, zijn 

liederen, zijn levensverhaal, 

zijn eenzame zoeken langs 

diepe afgronden naar de zin van het bestaan. Zijn zoeken naar en 

verbondenheid met God.  

Ook bij mij roept het luisteren naar Elvis meer op dan alleen maar nostalgie  

Ik ervaar bij diverse van zijn liederen een onbenoembare droefheid, 

eenzaamheid en verlangen. Dat gevoel krijg ik ook bij het horen of zingen 

van het volgende lied. 

 
 
Lied nr. 130:  Tibie Paiom 
 
 
Inleiding 

Verbonden met God: Al in Genesis lees je over mensen die leefden in 

verbondenheid met God. Henoch leefde in verbondenheid met God (Genesis 

5:24). Heel de Bijbel door kunnen we lezen hoezeer God verlangt naar 

https://www.ingoedehanden.management/OMA/elvis-presley-crying-in-the-chapel-official-audio.mp3
https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@2,130@1@1,27@1@1,49@1@1,70@1@1,124@1@1&view=0
https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@2,130@1@1,27@1@1,49@1@1,70@1@1,124@1@1&view=130
https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@2,130@1@1,27@1@1,49@1@1,70@1@1,124@1@1&view=0


diepgaande relaties met de mensen die Hij geschapen heeft. God heeft 

mensen geschapen met een geest, waardoor ze tijdens hun aardse leven 

in staat zijn om contact te hebben met de levende God, die Geest is 

(Johannes 4:24). 
 
 
Luisterlied (Elvis Presley en dochter Lisa Marie): Where no one stands alone 
 
 
Vervolg 

Door de doop wordt Jezus verbonden met God. “In die tijd vertrok Jezus uit 

Nazareth in Galilea en liet zich in de Jordaan door Johannes dopen” 

(Marcus 1,9). Niet slechts een ritueel gebaar, maar een ervaring met een 

doorslaggevende nawerking. Een gebeurtenis die zijn leven overhoophaalt.  

De vier evangeliën, samen met de Handelingen van de Apostelen, zijn 

eensluidend op dit punt: ze laten zijn zending allemaal vertrekken vanuit 

deze dag. Tot dan toe had hij geleefd als onbekende, in een onooglijk 

boerendorp, in een eenvoudig gezin. In niets was hij voorbereid op een 

publiek optreden, maar plots wordt hij belast met een zending en begint hij 

de boodschap van het Rijk Gods te verkondigen.  

Laten we na het lied in de stilte nadenken over hoe we kunnen zoeken naar 

Geest, naar verbondenheid met God of bij elkaar, nadenken over het zoeken 

en het ervaren. 
 

Lied nr. 27: Dieu ne peut que  
    donner son amour 

 

Stilte 
 
 
Lied nr. 49: Da pacem cordium 
 
 

Voorbeden met als acclamatie nr. 70: Heer ontferm u 

• Goede God, wilt u zijn bij ons, zoekende mensen, zoekend naar 

verbondenheid, geborgenheid vertrouwen. Wilt u zijn bij mensen die 

zoeken naar vrede, met name in Oekraïne. 

Laat ons zingend bidden 

https://www.herschepping.nl/04nl/mwie_08geest.php
https://www.ingoedehanden.management/OMA/where-no-one-stands-alone.mp3
https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@2,130@1@1,27@1@1,49@1@1,70@1@1,124@1@1&view=27
https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@2,130@1@1,27@1@1,49@1@1,70@1@1,124@1@1&view=27
https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@2,130@1@1,27@1@1,49@1@1,70@1@1,124@1@1&view=49
https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@2,130@1@1,27@1@1,49@1@1,70@1@1,124@1@1&view=70


• Goede God, wij zijn dankbaar voor alle tekenen van verbondenheid, 

geborgenheid vertrouwen, die we kunnen ervaren als we ervoor open 

staan. 

Laat ons zingend bidden 

 

• Goede God, geeft u uw zegen ook over de niet uitgesproken gebeden. 

Laten we daarvoor nog één keer zingend bidden 

 

 

Gezongen Avondgroet door Elvis Presley: Peace in the valley 
Oh well, I'm tired and so weary 

But I must go alone'Til the Lord comes and calls 

Calls me away, oh yes  

Well, the morning's so bright 

And the lamp is alight 

And the night 

Night is as black as the sea, oh yes  

There will be peace in the valley for me, some day  

There will be peace in the valley for me, oh Lord I 

pray 

There'll be no sadness, no sorrow 

No trouble, trouble I see 

There will be peace in the valley for me  

 

Well the bear will be gentle  

And the wolves will be tame 

And the lion shall lay down  

By the lamb, oh yes 

And the beasts from the wild 

Shall be lit by a childAnd I'll be changed 

Changed from this creature that I am, oh yes  

There will be peace in the valley for me, some day 

There will be peace in the valley for me, oh Lord I 

pray  

There'll be no sadness, no sorrow 

Oh my Lord, no trouble, trouble I see 

There will be peace in the valley for me, for me  

 

Ach ja ik ben moe en zo afgemat 

Maar ik moet alleen gaan 

totdat de heer komt en roept 

roept me weg, o ja 

Wanneer de ochtend zo helder is 

en de lamp helder brandt 

en de nacht 

de nacht is zo zwart als de zee, o ja 

er zal vrede voor mij zijn in de vallei op een dag 

vrede in  de vallei,  o Heer, ik bid 

er zal geen verdriet zijn geen leed 

geen problemen, problemen die ik zie 

er zal vrede zijn in de vallei voor mij 

 

De beer zal zachtaardig zijn 

en de wolven zullen tam zijn 

en de leeuw  zal liggen 

naast het lam o ja 

en alle wilde dieren 

zullen worden geleid door een kind 

en ik zal veranderd zijn 

veranderd van het schepsel dat ik ben, o ja 

er zal vrede voor mij zijn in de vallei voor mij 

vrede op een dag zo bid ik Heer 

er zal geen verdriet zijn, geen leed 

o mijn Heer geen problemen zal ik zien 

er zal vrede zijn in de vallei voor mij

 

 

 

Onder het opruimen zingen we  

Slotlied nr 124:  Licht dat terugkomt  

 

We zien je graag na afloop voor een praatje bij de koffie of thee. 

 

https://www.ingoedehanden.management/OMA/elvis-presley-peace-in-the-valley-with-lyrics-view-1080-hd.mp3
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