
Oecumenisch Meditatief Avondgebed 30 november 2022 

Thema:   Licht in donkere tijden 

Voorganger:  Jurgen van der Ent 

 

 

Aanhef (blz. 12):   Wees hier aanwezig 

 

Welkom en inleiding 

Welkom bij dit Oecumenisch Meditatief Avondgebed in de traditie van 

Taizé. 

We leven in donkere tijden. Niet alleen doordat het later licht wordt en 

eerder donker, ook de wereld om ons heen lijkt een donkere periode mee 

te maken. Van oorlog in Oekraïne waarbij het licht in het donker niet 

meer vanzelfsprekend is en de bevolking een echt koude en donkere 

winter ingaan, tot de somberheid over het klimaat en de machteloosheid 

over de afgezwakte maatregelen op de laatste klimaattop. En dan hebben 

we het nog niet eens over onze eigen problemen met het stikstofbeleid, 

de hoge energieprijzen en de boodschappen die ook maar steeds 

duurder worden. 

Is deze donkerte, het zwart van de nacht, 

dan het enige waar we (naast voetbal) over 

kunnen hebben?  

Nee, het is advent de opmaat naar Kerst, 

van oudsher het lichtfeest, de zonnewende 

waarbij het licht langzaam de duisternis zal 

verdrijven. En het feest waarin ons een 

lichtend voorbeeld wordt gegeven: de geboorte van Jezus Christus. Dus 

laten we ons niet door het duister uitdoven, en kijken we naar het niet-

te-doven licht dat wordt ontstoken. 

 

Lied nr. 10:   Als alles duister is 

https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@2,10@2@1,18@1@1,81@1@1,138@1@1,25@1@1,133@1@1,124@1@1&view=0
https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@2,10@2@1,18@1@1,81@1@1,138@1@1,25@1@1,133@1@1,124@1@1&view=10
https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@2,10@2@1,18@1@1,81@1@1,138@1@1,25@1@1,133@1@1,124@1@1&view=0


Lezing uit Jesaja 11 vers 1-10 

Maar net zoals er uit de stronk 

van een omgehakte boom weer 

een jong takje begint te groeien 

en vruchten krijgt, zal er een 

Zoon geboren worden uit de 

familie van Isaï (de vader van 

koning David).   

De Geest van de Heer zal op 

Hem zijn. Hij zal vol zijn van 

de Geest van wijsheid, de Geest van verstand, de Geest van raad, de Geest 

van sterkte, de Geest van kennis van God en de Geest van ontzag voor 

God.   

Hij zal diep ontzag voor God hebben en daarvan genieten. Hij zal niet 

oordelen op grond van wat Hij ziet of van anderen hoort.   

Hij zal rechtvaardig zijn voor arme en bescheiden mensen. Maar voor de 

mensen die zich niets van God aantrekken, zal zijn oordeel zijn als een 

zweepslag. Hij zal hem die zich niets van hem aantrekt, zonder moeite 

doden. Hij blaast hem weg.  Want Hij zal altijd rechtvaardig en eerlijk 

zijn. 

Dan zullen wolven en schapen bij elkaar leven. Panters en geitjes zullen 

samen liggen rusten. Kalveren en jonge leeuwen groeien samen op. Een 

kleine jongen zal ze hoeden. Koeien en beren zullen samen gras eten. Hun 

jongen zullen samen spelen. Leeuwen zullen net als koeien hooi eten.  

Baby's zullen spelen bij het hol van een adder. Kleuters zullen giftige 

slangen uit hun nest pakken.  Niemand zal een ander nog kwaad doen op 

Gods heilige berg. Want op de hele aarde zal iedereen de Heer kennen. 

Zoals de zee vol is van water, zo zullen de mensen vol zijn van de Heer. 

Want in die tijd zullen alle volken van de aarde naar de stronk van Isaï 

gaan, naar de jonge tak die daaruit groeide, de Zoon van David.  

Hij zal zijn als een vlag op een heuvel, die al van ver te zien is. Iedereen 

zal naar Hem toe gaan. En de plaats waar Hij woont zal vol zijn van zijn 

schitterende macht en majesteit. 



Lied nr. 18:   Cést toi ma lampe Seigneur 

 

Overdenking 

“Dan zullen de wolven en de schapen bij elkaar leven”. Leg dat maar eens uit 

aan de schapenhouders die nu regelmatig een fataal bezoek krijgen van 

een (beschermde) wolf. Wat Jesaja ons voorhoudt is een prachtig visioen 

dat tot nu toe maar gedeeltelijk waarheid is geworden.  

Met Kerst wordt een kind ons geboren, een zoon 

ons gegeven. God onbedwingbaar vader voor 

eeuwig. Koning van de vrede. Een lichtend 

voorbeeld zal hij worden en zijn voor vele mensen. 

Toen en nu. Met zijn wijsheid, oordeel vrije denken, 

rechtvaardigheid en eerlijkheid heeft vele geïnspireerd, gemotiveerd. 

Waar wat is er van Jesaja’s ideaal over? Waarom kunnen mensen nog 

niet op grote schaal vreedzaam samenleven? Waarom zijn jaloezie, 

afgunst, macht en bezit nog steeds de grootste deugden in het leven 

en mond dat uit in leugens, foutieve beslissingen en oorlog? 

Waarom ziet de wereld er soms zo zwart uit? Kunnen we het tij nog 

keren? Kunnen we de mensheid nog redden? Kunnen we de aarde nog 

redden? 

Ik, als toch wel trekkie-fan, moet altijd denken aan de visie van Gene 

Roddenberg, die ten grondslag ligt van alle Star Trek series en films. Zijn 

‘bijbel’ voorspeld een wereldwijde korte (nucleaire) oorlog waarna 

mensen op zichzelf en anderen worden teruggeworpen. En dan als een 

visionair de ruimte ingaat (met Warp-snelheid) 

volgt het eerste contact met andere 

(humanoïde) levensvormen van sterrenstelsels 

ver van ons vandaan. Dat brengt de hele aarde 

tot besef dat samenwerking en gelijk verdelen de enige weg is voor de 

toekomst. Een ideale samenleving krijgt dan vorm. 

Ik hoop in deze donkere dagen niet dat dit onze weg moet zijn en dat dit 

genoemde Roddenberg-scenario, met kernoorlog, Science Fiction blijft. 

https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@2,10@2@1,18@1@1,81@1@1,138@1@1,25@1@1,133@1@1,124@1@1&view=18


Maar wat kunnen wij dan doen om het tij te keren? En als ik daar over 

denk, en hoe langer ik daar over nadenk, verdwijnt de duisternis in mijn 

hoofd en zie ik zoveel lichtpuntjes. Kleine lichtpuntjes van mensen die 

wel naar elkaar om kijken, elkaar bemoedigen, steunen en helpen waar 

ze kunnen. Mensen die los van jaloezie, afgunst, macht en bezit in 

wijsheid, oordeelvrij, rechtvaardig en eerlijk durven te zijn. En daarvan 

zie ik er een heleboel om mij heen. 

Mensen die het voorbeeld van Jezus Christus durven te 

volgen en een lichtpunt zijn voor anderen, een 

levenslicht. Dat, dat zal de duisternis verdrijven. Met z’n 

allen proberen de wereld om ons heen beter te maken, 

ook al lukt dat niet altijd, wat ook niet erg is.  

Laten we de stilte gebruiken om ons falen hierin achter 

ons te laten en bedenken hoe wij zelf een licht voor een 

ander kunnen zijn, soms in kleine dingen en gebaren. 

Dat wij een licht kunnen zijn in donkere tijden. 

 

Lied nr. 81:   Christe lux mundi 

 

Stilte 

 

Voorbeden met als acclamatie nr. 138: Gospodi pomilui (Heer ontferm u) 

• Volhoudende God, geef on kracht en wijsheid het goede te doen voor 

anderen. Vergeef ons falen en steun ons in de goede dingen die we 

wel doen. Inspireer ons om nieuwe wegen te vinden om een lichtpunt 

te zijn voor anderen 

Laat ons zingend bidden… 

 

• Vredelievende God, geef kennis en wijsheid aan onze leiders om op te 

staan tegen onrecht en oorlog. Geef ze de kracht en moed om over de 

valkuilen van macht: jaloezie, afgunst en bezit, heen te kijken en het 

https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@2,10@2@1,18@1@1,81@1@1,138@1@1,25@1@1,133@1@1,124@1@1&view=81
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goede te doen. 

Laat ons zingend bidden… 

 

• (ruimte voor eigen gebeden) 

… 

Laat ons zingend bidden… 

 

• (eind:) Heer God, luister naar de stilte in ons hart. Verhoor de 

gebeden die hier niet zijn uitgesproken maar op onze lippen branden. 

Laat ons zingend bidden… 

 

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. 

Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en aan inzicht. 

Maak de koorden van fouten los 

die ons vastbinden aan het verleden, 

opdat wij ook anderen hun misstappen kunnen vergeven. 

Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden. 

Uit U wordt geboren: 

de alwerkzame wil, 

de levende kracht om te handelen, 

en het lied dat alles verfraait, 

en zich van eeuw tot eeuw vernieuwt. 



Lied nr. 25:   De noche iremos 

 

Slotgedachte 

Wij gaan de nacht door, het duister, op zoek naar levend water. Enkel de 

dorst zal ons licht zijn. 

Als alles duister is, ontsteek dan een licht dat nooit meer dooft. 

Mijn lamp ontsteekt U, o Heer. Mijn God verlicht mij in mijn duister. 

Uw woord is een lamp, een licht op mijn pad. 

Licht dat terugkomt, hoop, die niet sterven wil, vrede die bij ons blijft. 

Licht op de wereld, wie U volgt heeft het licht van leven, levenslicht. 

 

Slotlied nr. 133:  Sanasi on lamppu 

 

Opruimlied nr. 124: Licht dat terugkomt 

 

Een lichtende tijd toegewenst in deze donkere dagen!! 

Jurgen van der Ent 

 

https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@2,10@2@1,18@1@1,81@1@1,138@1@1,25@1@1,133@1@1,124@1@1&view=25
https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@2,10@2@1,18@1@1,81@1@1,138@1@1,25@1@1,133@1@1,124@1@1&view=133
https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@2,10@2@1,18@1@1,81@1@1,138@1@1,25@1@1,133@1@1,124@1@1&view=124

