
Oecumenisch Meditatief Avondgebed 28 december 2022 

Thema:   2022: Alles had zijn tijd 

Voorganger:  Fons Zandbelt 

 

 

Aanhef (blz. 12):   Wees hier aanwezig 

 

Inleiding 

Net als vorig jaar heb ik op de woensdag tussen Kerstmis en Nieuwjaar 

de beurt voor het Oecumenisch Avondgebed. 

Opnieuw voel ik in deze dagen voór Oudjaar me aangesproken door de 

tekst van Prediker uit het Oude Testament: ‘Alles heeft zijn tijd’. Want in 

2022 had alles weer zijn tijd: 

Gebeurtenissen om dankbaar op terug te kijken, maar ook verdrietige en 

zorgelijke ervaringen. 

Laten we alles maar in de handen van God leggen, waartoe ook Prediker 

ons uitnodigt en laten we God zingend vragen: ‘Neem mij aan zoals ik 

ben (ook ons wel en wee in het jaar 2022). 

 

 

Lied nr.  131:   Neem mij aan zoals ik ben. 

 

 

Schriftlezing: uit het boek Prediker (3, 1- 11) 

Alles heeft zijn uur; alle dingen onder de hemel hebben hun tijd. 

Er is een tijd om te baren en een tijd om te sterven, 

Een tijd om te planten, en een tijd om wat geplant is, te oogsten. 

Een tijd om af te breken, en een tijd om op te bouwen; 

Een tijd om te huilen en een tijd om te lachen, 

Een tijd om te rouwen en een tijd om te dansen. 

Een tijd om te omhelzen en een tijd om van omhelzen af te zien. 

Een tijd om te zoeken en een tijd om te verliezen; 

Een tijd om te bewaren en een tijd om weg te doen. 
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Een tijd om stuk te scheuren en een tijd om te herstellen, 

Een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken. 

Een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten, 

Een tijd van oorlog en een tijd van vrede. 

Wat heeft iemand dan aan al zijn werken en gezwoeg? 

Ik overzag de bezigheden 

die God de mensen heeft opgelegd om te doen. 

Alles wat hij doet, is goed op zijn tijd. 

Ook heeft Hij de mens besef van dúúr ingegeven, 

maar toch blijft Gods werk voor hem 

van het begin tot het einde ondoorgrondelijk. 

 

 

Lied nr. 67:   Bleib mit deiner Gnade bei uns   

 

 

Overweging 

Het jaar 2022 is in veel opzichten heel 

anders verlopen dan we hadden kunnen 

denken. 

Het was enerzijds een tijd met veel 

zorgelijk en verdrietige dingen: 

zoals de plotselinge inval van Rusland 

in Oekraïne, met alle gevolgen die dat met zich meebracht: voor 

Oekraïne zelf, voor al die slachtoffers; en vluchtelingen, die zich meer 

veilig voelden, en elders hun toevlucht zochten, ook in ons land. 

Wereldwijd kwam er door deze oorlog een energiecrisis en ernstige 

inflatie; vooral zorgelijk en beangstigend voor de financiëel zwakkeren. 

Over al deze en andere problemen vertelde ook onze koning Alexander 

in zijn kersttoespraak. 

Maar misschien is 2022 ook een verdrietig jaar geweest vanwege 

gebeurtenissen in ons persoonlijk leven: dierbaren die ons zijn ontvallen 

door de dood, van wie het gemis ons nog diept raakt.  

Misschien kampten we zelf of dierbaren met ziekte, of problemen in 

onze werksituatie, of persoonlijke relaties. 

In dat opzicht was 2022 een jaar van zorgen en verdriet. 

Vandaar dat we zingen: Als alles duister is, steek dan een lichtend vuur’. 
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Lied nr. 10:   Als alles duister is 

 

 

Vervolg overweging 

Maar ongetwijfeld was er in 2022 ook veel om dankbaar op terug te 

kijken: In onze privé-situatie en in onze wereld: omdat iets spannends 

goed is afgelopen; omdat we veel steun en geluk hebben ervaren in onze 

relaties en groeperingen waarvan we deel uitmaken. 

Maar misschien mogen we ook dankbaar zijn, omdat die corona-

maatregelen begin dit jaar niet meer hoefden, en omdat er steeds meer 

gezamenlijke, sociale en politieke aandacht kwam voor dreigende 

milieu- en klimaatproblemen, ook al zijn die nog zo moeilijk op te lossen. 

Dat ook de saamhorigheid in Europa rondom Oekraïne behouden is 

gebleven; en dat er een begin kwam aan de koloniale excuses. 

Is het niet van belang om oog te blijven houden voor het vele wat wel 

goed ging, en waaraan velen in onze samenleving meewerkten: 

Dus dat 2022 ook een tijd was om dankbaar te zijn voor al het goede dat 

gebeurde of ons overkwam; dat het ook en tijd was van opbouwen, 

planten en wat geplant is te oogsten. 

Daarom zingen zij:  

 

 

Lied nr. 128:  Jubelt und freut euch 

 

 

Stille overweging 

 

 

Voorbeden met als acclamatie nr. 84: O Lord, hear my prayer 

• Goede God, wij danken u voor hen die dit jaar veel voor ons betekend 

hebben; voor hen met wie we in liefde en vriendschap verbonden 

waren en zijn. 

Wij danken U, God, voor al het goede dat we dit jaar hebben mogen 

ondervinden. 

Zo bidden wij: 
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• Goede God, wij bidden voor hen voor wie dit jaar een beproeving 

was, om welke reden dan ook; vooral voor hen die een dierbare 

hebben verloren, en nu alleen verder moeten: dat zij kracht naar kruis 

ondervinden, en spoedig betere tijden. 

Zo bidden wij: 

 

• (Reservebede) 

Goede God, wij bidden U voor hen die landen en volken regeren: 

dat zij bedacht zijn op vrede en gerechtigheid; dat wij allen samen, 

ieder op zijn wijze, meewerken aan een vreedzaam klimaat in onze 

wereld. 

Zo bidden wij: 

 

• In een ogenblik van stilte voegen we er aan toe wat ons nog meer 

persoonlijk bezighoudt, en niet uitgesproken is, met op het eind nog 

eens de Acclamatie. 

 

 

OnzeVader 

Onze Vader die in de hemel zijt, Uw naam worde geheiligd, 

uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.  

Geef ons heden ons dagelijks brood,  

en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.  

En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.  

Want van U is het koninkrijk en de kracht 

en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. 

 

 

Lied nr. 80:    Behüte mich Gott 

 

 

Zegenbede 

Laten we wat gebeurde in 2022, en ook het nieuwe jaar 2023, in Gods 

handen leggen, en Gods zegen erom vragen: voor ons persoonlijk, voor 

ons samen, voor onze dierbaren, en al Gods mensenkinderen op aarde: 

En mogen wij ook zelf elkaar tot zegen zijn. 
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Lied nr. 79:   Zending en Zegenbede 

 

 

Slotlied nr. 132:  Vrede wens ik je toe 

 

 

Iedereen is weer van harte welkom voor een ontmoeting in het zaaltje 

met thee of koffie; ook om elkaar alle goeds te wensen. 

Ik wens jullie allemaal een aangename jaarwisseling, 

en voor daarna: een voorspoedig en gezegend 2023. 

 

Fons Zandbelt 
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