GEBEDSMOMENT
WOORDWATERWEG

Soort activiteit
Gebedsmoment
Thema(‘s)
Woord - Water - Weg
Doel
Al biddend aan de slag met het jaarthema – Jongeren laten proeven van de sfeer van een Taizégebed
Duur
Ongeveer 30 minuten
Materiaal
Een lezenaar met bijbel, een doopvont of bekken, een paar schoenen

VERLOOP
Decor:
Het decor kan uit 3 zaken bestaan: voor het deel rond “WOORD”: de lezenaar, bij “WATER”: een bekken of een
doopvont en bij “WEG”: één of meerdere paren schoenen.
Liederen:
We kozen voor Taizéliederen, maar in bijlage voegen we ook andere suggesties toe.
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INLEIDING			

			

Inleidend lied: Behüte mich, Gott (137)
www.youtube.com/watch?v=S6-UneKFn2I
Behoed mij, o God, ik vertrouw op U, U wijst mij de weg ten leven.
Bij U is vreugde, blijvende vreugde.

Kruisteken en welkom
De begeleider formuleert hier een welkom op maat van de doelgroep.

Inleiding
Binnenstebuiten… zo luidt het jaarthema bij IJD. Of heel vrij vertaald: ‘Waar het hart van vol is, loopt de mond van
over.’ Samen willen we dit jaar het avontuur aangaan van christenen die binnenstebuiten durven leven, die durven
spreken over hun geloof en delen wat er in hun diepste binnenkant leeft. Het is geen eenvoudige uitdaging. Maar
van zwijgen en stilzitten krijgt niemand een boeiend leven. Wie blijft stilzitten en niets doet, zal weinig fantastische
ervaringen meemaken. Laten we naar anderen toestappen en het beste delen van wat er in ons hart leeft. Laten we
een spoor nalaten in de wereld door kansen te grijpen om in gesprek te gaan, om vrienden en minder bekenden iets
te laten horen van het geloof dat ons beweegt of waar we zoekend mee op weg proberen te gaan. Met Filippus, een
diaken uit de eerste christengemeenschap, willen we dat spoor volgen. Het verhaal van Filippus zal ook tijdens dit
gebedsmoment onze leidraad zijn.

WOORD			

			

Bijbel
Handelingen 8, 26 – 35
Een engel van de Heer sprak tot Filippus: “Begeef u op reis naar het zuiden en ga de weg op die van Jeruzalem naar
Gaza loopt. Deze is eenzaam.” Hij begaf zich op reis. Terzelfder tijd bevond een Ethiopiër zich op de terugweg van een
pelgrimstocht naar Jeruzalem; hij was een eunuch, een hoveling van Kándake, de koningin van de Ethiopiërs, en haar
opperschatmeester. Gezeten in zijn reiskoets was hij de profeet Jesaja aan het lezen. De Geest sprak tot Filippus: “Ga
naar die reiskoets en blijf in de nabijheid.” Toen Filippus ernaartoe gegaan was, hoorde hij hem de profeet Jesaja lezen.
Hij vroeg hem: “Begrijpt ge wat ge leest?” Maar de Ethiopiër antwoordde: “Hoe zou ik dat kunnen, als niemand mij
daarin behulpzaam is?” Hij nodigde Filippus uit in te stappen en bij hem te komen zitten. De schriftuurplaats die hij juist
las was de volgende: Als een schaap werd Hij ter slachtbank geleid; en evenals een lam, stom tegen zijn scheerder,
opende Hij zijn mond niet. Door zijn vernedering is zijn vonnis voltrokken. Wie zal zijn geslacht kunnen beschrijven?
Want zijn leven wordt weggenomen van de aarde. Nu richtte de eunuch het woord tot Filippus: “Mag ik u vragen van
wie de profeet dit zegt? Van zichzelf of van iemand anders?” Filippus begon te spreken en uitgaande van deze tekst
verkondigde hij hem Jezus.
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Lied: Sanasi on lamppu (160)
www.youtube.com/watch?v=QTpuFOFIXBY
Uw Woord is een lamp, een licht voor mijn voeten.

Getuigenis
Laura Degryse is godsdienstleraar en deelnemer aan Digidive (leerhuis rond het
Marcusevangelie). Ze vertelt wat de Schrift voor haar betekent. Laura eindigt met de vraag:
“Ben jij al eens geraakt door een woord uit de Bijbel?”

Gebed
God van liefde,
Gij houdt niet op ons aan te spreken.
Uw Woord is als een lamp op onze weg.
Profeten, grote mannen en vrouwen,
dragen dit licht voor ons uit en wijzen ons de weg.
Mogen we in de mooie woorden van de Bijbel
ook uw diepe zorg ontdekken voor de meest arme,
kleine en verstoten mens.
Dit vragen wij U voor vandaag en alle dagen van ons leven.
Amen.

Lied: Tu palabra, Senor (99)
www.youtube.com/watch?v=QTpuFOFIXBY
Uw Woord, Heer, sterft niet. Nooit sterft het, want het is het leven zelf.
En het leven, Heer, leeft niet alleen, maar geeft ook leven.

WATER			

			

Bijbel
Handelingen 8,36-38
Al voortreizende kwamen Filippus en de Ethiopiër bij een water en de hoveling zei: “Hier is water. Wat is erop tegen,
dat ik gedoopt word?” Hij liet de koets stilhouden en beiden, Filippus en de eunuch, daalden af in het water en hij
doopte hem.

77

Lied: Mon âme repose sur Dieu (32)
www.youtube.com/watch?v=7PYnPZjtlaU
Mijn ziel verstilt in rust en vrede bij God: van Hem alleen mijn heil.
Ja, bij de Heer verstilt mijn ziel in vrede, keert zich stil tot Hem.

Tijdens het zingen van het lied wordt een bekken of de doopvont en een kruik met doopwater aangebracht.
De doopvont wordt gevuld met doopwater.

Doe-moment voor iedereen
Iedereen wordt uitgenodigd om naar voren te komen. Aan de doopvont of het bekken kan het kruisteken gemaakt
worden. Intussen weerklinken Taizéliederen.
We maken nu tijd om één per één naar voren te komen. Je ziet hier de doopvont of een bekken met gewijd water staan.
Wie het wenst, kan zijn hand in de doopvont of het bekken steken en met het gewijd water een kruisteken maken. Zo
herdenken we hoe we met water gedoopt zijn en zo met Jezus verder op weg gaan. Laat er ons een innig en mooi
moment van maken. Intussen horen we de Taizéliederen die we tot nog toe gezongen hebben. Wie het wenst kan
meezingen. Eens iedereen aan de beurt geweest is, maken we het enkele minuten stil en kan je nog even overwegen
wat het doopsel voor jou betekent.

Stiltemoment
Eens iedereen aan de beurt geweest is, wordt het voor enkele minuten helemaal stil gemaakt (zoals in de
gebedsmomenten in Taizé). Dit moment wordt afgesloten met het lied: Dona la pace.

Lied: Dona la pace (53)
www.youtube.com/watch?v=-IaNHvQIZC0
Geef de vrede, Heer, aan wie op U vertrouwt,
Geef de vrede, Heer, geef de vrede.
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WEG			

			

Bijbel
Handelingen 8,39-40
Toen Filippus en de hoveling uit het water kwamen, nam de Geest van de Heer Filippus ineens weg; de eunuch zag
hem niet meer. Hij vervolgde zijn weg met vreugde. Filippus bevond zich in Azotus, hij trok rond en verkondigde in alle
steden de goede boodschap tot in Caeserea toe.

Lied: Herre, visa mig vägen (159)
www.youtube.com/watch?v=k47fQ2CNqQU
Heer, laat me de weg zien en maak me gereed om die ook te gaan.
Heer, wijs mij de weg, en geef vrede in mijn hart.

Tekst
Bewegen,
Dat is zorgen voor jezelf,
Voor je eigen lichaam en geest,
Je krachten sparen en gebruiken,
Evenwicht tussen rust en inzet,
Het is zorgen voor jezelf,
Jezelf ontdekken, je mogelijkheden en je kwetsbaarheden,
Jezelf ontplooien, zoals je bent.
Bewegen, dat is doen bewegen,
Dat is in gang zetten, dat is het niet bij woorden laten,
Maar daden stellen, die woorden wekken.
Uit: Woorden bezinnen – Luc Vandenabeele

Voorbeden met acclamatie
Bidden we nu met vertrouwen tot God. Zijn Geest helpt ons om als christen binnenstebuiten te leven.
Bidden we voor allen die zich laten raken door Gods WOORD,
voor hen die het niet begrijpen en uitleg zoeken,
voor hen die bang zijn en hun hart afsluiten:
dat Gods Geest elk van hen mag bezielen.
Voor allen die met doopWATER worden overgoten en christen worden,
voor hen die het christelijk geloof de rug toekeren,
voor allen die met heel hun leven volgeling van Jezus willen zijn:
dat Gods Geest in elk van hen mag blijven wonen.
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Voor allen die met jongeren op WEG gaan
en de diepste binnenkant van het geloof met hen delen;
voor hen die zich geremd voelen om getuigen:
dat Gods Geest elk van hen enthousiast in beweging mag zetten.

Toi, tu nous aimes
www.youtube.com/watch?v=U5J-pl4fyI8&t=11s
God, U bent liefde, bron van het leven

Het onze Vader
Er leven nog veel onuitgesproken vragen en zorgen in ons hart.
Laten we daarvoor nu samen bidden tot God onze Vader.
Onze Vader…

Slotgebed
God,
uw Woord dat in onze diepste ziel woont,
wil naar buiten.
U nodigt ons uit om ons geloof te delen,
al is dat broos of voelen we ons kwetsbaar.
Wij bidden U daarom:
beziel ons met uw Geest
die ons zal helpen om de sprong te wagen
en te spreken over
wat ons leven als christen zo mooi maakt.
Geef ons de kracht om samen het avontuur aan te gaan
van christenen die binnenstebuiten durven leven,
vandaag en alle dagen. Amen.

Zending en zegen
Lied: Cantarei ao Senhor (131)
www.youtube.com/watch?v=n7R9gXw_Ib0
Ik zal zingen de Heer, zolang ik besta;
Ik zal loven mijn, God, zolang als ik leef,
want mijn vreugde vind ik in God, want mijn vreugde vind ik in God.
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