Willibrordzondag 2010:
Pelgrimage van vertrouwen – Taize als inspiratie voor de eenheid
Boodschappers van het Goede Nieuws
preekschets
Lezingen: Jes. 52,7-10; Heb. 13,1-9a + 15-17a; Mc. 16.15-20
Uitzien naar de Europese jongerenbijeenkomst in Rotterdam
Jongeren in heel Europa maken zich op om eind dit jaar naar Rotterdam te komen voor de
Europese jongerenbijeenkomst die door de broeders van Taize wordt georganiseerd. Het is
de 33e keer dat dit evenement plaats heeft. Het is een teken van hoop dat in onze tijd
jongeren uit alle Europese landen zich laten raken door de boodschap van het Evangelie die
de broeders van Taizé in Europa uitdragen. Een hart onder de riem voor de Kerk en de
oecumene. Laten we vandaag bidden voor een vreugdevolle manifestatie van geloof in
Rotterdam. Dat de jongeren op deze pelgrimage van vertrouwen zullen vinden waarnaar ze
op zoek zijn en daarmee in hun eigen leven verder kunnen.
Vandaag op het hoogfeest van Willibrord hebben we teksten gehoord uit het boek Jesaja, de
Hebreeënbrief en het Marcusevangelie. In twee daarvan heeft ‘het gezonden zijn’ een
bijzondere betekenis. De profeet Jesaja spoort de koningen en het volk aan tot
Godsvertrouwen in een tijd van beproeving. Met de komst van de vreugdebode die de vrede
aankondigt zal dat Godsvertrouwen worden beloond. In de slotwoorden van het
Marcusevangelie geeft Jezus, de Verrezene, aan zijn leerlingen de opdracht om het Goede
Nieuws tot aan de uiteinden van de aarde te brengen. En zij gaan op weg om te
verkondigen, te dopen, zieken te genezen en mensen de handen op te leggen. Zonder
vrees. De tekst uit het laatste hoofdstuk van de Hebreeënbrief gaat over de kwaliteit van de
christelijke gemeenschap waarvan de leden vanuit hun verbondenheid met Christus en met
elkaar naar elkaar omzien, goed doen, respect hebben voor elkaar en met name voor de
leiders die altijd in de weer zijn voor de gemeente. Ook in deze tekst wordt onder verwijzing
naar teksten uit Deuteronomium 31,6.8 en Psalm 118,6 de betekenis van het
Godsvertrouwen onderstreept. In de teksten die we vandaag gehoord hebben roept klinkt als
woord van God: ‘Ik laat u nooit alleen, ik zal u nooit in de steek laten’ en het antwoord van de
psalmist: ‘De Heer is mijn helper, ik heb niets te vrezen. Wat kan een mens mij aandoen?’
Dus: Wees niet bang, vrees niet, heb vertrouwen.
Het zijn prachtige woorden, maar zijn ze ook vandaag voor óns waar? Beleven en beamen
wij ze in onze parochie en gemeente? Dat is een kritische vraag aan ons zelf die wij in onze
kerken ter harte zouden moeten nemen. In het dagelijks leven van onze kerken worden we
beproefd door allerlei zorgen en problemen waardoor de vreugde en het vetrouwen van het
geloof die zo essentieel zijn te weinig zichtbaar is.
Het is duidelijk dat er voor de toekomst van geloof en Kerk in samenleving grote behoefte is
aan nieuwe vreugdebodes die het geloof in Gods barmhartige liefde op een verstaanbare
wijze aan mensen van onze tijd kunnen overbrengen. Zoals bijvoorbeeld de communiteit van
Taizé.
De broeders van de oecumenische communiteit van Taizé hebben sinds de jaren veertig van
de vorige eeuw een bijzonder charisma ontwikkeld in het contact met jonge mensen. De
aantrekkingskracht die de communiteit van Taizé uitoefent, is fascinerend. Ieder jaar vinden

duizenden jongeren de weg naar Taizé waar ze zich in een ambiance van ontmoeting, gebed
en stilte openstellen voor een religieuze ervaring.
De groei en aantrekkingskracht van Taizé komen voort uit het Godsvertrouwen van frère
Roger en zijn medebroeders en hun geloof in en vetrouwen op de werkzaamheid van Gods
Geest. Dat geeft de rust en de ruimte waarin iets nieuws kan ontstaan. De pelgrimage van
vertrouwen van frère Roger begon in jaren veertig van de vorige eeuw heel eenzaam in het
Franse dorp Taizé. Geleidelijk vestigden zich anderen bij hem. Daaruit ontstond de
communiteit. Later vonden jongeren in grote getale de weg naar de communiteit. De
Europese jongerendagen hebben vanaf het midden van de jaren tachtig Taizé naar de grote
steden in Europa gebracht.
In een artikel schrijft een van de broeders over zijn ervaringen met jongeren en het gebed in
Taizé. Hij noemt drie dimensies van het gebed van Taizé die beantwoorden aan het zoeken
van jongeren: zij zoeken een gebed dat toegankelijk is, dat meditatief is en vanuit het hart
komt. Het eenvoudige en verstilde Taizé gebed wordt door die drie dimensies gekenmerkt en
legt voor jonge mensen een weg open naar een levende relatie met God. Of zoals deze
broeder het schrijft: ‘Door deze drie dimensies van het gebed die wij proberen te delen met
de jongeren – zichzelf minder centraal stellen, ‘herkauwen’ van de Schrift en ‘waakzaam
luisteren’ naar het hart – zouden wij zo graag bij hen de zekerheid voelbaar willen maken die
broeder Roger ons in zijn laatste onvoltooide brief heeft nagelaten: “God vergezelt ons tot in
onze diepste eenzaamheid. Hij zegt tot ieder mens: “Jij bent kostbaar in mijn ogen en
waardevol; Ik houd van je.” Ja, God kan niet anders dan zijn liefde geven, dat is de
samenvatting van heel het evangelie.”
De broedergemeenschap van Taizé is een oecumenische communiteit van katholieke en
protestantse broeders. Het hele leven van frère Roger, waaraan in 2005 op een vreselijke
manier een einde is gekomen, was vervuld van het verlangen om te leven voor de
verzoening van de christenen en de scheidingsmuren te doorbreken. Hij schreef daarover: In
mijn jeugd verbaasde het me dat christenen, die toch geloofden in een God van liefde zoveel
energie staken in het rechtvaardigen van hun onderlinge tegenstellingen. Daarom was ik
ervan overtuigd dat het noodzakelijk was om een gemeenschap op te richten waar men
ernaar zou streven om elkaar te begrijpen en zich steeds weer met elkaar zou verzoenen om
zo een kleine ‘gelijkenis van gemeenschap’ zichtbaar te maken.
Die roeping om voor de verzoening van de kerken te leven en daarvan als brenger van het
goede nieuws getuigenis te geven heeft veel in beweging gebracht. Meer dan iemand op
voorhand durfde geloven of hopen. Dat brengt ons terug bij de teksten van deze dag die ons
aansporen om te vertrouwen op God die ons liefheeft, ons niet in de steek laat, maar steunt
en op weg zendt op het Goede Nieuws aan alle mensen te verkondigen. Laat ons bidden om
de kracht en het vertrouwen die daarvoor nodig zijn.
Voorbeden
Heer wij bidden U voor het welslagen van de Europese jongerenbijeenkomst in Rotterdam;
dat het een vreugdevol teken van geloof mag zijn dat jongeren uit heel Europa bemoedigt en
richting geeft
Wij bidden U, Heer, voor de toekomst van de Kerk in Nederland, dat zij zich herpakt en in
vertrouwen op Uw liefde meer vreugde uitstraalt

Wij bidden U, Heer, om eenheid tussen de christenen en de kerken; dat wij niet berusten in
de gescheidenheid van de kerken maar vol vertrouwen de verbondenheid in geloof en leven
zichtbaar maken
Voorbeden (Taizé)
Voor vrede op aarde en vrijheid voor alle mensen, Heer, wij bidden u.
Voor de christenen: dat zij de zichtbare eenheid blijven zoeken zonder zich te laten
ontmoedigen, wij bidden u.
Voor rechtschapenheid in de politiek, voor gerechtigheid in de samenleving, wij bidden u.
Voor mensen die met moeite hun dagelijks brood verdienen, Heer, wij bidden u.
Voor mensen die geen werk of bestaansmiddelen hebben, wij bidden u.
Voor mensen die geen familie of onderdak hebben, wij bidden u.
Voor mensen die lijden onder hun eenzaamheid, hun verlatenheid, wij bidden u.
Voor mensen die onderdrukt en belasterd worden, Heer, wij bidden u.
Voor degenen die vreemdelingen, hele arme en eenzame mensen helpen, wij bidden u.
Liedsuggesties
Taizé liederen

