15e zondag door het jaar
10-11 juli 2021
–
decanaat Poperinge
Aperitief: Ik ben op reis – Elly en Rikkert (1975)
https://www.youtube.com/watch?v=FVnP3F0xSE4
Ik ben op reis
Al weet ik niet waarheen
Maar ergens stond geschreven
Dat ik deze weg moest gaan
En al aarzel ik soms even
Langs die eindeloze baan
Toch weet ik
Iemand ging me voor
En daarom ga ik door
Ik heb geen geld
Geen kaart en geen kompas
Maar ik zie de tekens
En die zeggen mij genoeg
En al geeft er niemand antwoord
Op de dingen die ik vroeg
Toch weet ik
Aan het eind vind ik gehoor
En daarom ga ik door
Ik ben een vogel die z'n vleugels spreidt
Zo wil ik vliegen altijd verder dan de zon
Ik ben een paard dat zonder teugels rijdt
Maar er is iemand die me leidt
En hij zegt: kom
Ik ben op reis
Al weet ik niet waarom
Maar ik luister naar de stilte
En die zegt mij om te gaan
En al verlaat ik al m'n vrienden
Moet ik overal vandaan
Toch weet ik
Er is geen ander spoor
En daarom ga ik door
➔ nieuwe versie: ik was op reis (2013)

(vele jaren later, gegroeid in overtuiging en geloof voor Jezus)
https://www.youtube.com/watch?v=fljAGCtilRU
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Lied: ZJ 705 Het eerste woord zal vrede zijn
Refrein:

Het eerste woord zal vrede zijn
waar jij ook binnengaat.
Sjaloom voor jou, sjaloom voor mij:
Maak van dit woord een daad!

Vertel aan wie maar horen wil
het Rijk van Vrede komt!
Het is nabij, zwijg niet meer stil,
bazuin, bazuin het rond.
refrein
En als jou groet geen goed ontmoet,
je woord geen weerklank vindt,
schud dan het stof af van je voet,
’t verwaait wel op de wind.
refrein
Wanneer je gaat in vredesnaam
op weg door stad en land,
dan mag je blij zijn, want jouw naam
staat woordelijk in Gods hand. refrein

Welkom
Soms zou je gaan twijfelen aan het gezond verstand van Jezus.
Het lijkt logisch dat Jezus zijn leerlingen, na een degelijke vorming,
wilde uitzenden om de Blijde Boodschap verder uit te dragen.
Maar vreemd genoeg
zond Hij zijn leerlingen een eerste keer twee aan twee uit,
toen ze nog maar een paar maanden in zijn gezelschap vertoefden.
Toen hadden ze van Jezus' Boodschap nog niet veel begrepen.
Waarom stuurde Hij hen dan op pad
als weerloze schapen tussen de wolven?
In de eerste lezing gebeurt net hetzelfde.
Amos, een vijgenkweker en veehoeder,
wordt 'zomaar' van achter zijn beesten weggehaald
om als Gods profeet in Israël op te treden.
Natuurlijk had de man er de capaciteiten niet voor,
en werd hij dus ook niet au sérieux genomen.
Waarom doet God niet veeleer een beroep op mensen
die zijn Boodschap grondig bestudeerd hebben?
Of is God verkondigen,
niet zozeer een kwestie van weten,
niet zozeer een kwestie van woorden,
maar een kwestie van zijn en doen...?
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God toont zich vol ontferming… :
Geef mij een hart, God, dat de verrassing beleeft
van elke morgen en elke nieuwe opdracht.
Geef mij een hart dat nog kan luisteren en op uitkijk
staat naar mensen en dingen en gelukkig is om hun
anders-zijn.
Geef mij een hart, God, een open hart en open handen om naar de mensen toe
te gaan, te luisteren naar hun verhalen en te genieten
van hun vriendschap.
Geef mij een hart dat zich wil bekeren tot de eenvoud en het geluk om kleine
dingen. Een hart dat kan bewonderen zonder te bezitten
en kan bidden zonder woorden.
Geef mij een hart dat doorheen het beleven van de dingen op het spoor kan
komen van waar het in het leven op aankomt.
Heer, ontferm U over ons …
ofwel lied: Geef mij een hart
Geef mij een hart, een nieuw en levend hart
Heer, neem dat stenen hart toch van mij weg.
Geef mij een hart,
geef mij een nieuw en levend hart
Geef mij een hart, een nieuw eenvoudig hart
Heer, neem dat trotse hart toch van mij weg.
Geef mij een hart,
geef mij een nieuw eenvoudig hart
Geef mij een hart, een nieuw barmhartig hart.
Heer, neem dat zondig hart toch van mij weg
Geef mij een hart,
geef mij een nieuw barmhartig hart

Eer aan God
Eer aan God in de hoge.
Wij loven U, Vader,
scheppende Kracht,
Bron van liefde.
Wij loven U, Jezus Christus,
Zoon van God,
Weg, Waarheid en Leven.
Wij loven U, Heilige Geest,
Vuur, brandende Liefdeskracht.
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Eer aan God in de hoge.
Vrede op aarde
voor mensen die eenvoudig zijn,
voor mensen die zachtmoedig zijn,
voor mensen die barmhartig zijn,
voor mensen die luisteren
naar het Woord van God
en het onderhouden.
Eer aan God in de hoge.
Vrede op aarde
en liefde onder alle mensen:
liefde die nieuw maakt en heelt,
liefde die hoopt en duldt,
liefde die blijft in tijd en eeuwigheid. Amen.

Openingsgebed:
God, U houdt van alle mensen.
U zendt Jezus om ons uw liefde te tonen:
lammen worden geholpen bij het lopen,
blinden leren kijken, doven horen erbij.
Nu zendt Jezus ons om zijn werk voort te zetten.
Geef ons de moed en de kracht om van uw liefde te getuigen
en om elke dag opnieuw uw liefde waar te maken
omwille van Jezus Christus, uw Zoon en ons Voorbeeld. Amen.

Eerste lezing: Uit de Profeet Amos (Am. 7, 12-15)
12
In die tijd zei Amasja (de priester van Betel) tegen Amos:
`Ziener, maak dat u wegkomt!
Verdwijn naar Juda en verdien daar uw brood maar met profeteren!
13
Hier in Betel mag u niet meer profeteren,
want dit heiligdom is van de koning
en dit gebouw is van het rijk.'
14
Amos antwoordde Amasja:
`Ik ben geen profeet of lid van een profetengilde,
ik ben veehoeder en vijgenkweker.
15
Maar de Heer heeft mij achter mijn beesten
weggehaald en de Heer heeft mij gezegd:
`Ga als profeet naar mijn volk Israël.''

Tussenzang: Ps. 85 (84) 9ab-10, 11-12, 13-14
Refr.: Laat ons uw barmhartigheid zien,
geef ons uw heil, o Heer.
Aanhoren zal ik wat God tot mij zegt,
voorzeker een woord van verzoening.
Zijn heil is nabij voor hen die Hem vrezen,
zijn glorie komt weer bij ons wonen.
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Als trouw en erbarmen elkaar tegemoet gaan,
als vrede en recht elkander omhelzen;
Dan zal de trouw uit de aarde ontspruiten,
en ziet uit de hemel gerechtigheid neer.
Dan zal de Heer ons zijn zegen schenken
en draagt ons land rijke vrucht.
Dan zal voor Hem uit gerechtigheid gaan
en voorspoed zijn schreden volgen.

Tweede lezing:

(Ef. 1, 3-14)

Uit de tweede brief van de apostel Paulus aan de christenen van Efeze
Broeders en zusters,
3
Gezegend is de God en Vader van onze Heer Jezus Christus,
die ons in de hemelse regionen in Christus heeft gezegend
met elke geestelijke zegen.
4
Want in Hem heeft Hij ons uitgekozen,
al voor de grondlegging van de wereld,
om heilig en vlekkeloos voor Hem te staan in liefde.
5
Hij heeft ons voorbestemd om zijn kinderen te worden
door Jezus Christus, volgens zijn wilsbesluit,
6
tot lof van de heerlijkheid van zijn genade,
waarmee Hij ons begiftigd heeft in de geliefde.
7
In Hem hebben wij de verlossing door zijn bloed,
de vergeving van de zonden, dankzij zijn rijke genade.
8
Daarmee heeft Hij ons overladen in al zijn wijsheid en inzicht.
9
Want Hij heeft ons het geheim van zijn wil bekend gemaakt,
overeenkomstig het besluit dat Hij in Christus had genomen,
10
ter verwezenlijking van de volheid van de tijden:
alles in Christus onder één hoofd samen te brengen,
alles in de hemelse regionen en alles op aarde, in Hem.
11
In Hem hebben wij ook ons erfdeel ontvangen,
daartoe voorbestemd door de beslissing van Hem
die alles tot stand brengt naar zijn wilsbesluit,
12
opdat wij, die reeds tevoren
onze hoop op Christus hadden gevestigd,
tot lof van zijn heerlijkheid zouden zijn.
13
In Hem hebt ook u het woord
van de waarheid gehoord,
het evangelie van uw redding;
in Hem bent u ook tot het geloof gekomen;
u bent verzegeld met de beloofde heilige Geest,
14
het voorschot op onze erfenis,
tot verlossing van het volk
dat Hij zich verworven heeft,
en tot lof van zijn heerlijkheid.
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Tussenzang:

Ankerlied

Breng ons daar waar mensen leven,
Wachtend op een woord van hoop.
Doe ons delen, doe ons geven,
In Uw Geest zijn wij gedoopt.
refr.: Laat uw Naam ons leven worden
Rode draad in ons bestaan,
Ankervast vandaag en morgen,
Kracht en moed om door te gaan.
Breng ons daar waar mensen wonen
Geef hen bij elkaar een thuis,
Waar ze liefde mogen tonen,
Samen delen last en kruis.
refr.
Breng ons waar de mens vergeten,
Uitgesloten, zonder recht,
Waar zijn kreet niet wordt geweten,
Vrede niet wordt aangezegd.
refr.
Breng ons daar waar in de stilte,
Brood gebroken wordt, gedeeld,
Waar uw Geest doorheen de kilte,
Breekt en zalft en harten heelt. refr.

Evangelie:

(Mc. 6, 7-13)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Marcus
7
Jezus riep de twaalf bij zich,
en begon hen twee aan twee uit te zenden,
en Hij gaf hun macht over de onreine geesten.
8
Hij gebood hun om niets mee te nemen voor onderweg
dan een stok - geen brood, geen reistas, geen geld in de beurs –
9
wel sandalen aan te doen,
maar geen twee stel kleren aan te trekken.
10
Hij zei tegen hen:
`Als je bij iemand onderdak krijgt,
blijf daar dan tot je weer verder reist.
11
En als je ergens niet ontvangen
wordt, en ze luisteren niet naar jullie,
ga daar dan weg, en stamp het zand van
je voeten: een getuigenis tegen hen!'
12
Ze gingen op weg en riepen op tot
bekering.
13
Ze dreven veel demonen uit,
zalfden veel zieken met olie en genazen
hen.
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Overwegingen:
Met het evangelie van vorige week nog in herinnering zien we dat Jezus niet bij
de pakken zit wanneer hij miskend wordt als profeet in eigen streek. Hij trekt
verder met zijn apostelen. Hij neemt hen apart om zijn plan duidelijk te maken.
Zijn boodschap van liefde wil hij doorgeven. Daarom geeft hij zijn getrouwen de
opdracht op tocht te gaan in zijn spoor en met dezelfde gedrevenheid de liefde
van God te verkondigen. De evangelist Marcus is heel concreet. Hij geeft aan hoe
het moet. Hoe kunnen we het evangelie vertalen naar vandaag? Hij stelt een
team aan om zijn werk verder te zetten. Het zijn geen specialisten maar
eenvoudige mensen, heel verschillend en daardoor een rijk geschakeerde groep.
Bij de apostelen zien we de vissers, handelaars en ambachtslieden, zelfs een
belastingontvanger werkzaam voor de Romeinen. Wat een allegaartje. Ze vullen
elkaar echter aan. Amos uit de eerste lezing zegt zelf dat hij een eenvoudig
veehoeder is, een vijgenkweker en toch profeet. In alle geledingen van de kerk
vinden we zo’n groepen: pastorale teams, vormingsgroepen, jongerenwerkingen
en jeugdbewegingen met christelijke ondertoon, bijbel- en meditatiegroepen….en
nog veel meer. Een verscheidenheid aan mensen al of niet met gespecialiseerde
opleiding of bijzondere roeping. Doodeenvoudige christenen.
En wat moeten ze meenemen op de tocht? ‘Niets meenemen voor onderweg’,
staat er. Bekommer je dus niet over enige bagage, kom sober voor de dag. Geen
luxe om er niet in verstrikt te raken. Aan de groep of het individu moet te zien
zijn wat belangrijk is: de liefde jegens elkaar vanuit de Liefde van God. Dat uit
zich in vriendschap, saamhorigheid, respect, verdraagzaamheid en eenvoud. Een
rugzak vol godsvertrouwen.
Een stok was nodig als een soort wapen tegen wilde dieren of om zich te
verdedigen tegen rovers. We kennen die stok nog steeds bij de pelgrims als
embleem. De stok is een steun op moeilijke paden. Je zou het geloof als een stok
kunnen zien. In psalm 23 lezen we: ‘Uw stok en Uw staf geven mij moed en
vertrouwen.’
Sandalen werden vroeger enkel gedragen om op weg te gaan. Je zou kunnen
zeggen dat het een bepaald cachet gaf aan de opdracht van de apostelen.
Vandaag moet je als het ware stevig in je schoenen staan om niet bij de minste
tegenwind te wankelen. Daarom heb je elkaar nodig, een netwerk noemen wij
dat. Mensen die elkaar dragen in een bepaalde opdracht, in hun zending als
christen. Wie betrokken is bij geloofsoverdracht: ouders, opvoeders,
geëngageerde kerkmensen…moeten maar niet al te teleurgesteld zijn wanneer
de boodschap niet welkom blijkt te zijn. Laat je niet ontmoedigen door
afwijzingen. Verlies je zelfrespect niet. Gewoon verder gaan, zegt Jezus, ook
vandaag. Het is geen gemakkelijke opdracht, zeker niet hier in West-Europa
waar de secularisatie het geloof naar de private, individuele sfeer duwt. En er is
veel onverschilligheid tegenover het christelijk geloof. Misschien groeit onze
misnoegdheid door te lang om te gaan met onverschillige mensen. Je moet de
mensen natuurlijk niet achtervolgen met je geloofsovertuiging. Bied het geloof
aan en laat de mensen de keuze maken. Toon wat het kan betekenen voor jouw
leven door de manier van omgaan met elkaar.
De apostelen worden per twee uitgestuurd. Dit is een heel belangrijk gegeven.
We hebben het al meermalen gezegd dat je niet gelooft in je eentje, als solist.
Op verkondiging gaan -als christen zijn we allen gezonden- doe je steeds met
anderen. Vorige week mocht ik getuige zijn hiervan. In de kerk van Wijtschate
kwamen twee catechisten samen met vormelingen. Dat op zich getuigt al van het
belang van gemeenschap of althans van iets als ‘samen’. Ik heb dat gebeuren
even mogen gadeslaan zonder te controleren weliswaar. Ik keek, luisterde, en
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ervoer een blijdschap in mij. De catechisten stonden daar tussen de vormelingen
met niks meer dan zichzelf en hun overtuiging, hun geloof. Het feit van daar
samen te staan getuigde al van verbondenheid en vriendschap. Die vriendschap
zei meer dan hun woorden! Wil natuurlijk niet zeggen dat wie het alleen doet niet
kan getuigen van zijn inspiratiebron. Er ging een vreugde uit van die twee en ik
prees mezelf gelukkig dit te mogen zien! ‘De vreugde van het evangelie’ is de
nieuwe grondtoon voor het komende werkjaar.
Er zijn heel wat mensen, groepen die hun stoute schoenen aantrekken. Ze gaan
in tegen het individualisme, macht en onrechtvaardige toestanden. Wat onze
wereld nodig heeft is die pretentieloze levenswijze die alle gecompliceerdheid
laat vallen. Het Ankerlied, zoals te lezen of te horen is als tussenzang, vertaalt
helemaal onze zending en verkondiging voor vandaag. Je hoort er de levenswijze
in die we ons best eigen maken als we Gods liefde willen doorgeven.
Laten we proberen op stap te gaan zonder al te zeer bekommerd te zijn om onze
materiële, culturele en intellectuele bagage. Bereid zijn om mensen te ontmoeten
daar waar ze zijn. Bereid zijn om te luisteren en te leren, zonder pasklare
antwoorden. Durven te vertrouwen op wat we onderweg zullen vinden en
daarvoor is moed nodig. Gemeenschap vormen, hoe klein ook, om samen te
vieren en op verhaal te komen. Hopelijk mogen we binnenkort elkaar aanraken
en zalven. Nu doen we dat nog met woorden of een gebaar op afstand. Ik zie
met jullie uit naar het moment waarop we een hand mogen leggen op elkaar, op
de plek waar het pijn doet, een gebaar van nabijheid en verbondenheid. Een
helend gebaar waarvoor het kwade en onrust wijkt. ‘Waag de sprong’, ga op reis
en verzamel ervaringen van liefde en vriendschap.
(Ann Vanraes)
----------------------------In de schoot van heel veel mensengroepen
groeit nieuw leven.
In alle anonimiteit,
ondanks kille onverschilligheid rondom,
gebeurt het toch maar weer
dat mensen elkaar écht ontmoeten.
Ze delen met elkaar hun vragen en ervaringen,
samen dragen ze elkaars hoop en zorg.
Aan zoveel dingen is te voelen
dat zij elkaar graag zien.
Gaandeweg groeit het besef
- vaak aarzelend maar toch onloochenbaar dat hier meer aanwezig is
dan enkel maar mensenwerk.
In de schoot van al die mensengroepen
ontluikt een wonder leven.
Je mag het ‘Jezus’ noemen, als je dat wil,
want het heeft met God te maken
die reddend in mensen nabij komt.
Wie vol is van dit leven,
houdt het niet voor zichzelf.
Hij draagt het uit, aanstekelijk als vuur.
Zo wordt vandaag God-die-redt geboren.

(naar Carlos Desoete)
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----------------------------God is mysterie
Mysterie is iets dat veel groter is dan jezelf,
dat je omarmt en gelukkig maakt.
Als na een onweer de kruiden geuren
en alle vogels aan een nieuw lied beginnen
en de aarde ademt als een dier,
zodat je er stil van wordt en heel klein…
Dat is mysterie.
Wij weten niet altijd dat God ons vastneemt,
omdat we zo erg met onszelf bezig zijn.
Wij worden zijn warmte en zijn adem niet gewaar,
omdat we dat van Hem niet verwachten
en omdat we veel meer bezorgd zijn om wat we zelf doen.
En zo gaat het mysterie aan ons voorbij
en blijven we zitten als kinderen
die op hun eentje met een blokkendoos spelen
en niet horen dat hun vader met hen wil stoeien.
Misschien, als ons eigen bouwsel ineenstuikt,
dat we Hem dan zoeken en zijn naam roepen…
en dan maar klagen dat Hij zo ver en zo vreemd is.

Woorden van geloof:
Ik geloof in God die de wereld heeft bestemd
voor het geluk van de mensen.
Hij nodigt ons uit om deel te hebben aan zijn liefde.
Ik geloof in Jezus Christus,
die aan de liefde van God
gestalte heeft gegeven.
Hij heeft zich ingezet om mensen te bevrijden.
Hij is hierin zo ver gegaan dat
Hij zijn leven ervoor heeft gegeven.
Ik geloof dat zijn Geest nog steeds
mensen blijft bezielen
en oproepen om de weg van de liefde te gaan.
Ik geloof in mensen die in zijn voetsporen treden
en die hun daden richten naar wat Hij heeft voorgeleefd.
Zij zijn het zout der aarde.
Zij zijn het licht der wereld.
Tot die gemeenschap van mensen wil ik behoren
want ik wil meebouwen aan Gods eigen droom:
'Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde,
waar het goed is om te leven voor allen'. Amen.
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Voorbeden:
Voor mensen die zich - hoe dan ook - geroepen weten
om het evangelie door te geven.
Dat zij in hun spreken en door hun levenswijze
getuigenis afleggen van de Blijde boodschap.
Laten wij bidden…
Voor de jeugd en de jong-volwassenen,
die zich gedurende de vakantieperiode in dienst stellen
van kinderen en jongeren,
in jeugdbewegingen, op speelterreinen en sportkampen.
Dat zij zich door ons, volwassenen, gewaardeerd weten
voor hun inzet en verantwoordelijkheid.
Laten wij bidden…
Voor hen die Jezus volgelingen willen zijn
in de wereld van vandaag en morgen.
Dat Gods genade hun kracht en sterkte geeft
om ook in moeilijke periodes stand te houden
en te blijven getuigen van Gods liefde in deze wereld.
Laten wij bidden...

Lied:

Les mains ouvertes – John Littleton (Odette Vercruysse)

https://www.youtube.com/watch?v=PUfc8OoUTYA
Les mains ouvertes devant toi, Seigneur,
Pour t'offrir le monde,
Les mains ouvertes devant toi, Seigneur,
Notre joie est profonde.

Handen open voor U, Heer,
Om jou de wereld aan te bieden,
Handen open voor U, Heer,
Onze vreugde is diep.

1 - Garde-nous tout-petits devant ta face,
Simples et purs comme un ruisseau.
Garde-nous tout-petits devant nos frères
Et disponibles comme une eau.

1 - Houd ons peuters voor uw aangezicht,
Eenvoudig en puur als een stroom.
Houd ons peuters voor onze broeders
En beschikbaar als water.

2 - Garde-nous tout-petits devant ta face,
brûlants d´amour et pleins de joie.
Garde-nous tout-petits parmi nos frères,
Simples chemins devant leurs pas !

2 - Houd ons peuters voor uw aangezicht,
brandend van liefde en vol vreugde.
Houd ons peuters onder onze broeders,
Eenvoudige paden voor hun voeten!

(3 - Garde-nous tout petits devant Ta Face,
Comme la Vierge immaculée !
Garde-nous transparents à tous nos frères,
De l'amour qui l'a consumée.

(3 - Houd ons peuters voor Uw aangezicht,
Zoals de Onbevlekte Maagd!
Houd ons transparant voor al onze broeders,
Van de liefde die haar verteerde.

4 - Apprends-nous à chanter ton Evangile,
Comme Marie auprès de Toi.
Comble de Ton Amour le cœur des pauvres,
Le cœur des riches, change-le.)

4 - Leer ons uw evangelie te zingen,
Zoals Maria voor U.
Vul de harten van de armen met Uw liefde,
De harten van de rijken, verander het.)
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Gebed over de gaven
Heer, onze God,
in deze gaven van brood en wijn bieden wij onszelf aan.
Brood, dat wij met anderen mogen delen
op onze zoektocht naar onbekende wegen.
Wijn, die we drinken
als bezegeling van onze vriendschap
met U en met elkaar.
Hoe ontoereikend onze gaven ook zijn,
door uw zegen, Heer,
worden zij tekens van uw aanwezigheid onder ons. Amen.

Groot Dankgebed
Wij danken U, God, om de wondere wegen
die mensen voor elkaar kunnen zijn,
voor allen die U gezonden hebt
om de weg te wijzen doorheen het leven,
voor uw uitnodiging om,
doorheen tekort en onvolkomenheid,
te werken aan de mens en zijn wereld.
Wij danken U om uw aanwezigheid
in goede en kwade dagen,
om de Hoop en de Toekomst die U bent.
Wij danken U om de Mens Jezus,
die ons voorgaat en nabij blijft
en wiens Geest kracht is om te leven.
Daarom willen wij U danken, God,
samen met al wat bestaat
op aarde en in de hemel.
Heilig, heilig, heilig de Heer, …
Heer, onze God, U bent heilig en goed,
U hebt onze namen geschreven in uw hand.
Geen mens zult u vergeten
dankzij Jezus Christus, de Zoon van uw genade,
die U hebt uitgezonden
om tranen te drogen van mensen die geslagen zijn,
om het hart te helen van mensen die gebroken zijn,
om Brood te worden voor vandaag en Vrede zelf te zijn.
Wij danken U
omdat U ons ruimte geeft en vrijheid schept
voor heel ons leven, ten einde toe.
Want in de nacht dat Hij zijn leven gaf …
INSTELLINGSVERHAAL
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Verkondigen wij het mysterie van ons geloof:
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt.
Heer, onze God, zo gedenken wij Hem
die weet wat lijden is en de dood heeft gezien;
die U hebt opgewekt en een naam gegeven hebt
hoog boven alle namen:
Jezus de Heer is Hij, die is en blijven zal, uw Rechterhand.
Door deze Beker en door dit Brood dat wordt gedeeld
verkondigen wij Hem totdat Hij komt.
Wij bidden U,
zend ons uw Geest, die over deze aarde gaat
en maak ons tot een volk dat recht doet om gerechtigheid;
maak leven en welzijn toch groter dan oorlog en dood;
laat ons mensen zijn die woningen bouwen voor uw stad van vrede
en breng ons thuis bij U.
Dan zal uw naam geheiligd zijn op aarde,
en uw Koninkrijk zal komen door Hem en met Hem,
met uw Geest tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader
Levensecht christen zijn en doen
is zijn en doen zoals Jezus.
En dus ook bidden zoals Hij.
Onze Vader,....
Vader, verlos onze wereld van kwade demonen
die ons binden aan handen en voeten
en die vaak onoverwinnelijk lijken.
Wees barmhartig voor ons
zoals ook wij barmhartig willen zijn voor elkaar.
Leer ons U zien in elke mens die we ontmoeten
en doe ons inzien dat wij allen leven vanuit dezelfde Geest.
Dan zullen we weer hoopvol kunnen wachten
op de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk en….

Vredeswens
De echte tempel van de Heer
is elke plaats waar mensen elkaar vinden en groeien in verbondenheid.
Is daar waar mensen bouwen aan menswaardigheid
die ten goede komt aan de minsten der mensen.
Is daar waar mensen proberen
om Gods toekomst nu al zichtbaar te maken.
Zo wordt Gods vrede geboren, hier en nu, de wereld rond.
Die Godsvrede zij altijd met u.

Lam Gods
12

Communielied: ZJ 720 Door de wereld gaat een woord
https://www.youtube.com/watch?v=yaLd_iGAYJo
➔ mooie instrumentale versie:
https://www.youtube.com/watch?v=OpwEJlOLWWI
➔ Hatikvah (Hoop) - Hymne van Israël:
https://www.youtube.com/watch?v=1DPqNHkm1bM&t=101s
Door de wereld gaat een woord en het drijft de mensen voort:
"Breek uw tent op, ga op reis, naar het land, dat Ik u wijs."
refr.: Here God, wij zijn vervreemden, door te luist' ren naar Uw stem.
Breng ons saam met Uw ontheemden, naar het nieuw Jeruzalem.
Menigeen ging zelf op pad, daar hij thuis geen vrede had.
Eeuwig heimwee spoort hem aan, laat ook hem het woord verstaan. refrein
Door de wereld klinkt een lied, tegen angsten en verdriet,
tegen onrecht, tegen dwang, richten pelgrims hun gezang. refrein
Door de wereld gaat een woord en het drijft de mensen voort:
"Breek uw tent op, ga op reis, naar het land, dat Ik u wijs." refrein

Slotgebed:
Heer van alle mensen,
waar Jezus ons uitzendt
stuurt Hij ons heen met lege handen:
zijn Woord is ons genoeg, zijn naam is onze kracht.
Wij bidden U: geef dat wij onbevangen en eenvoudig
de weg vervolgen die Hij is voorgegaan.
Dit vragen we U omwille van ieders geluk. Amen.

Zegen en zending

(Kees Pannekoek)

Een stok en een stevige steun bij elkaar,
geen geld, geen dubbel goed.
Alleen maar zijn Woorden in hoofd en hart.
Zo worden wij uitgezonden
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest.
Amen.
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Dessertje:
Een Portugese zeepfabrikant zei tegen een priester:
'Het christendom heeft niets bereikt.
Het wordt al tweeduizend jaar verkondigd,
maar de wereld is er niet beter op geworden.
Er is nog steeds zoveel kwaad
en er zijn nog steeds zoveel harde egoïstische mensen.'
De priester wees op een buitengewoon vuil kind,
dat op straat in de modder speelde, en merkte op:
'Zeep heeft niets bereikt.
Er is nog steeds modder
en nog steeds zijn er smerige mensen op de wereld.'
'Zeep', zei de fabrikant, 'helpt alleen als het aangewend wordt.'
'Christendom ook,' antwoordde de priester.
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