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26e zondag door het jaar       25-26 september 2021 

–  
decanaat Poperinge 

 
 

Aperitief:  Jealous Guy – John Lennon / Roxy Music   
 

versie John Lennon: https://www.youtube.com/watch?v=Rw2ePd11NJA 

versie Roxy Music: https://www.youtube.com/watch?v=hRzGzRqNj58 

 
I was dreaming of the past 

And my heart was beating fast 

I began to lose control 

I began to lose control 

I didn't mean to hurt you 

I'm sorry that I made you cry 

Oh no, I didn't want to hurt you 

I'm just a jealous guy 

 

I was feeling insecure 

You might not love me anymore 

I was shivering inside 

I was shivering inside 

Oh, I didn't mean to hurt you 

I'm sorry that I made you cry 

Oh no, I didn't want to hurt you 

I'm just a jealous guy 

 

I didn't mean to hurt you 

I'm sorry that I made you cry 

Oh no, I didn't want to hurt you 

I'm just a jealous guy 

 

I was trying to catch your eyes 

Thought that you was trying to hide 

I was swallowing my pain 

I was swallowing my pain 

I didn't mean to hurt you 

I'm sorry that I made you cry 

Oh no, I didn't want to hurt you 

I'm just a jealous guy 

Watch out, I'm just a jealous guy 

Look out baby, I'm just a jealous guy 

 

--------------------------------- 

 

Lied:  ZJ 809 Here Jezus, om uw woord 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Dz1DdN7WeSI 

 

Here Jezus, om uw woord 

zijn wij hier bijeengekomen. 

Laat in 't hart dat naar U hoort, 

uw genade binnenstromen. 

Heilig ons, dat wij u geven 

hart en ziel en heel ons leven. 

  

Ik droomde van het verleden 

En mijn hart klopte snel 

Ik begon de controle te verliezen 

Ik begon de controle te verliezen 

Ik wilde je geen pijn doen 

Het spijt me dat ik je deed huilen 

Oh nee, ik wilde je geen pijn doen 

Ik ben gewoon een jaloerse kerel 

 

Ik voelde me onzeker 

omdat je misschien niet meer van me hield 

Ik rilde van binnen 

Ik rilde van binnen 

Oh, het was niet mijn bedoeling je te kwetsen 

Het spijt me dat ik je deed wenen 

Oh nee, ik wilde je niet kwetsen 

Ik ben gewoon een jaloerse kerel 

 

Ik wilde je niet kwetsen 

Het spijt me dat ik je deed wenen 

Oh nee, ik wilde je niet kwetsen 

Ik ben gewoon een jaloerse kerel 

 

Ik probeerde je aandacht te krijgen 

dacht dat je je probeerde te verbergen 

Ik slikte mijn pijn in 

Ik slikte mijn pijn in 

Ik wilde je niet kwetsen 

Het spijt me dat ik je deed wenen 

Oh nee, ik wilde je niet kwetsen 

Ik ben gewoon een jaloerse kerel 

Let op, ik ben gewoon een jaloerse jongen 

Let op schat, ik ben gewoon een jaloerse 

jongen 

https://www.youtube.com/watch?v=Rw2ePd11NJA
https://www.youtube.com/watch?v=hRzGzRqNj58
https://www.youtube.com/watch?v=Dz1DdN7WeSI
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Ons gevoel en ons verstand 

zijn, o Heer, zo zonder klaarheid, 

als uw Geest de nacht niet bant, 

ons niet stelt in 't licht der waarheid. 

't Goede denken, doen en dichten 

moet Gij zelf in ons verrichten. 

  

O Gij, glans der heerlijkheid, 

licht uit licht, uit God geboren, 

maak ons voor uw heil bereid, 

open hart en mond en oren, 

dat ons bidden en ons zingen 

tot de hemel door mag dringen. 

 

 
Welkom 

 
Vorige week hoorden we hoe Jezus’ leerlingen 

onder elkaar ruzie maakten over wie van hen de belangrijkste was. 

Vandaag zien we dat ze jaloers worden op mensen buiten hun kring 

die ook goede dingen doen. 

Maar ook nu krijgen ze van Jezus te horen 

dat ze niet op zijn golflengte zitten. 

Hebben wij, net als de apostelen, 

soms niet de neiging om het goede van anderen te minimaliseren? 

Als dat zo is, 

laten we dan God en elkaar oprecht om vergeving vragen. 

 

 

Moment van inkeer: ( Psalm 28 - Iny Driessen) 

 

Tot Jou roep ik, Heer, Jij bent mijn rots, 

weer mij niet af door je stilte. 

Als Jij blijft zwijgen, verstik ik. 

Hoor mijn roepen om ontferming. 

Wat kan ik anders dan mijn handen  

uit te strekken naar jou? 

 

Reken mij niet bij diegenen  

die wel spreken over vrede, 

maar boosheid koesteren in hun hart. 

Gezegend ben Jij,  

Jij hoort mijn roepen om ontferming, 

Jij, mijn sterkte, mijn schild,  

in Jou is mijn diepste vertrouwen, 

Jij helpt mij, mijn hart herleeft. 

Ik mag Je loven en danken. 

Wees Jij mijn herder, 

neem me altijd en overal met Je mee. 

 

Heer, ontferm U over ons … 

 

(Lied: Kome over ons uw Geest     (Carlos Desoete) 

 

Kome over ons uw Geest, uw kracht tot vrede 

 Geef het kwaad geen macht over ons. 
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Eer aan God 

 
Eer aan God in de hoge, 

Schepper van hemel en aarde. 

Hij schenkt ons leven, licht en liefde. 

Hij schenkt ons zijn Zoon, die ons bevrijdt. 

 

Vrede op aarde onder mensen 

die handen reiken van volk tot volk 

en zich verzoenen met elkaar 

tot een wereld zonder grenzen. 

 

Mensen in wie Hij welbehagen heeft, 

om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid 

en om hun streven naar eerbied 

voor alles wat in zijn schepping leeft. 

 

Eer aan God in de hoge, 

want Hij sluit een Verbond  

met de kleinen en de zwakken 

en met allen die aan zijn Boodschap gestalte geven. 

 

Vrede op aarde aan alle mensen 

en zalig zij die vrede stichten, 

want zij worden kinderen van God genoemd. 

 

Moge Hij welbehagen vinden in ons, 

als volk onderweg, 

in het voetspoor van Jezus, 

onze Messias en onze Heer. Amen. 

 

 

Openingsgebed: 
 
Eeuwige God, 

open ons hart voor uw goede woorden 

en maak ons ontvankelijk voor het waaien van uw Geest. 

Herschep de wereld tot een huis 

waarin liefde het laatste woord heeft, 

waarin mensen bereid zijn te luisteren  

naar wat een ander te zeggen heeft. 

Dan zal uw Rijk komen, uw heil zegevieren. Amen. 

 

 

Eerste lezing: Uit het boek Numeri (Num. 11, 25-29) 

 

25  In die dagen daalde de Heer neer in een wolk,  

sprak tot hen en legde een deel van de geest die op Mozes rustte,  

op die zeventig oudsten.  

En toen de geest op hen rustte, profeteerden zij,  

maar later hebben zij dat niet meer gedaan.  

26  En twee van de mannen waren in het kamp gebleven.  

De een heette Eldad, de ander Medad.  

Ook op hen rustte de geest,  

zij stonden op de lijst al waren zij niet naar de tent gegaan,  

en zij profeteerden in het kamp.  

27  Een jongen ging het ijlings aan Mozes vertellen en zei:  

`Eldad en Medad zijn aan het profeteren in het kamp!'  
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28  Jozua, de zoon van Nun,  

die al als jongeman in Mozes' dienst gekomen was,  

zei daarop tegen Mozes:  

`Mijn heer, dat moet u hun verbieden.'  

29  Mozes zei hem:  

`Waarom kom je voor mij op?  

Ik zou willen dat heel het volk van de Heer profeteerde  

en dat de Heer zijn geest op hen legde.' 

 
 

Tussenzang: Ps. 19 (18), 8, 10, 12-13, 14 
 
refrein: Rechtmatig zijn al zijn bevelen. 

 

De wet van de Heer is volkomen, 

zij sterkt de onzekere geest. 

 

Zijn voorschriften zijn betrouwbaar, 

onwetenden maken zij wijs. 

 

Het woord van de Heer is eerlijk, 

het blijft in eeuwigheid waar. 

 

Zijn uitspraken zijn waarachtig, 

rechtvaardig in iedere zaak. 

 

Uw dienaar neemt ze ter harte, 

hij wordt er rijk voor beloond. 

 

Maar wie beseft al zijn feilen? 

Vergeef mij ook wat ik niet weet. 

 

Bescherm uw knecht tegen hoogmoed, 

geef die geen macht over mij. 

 

Dan zal ik rechtschapen en rein zijn, 

door geen gemeenheid bevlekt. 

 

 
Tweede lezing:  Uit de brief van de apostel Jakobus   (Jac. 5, 1-6) 

 

  Broeders en zusters,  

1  En nu u die rijk bent: huil en jammer om de rampen die over u komen.  

2  Uw rijkdom is verrot, uw mooie kleren zijn door motten verteerd,  

3  uw goud en zilver is verroest.  

Die roest zal tegen u getuigen en als een vuur uw lichaam verteren.  

Schatten hebt u verzameld, terwijl het de laatste dagen zijn.  

4  Hoor, het loon dat u hebt onthouden aan de arbeiders  

die uw velden hebben gemaaid, roept luid,  

en de kreten van uw oogsters zijn doorgedrongen  

tot de oren van de Heer der heerscharen.  

5  U hebt op aarde gezwelgd en gebrast,  

u hebt uzelf vetgemest voor de dag van de slachting.  

6  U hebt de rechtvaardige gevonnist en vermoord;  

hij heeft geen verweer tegen u. 
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Tussenzang:  ZJ 527 Bekleedt u met de nieuwe mens  
       

geen Youtube-versie; wel commentaar: 

https://www.youtube.com/watch?v=px_IVx6kT78 

 

Bekleedt u met de nieuwe mens en houdt u naar de Heer gewend, 

maak u gereed en blaakt van vuur, verwacht zijn uur. 

 

Legt daarom alle leugen af, al wat bederft is voor het graf, 

maar doet van Die is opgestaan, de waarheid aan. 

 

Wij zijn elkanders hart en hand op weg naar het beloofde land; 

verdraagt en steunt de zwakken maar, vergeeft elkaar. 

 

En gaat niet toornig in de nacht, maar laat de vrede als een wacht 

uw slaap verlichten; in uw droom gaan eng’len om. 

 

O broeders, zusters van de Heer: geeft aan de bozen plaats noch eer, 

maar arbeidt liever voor het brood en deelt in nood. 

 

Hebt gij niet van die dag gehoord, dat God zal richten met zijn Woord? 

Zo doet dan heden aan de tijd gerechtigheid. 

 

 

Evangelie:  (Mc. 9, 38-43. 45. 47-48) 

 

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Marcus 

 

38  Johannes zei eens tegen Jezus:  

`Meester, we hebben iemand in uw naam demonen zien uitdrijven,  

en wij hebben hem tegengehouden,  

omdat hij geen volgeling van ons was.'  

39  Maar Jezus zei:  

`Houd hem niet tegen,  

want iemand die in mijn naam een machtige daad verricht,  

zal niet gauw kwaad van Me spreken.  

40  Immers, wie niet tegen ons is, is vóór ons. 

41  Want als iemand je een beker water geeft  

omdat jullie van Christus zijn,  

Ik verzeker jullie, zijn loon zal hem niet ontgaan.  

42  Wie één van deze kleinen die op Mij vertrouwen  

ten val brengt, kan beter met een molensteen om zijn nek  

in zee geworpen worden.  

43  Als je hand je ten val brengt, hak haar dan af;  

je kunt beter verminkt het leven ingaan  

dan met twee handen in de hel verdwijnen,  

in het onblusbaar vuur.  

45  Als je voet je ten val brengt, hak hem dan af;  

je kunt beter kreupel het leven ingaan  

dan met twee voeten in de hel gegooid worden.  

47  Als je oog je ten val brengt, ruk het dan uit;  

je kunt beter met één oog het koninkrijk van God ingaan  

dan met twee ogen in de hel gegooid worden,  

48  waar hun worm niet van ophouden weet en het vuur niet dooft. 

 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=px_IVx6kT78
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Overwegingen: 
 

Sedert enkele jaren is men vanuit een werkgroep met de naam Reveil gestart met 

herdenkingsinitiatieven rond Allerheiligen-Allerzielen op vele begraafplaatsen in ons land. 

Het initiatief is ideologisch neutraal maar probeert mensen samen te brengen rond wat 

iedereen beroert: afscheid nemen, rouwen en herdenken. Alles kan en mag: poëzie, 

muziek, symbolen; zolang het maar mensen helpt en steun biedt. Zij helpen mee 

organiseren en uitvoeren. Het initiatief kent veel respons en is groeiend. Met de 

verschrikkelijke corona tijd die zovele slachtoffers heeft gekend waarvan men nauwelijks 

menselijk heeft kunnen afscheid nemen, komt dit op het gepaste moment. Omdat mijn 

nieuwsgierigheid gewekt was, had ik het erover met enkele collega’s om te vragen of zij 

daar ervaring mee hadden en hoe zij ertegenover stonden. De meesten die het al hadden 

meegemaakt of op de kar waren gesprongen waren lovend en stimuleerden om hetzelfde 

te doen. Enkele collega’s waren echter sceptisch. Ik merkte een soort neerbuigendheid 

(in de zin van: wat weten zij van herdenken…) tot ronduit negativiteit: “ik doe daar niet 

aan mee, het is niet christelijk.” “Wat gaan ze ons nog af pakken?” En wellicht kijken ze 

dan met lede ogen naar het succes van dit initiatief. Misschien bent u nu geschrokken 

van zo’n reacties? Nu, ’t is goed dat ze hun hart konden luchten. Loslaten van wat een 

monopolie was, is niet simpel. Dat merk ik eveneens bij de tendens dat mensen minder 

en minder geneigd zijn om een kerkgebouw op te zoeken voor een uitvaart. We zijn 

allemaal mensen, ook de priesters van de lege kerken die het gevoel hebben dat men 

hen niet meer nodig heeft en dat anderen met de pluimen gaan lopen terwijl al hun 

zoeken en proberen geen succes meer heeft.   

Nu, ik hoop dat die ‘malcontente’ collega’s zichzelf niet vastrijden in bitterheid en beklag 

want daar wordt niemand vrolijk en beter van … noch zij, noch de kerkgemeenschap 

waar ze voor staan. Maar omdat dit makkelijker gezegd is dan gedaan, wilde ik dit graag 

hier delen, vragend om begrip maar ook zoekend naar een uitweg en met een 

bewondering en waardering voor wie erin slaagt initiële jaloersheid te overstijgen in 

openheid en ruimdenkendheid. 

Het past perfect bij de lezingen van vandaag waar in de eerste lezing een ‘open’ Mozes 

het onbegrip van Jozua afwijst en in het evangelie Jezus zijn leerlingen terecht wijst om 

hun verwaandheid door te stellen dat “wie niet tegen ons is, is voor ons.”  

Want is het niet mooi dat anderen via eigen zoeken komen tot dezelfde boodschap als 

wij? Wie zijn wij door te denken dat wij de waarheid in pacht hebben en te menen 

anderen de les te moeten spellen ? Nochtans hebben we als Kerk eeuwenlang gemeend 

te moeten verkondigen dat wij de enige en echte weg naar het geluk en het heil in huis 

hadden. Zie waar we nu staan als Kerkinstituut. Nederigheid en openheid zijn meer op 

hun plaats ! Gelukkig hebben we nu een paus die ons daarin het voorbeeld toont.  

Misschien is het toch wel een goed gevolg van de crisis die we nu doormaken. Het heeft 

ons dichter bij de boodschap van het Evangelie gebracht. Ja, Gods Geest laat zich niet 

begrenzen en inpakken door ons, mochten we dat nooit vergeten. Wij hebben niet het 

alleenrecht op het goede, welke titel of functie we ook hebben.  

Als Jezus op het einde van het Evangelie zo hard uit de hoek komt, dan is het om zijn 

leerlingen en ons duidelijk te maken dat er niets goeds voortkomt uit een denken dat 

men ‘de beste’ is. In gelovige gemeenschappen is al zoveel kapot gemaakt door 

jaloersheid en ijver om goed te doen. Mooi te zien hoe Jezus’ leerlingen zich laten 

vangen: ze hebben geprobeerd om duivels uit te drijven – wat ondanks al hun 

vermeende kennis mislukte – en dus zijn ze stikjaloers op die vreemde die er wel in 

slaagt en succes heeft ! Laten we daar lessen uit trekken. Kom, laten we aandacht 

hebben voor het goede en mooie dat anderen doen en het succes en alle zegen 

toewensen. Ik denk daarbij elke keer aan die schat van een vrouw die ik ken – een 

kranige tachtiger – die altijd als je met haar praat vol interesse is voor wat je doet, wijst 

op het mooie dat je doet en kunt. Ze praat zelden over zichzelf, over haar ongemakken, 

pijnen en ontgoochelingen en ze zegt nooit dat het vroeger beter was. Wat een zegen 

zo’n mens, maar ook wat een voorbeeld … om na te volgen ! 

Miguel Dehondt 

--------------------------------- 
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Wees voorzichtig met je uitspraken. 

Woorden en beelden zijn machtige wapens 

en kunnen veel onheil stichten. 

 

Zet mensen niet in hun hemd, 

maak ze niet klein. 

Harde woorden en bittere beelden laten littekens na 

en littekens zijn niet soepel meer. 

 

Verdraag dat anderen anders zijn, anders denken, 

anders voelen en spreken. 

Belicht ook hun goede kanten. 

 

Wees mild in je oordeel. 

Betreur wat niet goed te keuren is, 

maar hak geen mens ooit in de pan. 

Jouw woorden moeten verzoenen, 

mensen bij elkaar brengen, vrede stichten. 

 

Waar woorden wapens zijn 

staat men als vijanden tegenover elkaar. 

Het leven is veel te kort 

en de wereld te klein 

om er een slagveld van te maken. 

(naar Levensecht) 

 

------------------------------- 

 
Verdraagzaamheid, 

een mooi woord, 

een druppel op een hete plaat 

die, als je haar hoort spetteren, 

onmiddellijk vergaat. 

 

Kijk maar eens om je heen: 

jaloezie, haat en nijd. 

Je moet ze ver gaan zoeken 

die druppel van verdraagzaamheid. 

 

naar Tessa Roelandt  (wedstrijd jeugd en poëzie) 

 

-------------------------------- 

 

Onze kracht  

is even groot  

als onze eensgezindheid. 

Onze zwakte  

is even groot 

als onze verdeeldheid. 

   (Anoniem) 

 
 
Woorden van geloof: 
 

Ik geloof in God de Vader  

die zijn zegende hand 

boven alle landen en volkeren houdt, 

in de hoop dat de mensen elkaar alle goeds gunnen. 
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Ik geloof in Jezus, zijn Zoon,  

die Zichzelf weggaf 

omwille van de mensen, 

om hen te bevrijden van pijn en verdriet, 

van veroordeling en vereenzaming. 

 

Ik geloof in Jezus, 

die eenieder welkom heet  

en niemand verstoot. 

 

Ik geloof in de Heilige Geest  

die ons aanmoedigt om elkaar 

gelijkwaardig en gastvrij te verwelkomen. Amen. 

 

 

Voorbeden:  
 

Bidden we om een bevrijdende, hartverwarmende Kerk,  

die zich niet alleenzaligmakend waant,  

maar ook oog heeft voor het goede dat buiten haar ontstaat.  

Bidden we om een Kerk  

die al het positieve dat onder mensen groeit,  

waardeert en stimuleert  

en zo ruim baan maakt voor de Geest van God,  

die waait waar hij wil.  Laat ons bidden… 

 

Bidden we om een zorgzame, creatieve samenleving,  

die niet door angst wordt geregeerd  

en daarom niet zweert bij eenvormigheid,  

maar een samenleving die niemand uitsluit, geen mens vergeet  

en aan kansarmen en minstbedeelden  

aandacht schenkt en hun kansen biedt om te groeien. Laat ons bidden… 

 

Bidden wij om een ommekeer in ons denken en doen,  

die ons het anders-zijn van anderen niet als een bedreiging,  

maar als een aanvulling, een verrijking leert zien. Laat ons bidden… 

 

 

Lied: ZJ 324 Waar is de plaats die vrede lacht? 

 
https://www.youtube.com/watch?v=Pjz_CI9U6rA 

 
Waar is de plaats die vrede lacht. 

Waar wordt aan mensen recht verschaft? 

Waar is de God die leven geeft?  In elke mens die liefde deelt. 

 

Ik zoek de plek waar vrijheid heerst, 

waar elke mens van angst geneest, 

ik zoek de God die armen heelt, in elke mens die liefde deelt. 

 

Ik zoek het land dat vreugde heet, 

vrij van geweld en oorlogsleed, 

ik zoek de stad waar God regeert, in elke mens die liefde deelt. 

 

Hier is de plaats die vrede lacht, 

hier wordt aan mensen recht verschaft. 

Hier is de God die leven geeft, in elke mens die liefde deelt. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Pjz_CI9U6rA
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Gebed over de gaven 
 

Heer onze God, 

aanvaard ons verlangen 

naar vrede en geborgenheid voor alle mensen. 

Samen rond brood en wijn bidden wij: 

doordring ons met uw Geest van vrede, 

de Geest van Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen. 

 

Groot Dankgebed    
 

Wij danken U, barmhartige God, 

omdat U een God van mensen bent, 

dat U onze God genoemd wil worden, 

dat U ons kent bij onze namen, 

en dat U de wereld in uw handen houdt. 

 

Want daarom hebt U ons geschapen  

en geroepen in dit leven: 

dat wij met U verbonden zouden zijn,  

wij, uw mensenvolk op aarde. 

 

Gezegend bent U,  

Schepper van al wat bestaat; 

gezegend bent U,  

die ons ruimte geeft en tijd van leven; 

gezegend bent U om het licht in onze ogen 

en om de lucht die wij ademen. 

 

Wij danken U voor heel de schepping, 

voor alle werken van uw handen, 

voor alles wat U gedaan hebt in ons midden 

door Jezus Christus, onze Heer. 

 

Daarom huldigen wij uw naam, 

Heer, onze God,  

en aanbidden U met de woorden: Heilig… 

 

Wij hebben U nooit gezien, God, 

maar wij mogen U wel ontmoeten 

waar mensen van elkaar houden, 

genade zijn voor elkaar  

en uw schepping eerbiedigen. 

 

Wij hebben U nooit gezien, God, 

maar U geeft Uzelf aan ons, 

in een medemens, in een geliefde, 

in een reisgezel, in een zieke, 

in Jezus, de Dienaar van de wereld. 

 

INSTELLINGSVERHAAL 

 

Verkondigen wij de kern van ons geloof: 

Heer, Jezus, wij verkondigen uw dood, 

en belijden tot Gij wederkeert dat Gij verrezen zijt. 

 

Om dit te herdenken  

blijven wij het Brood breken voor elkaar, 

zoals zovelen reeds voor ons deden. 
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Wij bidden voor de mensen  

die een bijzondere plaats innemen in ons hart, 

ook voor hen die van ons zijn heengegaan. 

Laat uw mensen nooit verloren gaan, 

bewaar hen in uw liefde, 

schrijf hun namen in de palm van uw hand. 

 

Zend uw Geest uit over uw Kerk. 

Geef ons hoop, God. 

Geef ons vrede omwille van Jezus Christus. 

Met Hem en in Hem zijn wij uw mensen, 

bent U onze Vader, nu en tot in eeuwigheid. Amen. 

 

Onze Vader  
 

Als kinderen van eenzelfde Vader  

mogen we samen bidden zoals zijn Zoon ons heeft voorgebeden: 

 Onze Vader,… 

 

Beweeg ons hart door uw Geest, God,  

zodat we U loven en danken voor wat Gij ons hebt gegeven,  

zodat we rondom ons uw Boodschap uitdragen,  

zodat we daden stellen  

die mensen bevrijden uit de kluisters van angst, verdriet en onmacht.  

Dan zullen we hoopvol kunnen uitzien  

naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon. 

 Want van U is het Koninkrijk en de kracht… 

 

Vredeswens 
 

Vrede begint waar de één zijn hand legt op de schouder van de ander,  

waar bruggen gebouwd worden over de kloof van een misverstand,  

waar men elkaar eerbiedigt,  

waar men voor elkaar een hulp is in tijden van nood,  

waar mensen elkaar beleven als zussen en broers van dezelfde Vader. 

 Die vrede van de Heer zij altijd met u. 

 

Lam Gods  
 
Communielied: ZJ 734 Wij bidden U om vrede 

 
https://www.facebook.com/kerkfederatiedehaan/videos/wij-bidden-u-om-

vrede/739290390137301/ 

 

Wij bidden U om vrede en vragen U om brood 

dat mensen redt van honger en onmacht tot ter dood. 

 

Wij bidden U om wijsheid en vragen U om licht 

dat mensen ogen opent en op elkander richt. 

 

Wij bidden U om zegen en vragen om het woord 

dat mensen weer verenigt en naar de vrijheid voert. 

 

Wij bidden U om adem en vragen om uw Geest 

die mensen doet herleven en ons van schuld geneest. 

 

Wij bidden om verhoring en vragen U altijd 

dat mensen mogen weten dat Gij hun Vader zijt. 

https://www.facebook.com/kerkfederatiedehaan/videos/wij-bidden-u-om-vrede/739290390137301/
https://www.facebook.com/kerkfederatiedehaan/videos/wij-bidden-u-om-vrede/739290390137301/
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Slotgebed: 
 

Heer, onze God,  

in Woord en Teken hebt U hier onze horizon verbreed,  

ons verder leren kijken dan onze eigen beperkte kring. 

Leer ons open te staan voor elkaar  

en de verscheidenheid onder mensen als een rijkdom te waarderen.  

Dat vragen wij U door Jezus  

die een hart had voor allen en zo Beeld was van U. Amen. 

 

 

Zegen en zending  
 
Laat er een plek blijven, God, 

waar de lamp van uw liefde brandend wordt gehouden, 

waar het gerucht van een nieuwe dag niet is verstomd, 

waar verlangen en hoop gewekt worden. 

Laat het hier zo’n plek zijn. 

Laat het licht van uw ogen 

genadig en genezend stralen over deze wereld. 

Beziel ons met wat U beweegt zodat wij bewogen blijven 

om uw aarde, om uw mensenkinderen. 

Zegen daartoe ons hoofd,  

ons hart en onze handen, Heer. 

 

 

Dessertje:  De maat van je hart 
 

Is de maat van je hart 

klein en bekrompen, 

dan is je leefwereld 

kleinzielig en gesloten. 

 

Is de maat van je hart 

open en hoopvol, 

dan deel je je leven uit 

aan wie ontvangen wil. 

 

Is de maat van je hart 

in millimeters gesneden, 

dan is het afgegrendeld 

in gemis aan vertrouwen. 

 

Is de maat van je hart 

ongeschreven, blanco, 

dan zoek je steeds voort 

ook na ieder fiasco. 

Het blijft gevrijwaard 

van verstarde maatstaf. 

Het heeft alleen de mateloze maat 

van zoeken en geven, 

van liefde en leven. 

(naar Theo Willemen) 


