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3e zondag door het jaar (-c)     22-23 januari 2022 

–  

decanaat Poperinge 

 
 

 
Als aperitief:  Kan het niet alleen – Stef Bos 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Rah_22wx4cQ   

 

(let in de clip vooral op de hele mooie, levende zandtekeningen van Gert van der Vijver) 

 

 

Ik kan bergen verzetten 

Ik kan grenzen verleggen 

Ik kan de tijd laten stilstaan 

Verliezen en doorgaan 

 

Ik kan de liefde verklaren 

Ik kan de hemel beloven 

Ik kan tegen de stroom in 

In de toekomst geloven 

 

Maar ik kan het niet alleen 

 

Ik kan de sterren laten vallen 

Ik kan het water laten branden 

Ik kan stap voor stap 

De wereld veranderen 

 

Maar ik kan het niet alleen 

 

Ik kan het donker verlichten 

Kan jou leiden door de nacht 

En ik kan mezelf overwinnen 

Beter worden dan ik dacht 

Ik kan de zwaarte van je schouders laten vallen 

En tegen de verdrukking in 

Dwars door alles heen 

De hemel op aarde laten zien 

 

En ik kan de tijd laten stilstaan 

Kan verliezen en doorgaan 

Met vallen en opstaan 

Van voor af aan beginnen 

De sterren van de hemel zingen 

Het water laten branden 

De wereld veranderen 

 

Maar ik kan het niet alleen 

 

 
 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Rah_22wx4cQ
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Lied: Here Jezus, om uw woord  (ZJ 809) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=Dz1DdN7WeSI&t=85s 

 

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. 

  

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  
 
In zijn eerste grote optreden in de synagoge van Nazareth  

doet Jezus eigenlijk niets anders  

dan de tekst van de profeet Jesaja  

actualiseren en toepassen op Zichzelf. 

De Schrift is een boek voor alle tijden 

en de oude woorden die daarin staan  

moeten wel met de ogen van nu gelezen worden. 

Dan kunnen zij voor ons, mensen van deze tijd,  

nog steeds een Goede Boodschap zijn. 

 

 

Gebed om Gods ontferming 
 
Barmhartige Vader,  

til ons op 

en keer ons om  

wanneer we ons nestelen 

in onze kwetsuren 

en weigeren stappen  

te zetten van vergeving. 

 

Keer ons om  

uit die doodlopende weg 

van de hardheid  

van ons hart. 

 

Liefde die gelijk wil halen 

vergeet haar oorsprong  

en die bent U... 

 

Heer, ontferm U over ons ... 

Ze weten zeker niet  

hoe diep ik gekwetst ben 

en nu maar doen  

of er niets aan de hand is… 

 

Ik weiger de eerste stap te zetten 

alleen een goedendag krijgen 

ze nog van mij… 

Dat ze het voor de rest  

maar zelf oplossen. 

 

Ze zullen wel ervaren  

dat ik heel koppig kan zijn… 

 

Als ik niet meer met hen spreek 

zullen ze wel beseffen 

dat ze veel te ver zijn gegaan... 

https://www.youtube.com/watch?v=Dz1DdN7WeSI&t=85s
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of: 
 

Heer, vergeef ons,  wanneer wij geen inspanning  

leveren om naar uw woord te luisteren, 

om uw woord te begrijpen en om ernaar te leven: 

Heer, ontferm U over ons.   Heer, ontferm U over ons. 

 

Christus, Gij die de hoeksteen zijt van ons leven. 

Vergeef het ons wanneer wij onverschillig blijven 

voor uw genade die ons leven verrijkt: 

Christus, ontferm u over ons.     Christus, ontferm U over ons. 

 

Heer,  bidden wij voor de eenheid tussen de christenen; 

Vergeef het ons wanneer wij door kwetsende woorden 

de eenheid tussen elkaar afremmen. 

Heer, ontferm U over ons.   Heer, ontferm U over ons. 

 
Eer aan God 
 

Eer aan God in de hoge: 

eer aan de Vader die de Oorsprong is, 

eer aan de Zoon die in de wereld kwam, 

eer aan de Geest: Hij maakt ons vrij. 

 

Eer aan God in de hoge 

en vrede op aarde: 

zondaars vinden bij Hem genade, 

zieken troost en geneest Hij, 

armen brengt Hij zijn Blijde Boodschap. 

 

Eer aan God in de hoge 

en vrede op aarde 

door liefde onder de mensen. 

Liefde die de dood overwint, 

de tranen wegwist uit onze ogen 

en alles nieuw maakt. Amen. 

 

 

Openingsgebed naar Wendy Asselberghs en Tine De Coninck 

  
Heer Jezus, 

in uw naam zijn wij hier bij elkaar. 

Er is onder ons een band gegroeid, 

een eenheid, een verbond, 

waarvoor U hebt gebeden. 

Strek uw zegenende hand uit over wat hier gebeurt. 

Laat ons nog meer beseffen, 

dat wij eenheid en vriendschap moeten maken 

overal waar wij gaan en staan. 

Dat vragen wij U in naam van Jezus 

die met U en de Geest 

leeft tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. 

 

 

Bij de lezingen: 

 
Een geloofsgemeenschap is zoiets als ons lichaam, schrijft Paulus.  

Alle ledematen, alle organen - hoe verschillend ook - 
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hebben elkaar nodig om het geheel goed te laten functioneren. 

In de evangelielezing horen we hoe Jezus,  

om aan zijn zending inhoud te geven,  

zich laat inspireren door oude Woorden uit de Schrift. 

Laten we daar nu samen naar luisteren. 

 

 

Eerste lezing:  Uit het boek Nehemia (Neh. 8, 2-4a. 5-6. 8-10) 

 

2  Ezra, de priester, bracht in die dagen de leer  

bij de vergadering van mannen en vrouwen  

en iedereen die de voorlezing kon volgen.  

Het was de eerste dag van de zevende maand.  

3  Vanaf de dageraad tot de middag  

las Ezra eruit voor op het plein voor de Waterpoort,  

verstaanbaar voor de mannen en vrouwen  

en iedereen die het kon volgen.  

Het volk luisterde aandachtig naar de voorlezing  

van het boek van de leer. 

4  Ezra, de schriftgeleerde, ging op een houten verhoging staan  

die voor die gelegenheid gemaakt was.  

5  Tegenover heel het volk opende Ezra het boek;  

hij stak immers boven iedereen uit.  

Op dat ogenblik ging iedereen staan.  

6  En Ezra prees de Heer, de grote God,  

en heel het volk antwoordde: `Amen, amen!'  

Zij staken hun handen omhoog,  

zij bogen het hoofd en zij vielen neer voor de Heer,  

met het gezicht op de grond.  

8  Zij lazen voor uit het boek van Gods leer,  

legden het uit en verklaarden de betekenis,  

zodat iedereen de lezing begreep.  

9  Vervolgens zeiden Nehemia, de landvoogd,  

Ezra, de priester en schriftgeleerde,  

en de Levieten die de uitleg gaven tegen heel het volk:  

`Deze dag is gewijd aan de Heer uw God.  

Wees dus niet treurig en ween niet.'  

Het hele volk was namelijk in tranen uitgebarsten  

toen het de woorden van de leer hoorde.  

10  En ze zeiden hun:  

`Kom, ga eten en drink er zoete drank bij,  

en deel met wie niets heeft,  

want deze dag is gewijd aan onze Heer.  

Wees niet bedroefd,  

maar laat de vreugde die de Heer u schenkt uw kracht zijn.' 

 

 

Tussenzang:  Psalm 19 (18), 8, 9, 10, 15 
 
Refrein: Uw woorden, Heer, zijn geest en leven. 

 

De Wet van de Heer is volkomen, 

zij sterkt de onzekere geest. 

 

Zijn voorschriften zijn betrouwbaar, 

onwetenden maken zij wijs. 

 

Rechtmatig zijn al zijn bevelen, 

bevredigend voor het gemoed. 
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Glashelder zijn zijn geboden, 

zij zijn een licht voor het oog. 

 

Het woord van de Heer is eerlijk, 

het blijft in eeuwigheid waar. 

 

Zijn uitspraken zijn waarachtig, 

rechtvaardig in iedere zaak. 

 

Laat al mijn spreken en denken, 

voor U aanvaardbaar zijn, Heer, 

voor U, mijn rots en verlosser. 

 

 

Tweede lezing:  (1 Kor. 12, 12-30) 

 

Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de christenen van Korinte 

 

Broeders en zusters,  

12  Ons lichaam met zijn vele delen vormt één geheel,  

en alle lichaamsdelen, hoe vele ook, zijn samen één lichaam;  

zo is het ook met Christus.  

13  Want wij allen, Joden en Grieken, slaven en vrijen,  

zijn in de kracht van een en dezelfde Geest tot één lichaam gedoopt,  

en allen zijn wij doordrenkt van één Geest. 

14  Een lichaam bestaat nu eenmaal niet uit één lichaamsdeel, maar uit vele.  

15  Veronderstel dat de voet zegt:  

`Omdat ik geen hand ben, hoor ik niet tot het lichaam',  

hoort hij dan niet tot het lichaam?  

16  En als het oor zou zeggen:  

`Omdat ik geen oog ben, hoor ik niet tot het lichaam',  

hoort het dan niet tot het lichaam?  

17  Als het hele lichaam oog was, waar bleef dan het gehoor?  

Als het helemaal gehoor was, waar bleef dan de reuk?  

18  God heeft nu eenmaal de lichaamsdelen elk afzonderlijk  

hun plaats in het lichaam toegewezen, zoals Hij het gewild heeft.  

19  Als zij allemaal samen één lichaamsdeel vormden,  

waar bleef dan het lichaam?  

20  In feite echter zijn er vele lichaamsdelen, maar is er slechts één lichaam.  

21  Het oog kan niet tegen de hand zeggen: `Ik heb je niet nodig',  

en evenmin het hoofd tegen de voeten: `Ik heb jullie niet nodig.'  

22  Nog sterker, juist die lichaamsdelen die het zwakst schijnen te zijn,  

zijn onmisbaar.  

23  En die lichaamsdelen die wij beschouwen als minder eerbaar,  

eren wij des te meer. Onze minder edele delen worden daarom  

met grotere kiesheid behandeld;  

24  de andere delen hebben dat niet nodig.  

God heeft het lichaam zo samengesteld dat hij aan het mindere meer eer gaf,  

25  opdat er in het lichaam geen verdeeldheid zou zijn  

en de lichaamsdelen eensgezind voor elkaar zouden zorgen.  

26  Wanneer één lichaamsdeel lijdt, delen alle andere in het lijden;  

wordt één lichaamsdeel geëerd, dan delen alle andere in die vreugde. 

27  Welnu, u bent het lichaam van Christus,  

en ieder van u is van dit lichaam een onderdeel.  

28  Nu heeft God in de gemeente allerlei mensen aangesteld,  

allereerst apostelen, vervolgens profeten, en verder leraren;  

voorts is er de gave om wonderen te doen, te genezen, te helpen,  

te besturen en in talen te spreken.  
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29  Niet iedereen kan apostel zijn, of profeet, of leraar.  

Kunt u allen wonderen doen?  

30  Hebt u allen de gave om te genezen,  

in talen te spreken en uitleg te geven? 

 
 
Lied:  Aan wat op aarde leeft  (ZJ 420) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=BdZKIDtOK5Q 

 

Aan wat op aarde leeft, geeft Gij hetzelfde brood. 

En wie er U om smeekt, wordt met uw Geest gedoopt. 

Geef ons dezelfde taal om uw Woord te verstaan. 

Bewaar ons in uw hand, bewaar ons in uw Naam. 

 

Wie in uw Vlees gelooft, geeft Gij uw eeuwig Woord. 

Omdat Gij zijt gedood, bestaan wij altijd voort. 

Leid al wie leven wil uw woning tegemoet 

omwille van uw dood, omwille van uw bloed. 

 

O Geest, die levend maakt en voegt het al aaneen. 

Wij zijn verstrooid geraakt, maar Gij houdt ons bijeen. 

Weersta toch aan de macht die onze harten scheidt, 

o alvermogend woord, o licht van eeuwigheid. 

 

 

Evangelie:  (Lc. 1, 1-4; 4, 14-21) 

 

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas 

 

1 Velen hebben zich er al toe gezet het verhaal te doen  

van wat zich bij ons heeft voltrokken,  

2  aan de hand van de overlevering van de oorspronkelijke ooggetuigen  

die dienaar van het Woord zijn geworden.  

3  Nu heb ook ik besloten alles van voren af aan  

nauwkeurig na te gaan en voor u, geachte Teofilus,  

ordelijk op schrift te stellen,  

4  zodat u zich kunt overtuigen  

van de betrouwbaarheid van de berichten die u hebt ontvangen.  

14 Jezus keerde terug naar Galilea in de kracht van de Geest.  

Zijn faam verbreidde zich over heel die streek.  

15 Hij gaf onderricht in hun synagogen en werd door iedereen geëerd. 

16 Zo kwam Hij in Nazareth, waar Hij was opgegroeid,  

en volgens zijn gewoonte ging Hij op sabbat naar de synagoge.  

Hij stond op om voor te lezen,  

17 en kreeg een boekrol van de profeet Jesaja aangereikt.  

Hij opende de rol en vond de plaats waar geschreven staat: 

18 De Geest van de Heer rust op mij; daartoe heeft Hij mij gezalfd. 

Om aan armen de Goede Boodschap te brengen 

heeft Hij mij gezonden, 

om aan gevangenen hun vrijlating aan te kondigen 

en aan blinden het licht in hun ogen, 

om verdrukten in vrijheid te laten gaan, 

19 en een jaar af te kondigen dat de Heer welgevallig is. 

20 Daarna rolde Hij het boek dicht,  

gaf het terug aan de dienaar en ging zitten.  

De ogen van allen in de synagoge waren op Hem gericht.  

21 Toen begon Hij hen toe te spreken:  

`Vandaag is het Schriftwoord dat u gehoord hebt in vervulling gegaan.' 

https://www.youtube.com/watch?v=BdZKIDtOK5Q
http://www.evangile-et-peinture.org/index.php/image-du-dimanche
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Overweging(en) 

 
Bij Jezus was het blijkbaar duidelijk dat Gods Geest op Hem rustte want het wordt hier in 

het evangelie zo geformuleerd dat je er niet naast kunt kijken: “in de kracht van de 

Geest komt Hij uit de woestijn…” “De Geest des Heren is over Mij gekomen…”.  

Nu, wellicht was dat ook Jezus’ handelsmerk, iets eigens en unieks dat opviel en indruk 

maakte op al wie Hem ontmoette. Het maakte dat men over Hem sprak en dat Hij 

geprezen werd als leraar. Jezus komt heel zelfverzekerd en vol vertrouwen voor de dag, 

zozeer dat Hij de profetie van Jesaja op zichzelf toepast. Hij zegt hier zonder blikken of 

blozen dat Hij de Messias is waar men naar heeft uitgekeken en die een blijde boodschap 

brengt voor armen en bevrijding voor verdrukten.  

Straffe taal, waar Farizeeën en Schriftgeleerden aanstoot aan zullen nemen en Jezus 

zullen op pakken. Nu, gelukkig dat we de rest van het verhaal kennen anders zouden ook 

wij Jezus nogal arrogant of verwaand kunnen vinden.  

 

Nu, het belangrijkste is dat we zien wat die Geest met Jezus doet. Denken we terug aan 

het doopsel van de Heer waarbij Jezus mocht horen: “jij bent mijn welbeminde.” Anders 

gezegd: “ik God, zie je graag; ik geloof in jou; je kunt het. Je bent de moeite waard. Met 

jou wil ik ervoor gaan en mijn droom waar maken” (ik omschrijf maar zoals het in mij 

opkomt). Die Geest geeft dus vertrouwen.  En dus hoeft het ons niet te verwonderen dat 

Jezus zo zelfverzekerd, blakend van zelfvertrouwen voor de dag komt. Hij voelt zich 

omringd, gedragen en oneindig graag gezien door een God-Vader die gelooft in Hem.  

Belangrijk dus, iemand die gelooft in jou. Nu, dat is altijd zo in het leven. Wie er gelooft 

in jou, (vader, moeder, partner, kinderen, familie, vriend, collega, God, …) het doet er 

niet toe  als het maar iemand is. Bij Jezus was dit niet anders. Al wat Hij doet, heel zijn 

optreden kun je terug brengen tot die unieke vertrouwensband met zijn Vader.  

 

Geloof jij dat Gods Geest ook op jou rust? Geloof jij dat er een God is die als een 

vader/moeder, jou onvoorwaardelijk en oneindig graag ziet?  

Hopelijk kijk je niet vreemd op van die directe vragen? Ze maken het onderscheid tussen 

mensen die in een christelijke traditie staan en zij die er buiten staan. Die laatsten zullen 

misschien denken: “Wat heeft een god met mijn leven te maken ? Ik bepaal toch zelf wie 

ik ben en wat ik belangrijk vind.” Zo’n autonomie denken waarbij het ik centraal staat en 

alles zelf beslist, is pas enkele eeuwen oud, maar zit intussen in heel ons 

maatschappelijk doen en laten ingebakken. Op zich is het goed dat de mens centraal 

staat, gerespecteerd wordt in zijn rechten en vrijheden maar het nadeel is dat de meest 

vrijzinnige, onafhankelijke mens een eenzaam bestaan zal leiden. Uiteindelijk moeten we 

vaststellen dat we elkaar nodig hebben om ons te ontplooien en gelukkig te zijn.  

Om het met Zjef Vanuytsel te zeggen: “je kunt niet zonder de anderen.” Het is een 

klassieker die de meesten wel kennen. Je moet ze maar eens herbeluisteren bijvoorbeeld 

op Youtube. (https://www.youtube.com/watch?v=15ntNmlb61c) 

Na 50 jaar klinkt het arrangement misschien wat gedateerd maar ik hoop dat de inhoud 

je nog kan ontroeren of raken. Uiteindelijk maken we allemaal momenten mee waarbij 

we ons afvragen waarvoor we nu leven en of het allemaal wel zin heeft. In het lied is het 

“die paar fijne dingen”, “het elkaar beminnen” die voor een kentering zorgen.  

Wat is het in uw leven ? Wie is die ander ? Zonder wie kun jij niet, om je leven zinvol en 

gelukkig, ‘goed doend’ in te kleuren ? Is er een verschil wanneer die ander ook God is en 

zijn Geest dus op jou rust en in je vel en je hart zit?  

Vincent Duyck heeft in dat opzicht een interessante overweging geschreven (die u 

hieronder kunt vinden). Wanneer Gods Geest op je rust, heb je niets te verliezen. Je mag 

je laten beminnen, je hoeft niet perfect te zijn. Laat maar los al je tranen, al wat je hebt 

opgekropt, al je verdriet, al je opgeborgen verlangens omwille van wantrouwen en 

teleurstelling… je bent onvoorwaardelijk bemind dus heb je niets te verliezen. Mag je van 

daaruit als een bevrijd mens nieuwe wegen gaan, net zoals Jezus dat ooit deed. Geef toe, 

mooi verwoord én bevrijdend. Willen we het eens proberen om dit op ons eigen leven te 

leggen ? 

 

Miguel Dehondt 

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

https://www.youtube.com/watch?v=15ntNmlb61c
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De Geest van God rust op jou.  

In het leven van elke dag word jij bewogen 

door een innerlijk visioen, een diep verlangen.  

In jouw binnenkant word je gezalfd  

met een onvoorwaardelijke liefde,  

een woordenloze acceptatie van wie je bent en worden mag.  

Je mag je laten zalven en bewegen,  

je laten beminnen  

tot in het diepste diep van jouw persoon. 

 

Om wat arm en gekwetst is in jou  

te omarmen en accepteren. 

Om je tranen te ontdekken en doorvoelen,  

je verdriet in de ogen te kijken 

en los te laten wat je niet kunt begrijpen.  

Want uiteindelijk heb je niks te verliezen. 

Om te ontdekken wat in jou lijkt vastgeroest  

en je innerlijke gevangenschap te doorbreken.  

Om op zoek te gaan naar zoveel verlangen 

dat je hebt opgeborgen  

achter grendels van wantrouwen en teleurstelling. 

Want uiteindelijk heb je niets te verliezen. 

 

Om een nieuw licht op je leven te laten schijnen  

en te zien dat nieuwe wegen je wachten. 

Soms aarzelend, nog niet zeker waar de weg je brengt  

mag je stappen zetten in het landschap van de toekomst.  

En stap voor stap ontdekken  

dat je veel vrijer bent dan je ooit kon denken.  

Want  uiteindelijk heb je niks te verliezen. 

 

Elk moment, elke minuut en seconde van je leven  

gaat dit visioen in jou in vervulling,  

kan jij ontdekken wat het jou vertelt.  

Want uiteindelijk ga je nooit verloren. 

 

(Vincent Duyck) 

 

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

 

De christelijke Kerken vieren elk jaar tussen 18 en 25 januari  

de week van de eenheid van de christenen. 

Tweeduizend jaar geleden kwam Jezus getuigen van Gods liefde voor de 

mensen en van zijn droom over een Rijk van vrede en rechtvaardigheid 

voor allen. 

Al twintig eeuwen lang hebben miljoenen Jezus’ voetspoor gevolgd, 

maar om allerlei redenen raakten die christenen verdeeld, kregen zij zelfs 

een eigen naam: rooms-katholieken, Griekse en Russisch- orthodoxen, protestanten, 

anglicanen en nog anderen. 

De gebedsweek voor de eenheid van de christelijke Kerken is een gelegenheid om samen 

met christenen uit de verschillende Kerken te vieren dat God de Bron van leven is en dat 

we willen leven naar Jezus’ voorbeeld.  

Wij willen allen bidden dat dit de drijfveer moge zijn voor meer respect en toenadering 

naar elkaar. Vanuit dit thema en deze vraag volgende overweging: 

 

Eenheid 

misschien een utopie, 

waarom? 
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Eenheid vind je 

waar mensen kunnen luisteren, 

aandachtig en zachtmoedig 

de anderen en zichzelf laten uitspreken. 

 

Eenheid vind je 

waar mensen het beste wensen 

-uit de grond van hun hart- 

voor elkaar, 

zo maar, 

omdat ze trachten 

elkaar vrolijk en gelukkig 

in het leven te vergezellen. 

 

Eenheid vind je 

waar mensen meningsverschillen 

kunnen uitspreken, 

in wederzijds geloof 

en vertrouwen, 

waar mensen 

het niet te lastig vinden 

te gaan naar anderen 

en elkaar te ontmoeten, 

te ontvangen. 

 

Eenheid begint bij jezelf. 

Ja, eenheid vinden 

in je denken en doen: 

van je woorden je leven maken 

en van je leven je woorden. 

 

Eenheid begint daar 

waar hart en handen 

samen op weg willen 

naar dat rijk 

van gerechtigheid en liefde. 

(Emmanuël Dobbelaere) 

 

 

Woorden van geloof  

 
Wij geloven in God 

die leven geeft aan mensen, 

die ons koestert als zijn kinderen 

en die er zal zijn, al onze dagen. 

 

Wij geloven in Jezus van Nazareth 

in wie God zichtbaar is geworden, 

voor mensen geleefd en gestorven. 

 

Wij geloven in Gods Geest 

die ons roept tot recht en vrede; 

om te helen wat gebroken is, 

om hoop te bieden aan wie lijden moet. 

 

Wij geloven in een Mensenkerk 

die werkt aan de droom van God: 

aan arme en kleine mensen 

een stukje hemel geven op aarde. Amen. 
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Voorbeden    
 

Bidden wij voor alle mensen  

die niet meer weten wie zij moeten geloven  

in onze dagelijkse wereld.  

Dat zij tussen al die vele verschillende opvattingen  

en meningen een eigen visie zouden opbouwen  

waarin plaats is voor God en zijn Liefde.  Laat ons bidden… 

 

Bidden wij voor alle angstige mensen, 

voor mensen die twijfelen aan de zin van het leven.  

Dat de schoonheid van het leven  

zich ook aan hen mag laten zien. Laat ons bidden… 

 

Bidden wij voor alle mensen  

die het Koninkrijk van God niet ervaren omdat zij ongelukkig zijn:  

omdat het leven hen heeft pijn gedaan  

door tegenslag, geweld en vernedering. 

Dat er mensen zouden zijn die voor hen een steunpilaar willen zijn. 

Laat ons bidden… 

 

Lied:  Mogen allen één zijn  (ZJ 373) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=b_qUcM9kaz0 

 
Refr.:  Mogen allen één zijn, Vader, 

zoals Gij in Mij zijt, en Ik in U ben; 

mogen zij ook één zijn in Ons, 

opdat de wereld gelove in Mij. 

 

Heilige Vader, U wil Ik Mij wijden 

voor al wie Gij Mij toevertrouwt, 

dat zij zich aan U wijden ook 

in liefd’ aan elkaar tot zelfs in de dood. refrein 

 

Heilige Vader, Ik bid ook voor allen, 

die ooit zullen luist’ren naar hen 

en blij geloven in uw woord; 

ook zij wezen één, en één zoals wij. refrein 

 

Heilige Vader, Gij schenkt Mij uw glorie, 

en uw glorie schenk Ik aan hen, 

opdat zij één zijn zoals Wij: 

zo komt ook tot hen uw liefde voor Mij! refrein 

 

Heilige Vader, ‘k wil dat zij met Mij zijn, 

waar Ik blijvend zijn zal met U 

en schouwen naar de heerlijkheid, 

die Gij aan Mij schonkt voor alles bestond!   refrein 

 

Gebed over de gaven 
 
Heer, onze God, 

zoals vele korrels zijn geworden tot dit ene brood, 

en vele druiven tot deze ene wijn, 

moge wij evenzo verbonden worden tot uw ene Kerk: 

mensen die elkaar dienen in liefde. 

Zo zullen wij Kerk zijn naar het hart van Jezus, uw Zoon. Amen. 

https://www.youtube.com/watch?v=b_qUcM9kaz0
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Groot Dankgebed     

 
Wij danken U dat U een God van mensen zijt, 

dat wij U mogen noemen: onze God en onze Vader, 

dat onze toekomst in uw handen ligt,  

dat deze wereld U ter harte gaat. 

U hebt ons tot leven gewekt. 

Gezegend bent U, Bron van al wat bestaat. 

Daarom prijzen wij uw naam, Heer onze God, 

en danken U met de woorden: Heilig … 

 

Wij danken U omwille van uw veelgeliefde Zoon, 

die U geroepen en gezonden hebt 

om ons te dienen en uw weg te tonen, 

om aan armen uw Blijde Boodschap te verkondigen, 

om recht te doen aan wie onrecht werd aangedaan, 

om voor ons allen, het evenbeeld  

en de gestalte te zijn van uw mildheid en uw trouw. 

 

Wij danken U voor deze onvergetelijke Mens, 

die alles heeft volbracht wat menselijk is:  

het leven en de dood. 

Wij danken U dat Hij zich met hart en ziel 

gegeven heeft aan deze wereld. 

 

INSTELLINGSVERHAAL 

 

Verkondigen wij de kern van ons geloof: 

 

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood 

en wij belijden tot Gij wederkeert dat Gij 

verrezen zijt. 

 

Daarom, Heer onze God, 

stellen wij hier dit teken van ons geloof, 

en daarom gedenken wij nu  

het lijden en sterven van uw Zoon, 

zijn opstanding uit de dood  

en zijn intocht in uw heerlijkheid; 

dat Hij, verheven aan uw rechterhand,  

voor ons ten beste spreekt 

en dat Hij komen zal om recht te doen  

aan levenden en doden 

op de dag die U hebt vastgesteld. 

 

Zend ons uw Geest, die leven is, gerechtigheid en licht. 

U, die het welzijn van de mensen wilt, 

en niet hun ongeluk, niet hun dood, 

neem alle geweld weg uit ons midden 

en geef vrede op aarde  

in naam van Jezus, uw Zoon. 

Dan zal uw naam geheiligd zijn,  

Heer onze God, 

door Hem en met Hem en in Hem 

en in de gemeenschap van de Heilige Geest, 

dit uur en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen. 
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Onze Vader 
 
Leggen we biddend ons leven in de handen van God, onze Vader. 

  

Onze Vader, 

graag zouden wij in deze wereld uw naam geheiligd zien. 

Mochten steeds meer mensen U kennen als God-met-ons. 

Uw Rijk kome! 

Een Rijk van liefde, vrede en gerechtigheid. 

Uw wil geschiede, 

want U wilt dat wij gelukkige mensen zijn, 

die zich inzetten voor de anderen. 

Wij vragen U om het dagelijks brood, 

om het nodige voedsel voor wie honger heeft 

en om de moed ons voedsel te delen. 

Vergeef ons onze schuld, 

want dikwijls zijn wij onverschillig voor uw Liefde. 

Leer ons de anderen vergeving schenken, 

steeds opnieuw, zonder bitterheid. 

Leid ons weg uit de bekoring  

van hoogmoed en onoprechtheid. 

En verlos ons van het kwade. 

Want U bent de vrede en de vreugde, 

de kracht en de heerlijkheid 

tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. 

 

Vredeswens  Omer Bogaert 

 
Heer Jezus, 

laat uw Geest over ons komen. 

Laat ons leven vanuit de liefde en de vrede 

die Hij ons schenkt. 

Dan worden wij mensen van vrede, 

meer en meer één met elkaar en met U. 

 De vrede van God zij altijd met u. 

En geven we die Godsvrede ook van harte door aan elkaar. 

 

Lam Gods 
 

Communie 
 

Liederen:  Hij nam de Schrift  (ZJ 546) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=p6QxO3P0hKQ 

 

Hij nam de Schrift, Hij las en zei: 

De Geest des Heren rust op mij. 

Hij ging zijn land weldoende rond, 

genas de zieken die Hij vond. 

 

refr.: Heer, ik ben onwaardig, heb u niets te geven. 

Maar uw woord is vaardig om mij te genezen. 

 

Meer dan de spijs waar gij van leeft, 

ben Ik het die u sterkte geeft. 

Voor alle mensen, recht en slecht, 

ben ik het brood, heeft Hij gezegd.   Refrein 

https://www.youtube.com/watch?v=p6QxO3P0hKQ
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Hij nam het brood. En wat Hij deed? 

Dit is mijn lichaam, neemt en eet. 

Doet dit tot mijn gedachtenis 

en leeft zolang er leven is. Refrein 

 

Hij nam de beker met de wijn: 

Mijn bloed zal tot vergeving zijn 

van al uw kwaad en uw tekort, 

opdat gij nieuwe mensen wordt. Refrein 

 

Brengen wij dank van harte zeer 

aan God door Jezus, onze Heer, 

die doden opwekt om voortaan 

met Hem een nieuwe weg te gaan. Refrein 

 
 
Slotgebed:   Asselberghs-De Coninck 

 
God, voortgestuwd door uw Geest van vriendschap,  

heeft Jezus aan iedereen die het wilde horen  

een Goede Boodschap gebracht. 

Vandaag geeft U die opdracht ook aan ieder van ons. 

Zend ons daarom naar alle mensen  

die warmte en genegenheid missen. 

En geef ons de durf om altijd met vreugde te laten zien 

dat wij uw vrienden zijn, tot in eeuwigheid. Amen. 

 
Zegen en zending: 
 

 
Dessertje:  

 
Heer,  

geef me niets dan een heel warm hart 

en trouwe handen. 

Geen staf en geen reiszak, 

alleen maar  

dat hart en die handen. 

 

Dat hart 

komt vanzelf in mijn ogen wel te staan 

om het leed van de mensen te vinden. 

 

Die handen  

vatten wel andere aan 

van armen en onbeminden. 

 

Maar geef me, Heer, 

nog iemand mee 

met ook dat hart én die handen, 

die op mijn handen 

dat hart soms legt, 

en over mijn hart 

die handen … 

 

 

Mary Brink, verbondenheid 


