5e zondag door het jaar (-c)
5-6 februari 2022
–
decanaat Poperinge
Als aperitief:

One – U2

➔ officiële versie: https://www.youtube.com/watch?v=ftjEcrrf7r0
➔ + Mary J. Blige: https://www.youtube.com/watch?v=ZpDQJnI4OhU
➔ Versie Johnny Cash: https://www.youtube.com/watch?v=CGrR-7_OBpA
➔ Net zoals in het Evangelie vandaag zat de groep U2 bij het ontstaan van dit nummer eind
1991 op een dood spoor. Er was verdeeldheid in de groep. Dit nummer was de magische
klik, bracht hen opnieuw samen en verwoordt, tussen de regels, hun worsteling en uitweg.
Is it getting better?
Or do you feel the same?
Will it make it easier on you now?
You got someone to blame

Gaat het al beter?
Of voel je je ‘t zelfde?
Zal het je nu gemakkelijker maken
nu je iemand de schuld kunt geven?

You say, one love, one life
When it's one need in the night
One love, we get to share it
Leaves you baby if you don't care for it

Je zegt, één liefde, één leven
Wanneer het één verlangen is in de nacht
Eén liefde, we mogen het delen
Laat je geliefde achter als je er niet om geeft

Did I disappoint you?
Or leave a bad taste in your mouth?
You act like you never had love
And you want me to go without

Heb ik je teleurgesteld?
Of een vieze smaak in je mond achterlaten?
Je doet alsof je nooit liefde hebt gehad
En je wilt dat ik zonder verderga?

Well it's too late tonight
To drag the past out into the light
We're one but we're not the same
We get to carry each other, carry each other
One!

Nu, het is te laat vanavond
Om het verleden op te rakelen
We zijn één, maar we zijn niet gelijk
We moeten elkaar dragen, elkaar dragen
Een!

Have you come here for forgiveness?
Have you come to raise the dead?
Have you come here to play Jesus?
To the lepers in your head

Ben je hier gekomen om vergiffenis te vragen?
Ben je gekomen om de doden op te wekken?
Ben je hier gekomen om Jezus te spelen
voor de melaatsen in je hoofd?

Did I ask too much? More than a lot
You gave me nothin' now it's all I got
We're one but we're not the same
Well we hurt each other then we do it again

Heb ik te veel gevraagd? Meer dan veel
Je gaf me niets, nu is het alles wat ik heb
We zijn één, maar we zijn niet gelijk
Nu, we doen elkaar pijn keer op keer

You say love is a temple, love a higher law
Love is a temple, love the higher law
You ask me to enter
but then you make me crawl
And I can't be holdin' on to what you got
When all you got is hurt

Je zegt dat liefde een tempel is, liefde een
hogere wet;
Liefde is een tempel, heb de hogere wet lief
Je vraagt me om binnen te komen,
maar dan laat je me kruipen
En ik kan niet vasthouden aan wat je hebt
Wanneer alles wat je hebt gekwetst is

One love, one blood
One life, you got to do what you should
One life, with each other
Sisters, brothers
One life but we're not the same
We get to carry each other, carry each other
One One

Eén liefde, één bloed
Eén leven, je moet doen wat je moet doen
Eén leven, met elkaar
Zusters, broers
Eén leven, maar we zijn niet gelijk
We moeten elkaar dragen, elkaar dragen
Een, Een
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Lied: Stem die ons roept (ZJ 776)
https://www.youtube.com/watch?v=Y1Gs-sSEdco
Stem die ons roept, Vader die draagt,
Rots van vertrouwen aan mensen gewaagd.
Herder die hoedt, niemand verloren,
ieder als beeld van uw liefde herboren.
Woord van God is wat Hij doet: Hij geeft leven in overvloed.
Mensen gegeven, getrouwd aan elkaar,
verbonden voorgoed in dat oude gebaar:
brood om te worden, wijn om te delen,
wij dragen uw kracht om de wereld te helen.
Woord van God is wat Hij doet: Hij geeft leven in overvloed.
Handen geopend voor iedere nood,
geloof zonder daden geleidt naar de dood.
Geloven is doen wat de woorden beleden,
geloven is werken voor recht en voor vrede.
Woord van God is wat Hij doet: Hij geeft leven in overvloed.

Welkom
Geroepen worden, opgeroepen worden Gods werk te doen in deze wereld,
dat is niet voorbehouden aan giganten van geest.
God spreekt iedereen aan: hovelingen, tentenmakers, vissers …
en ook ieder van ons.
Moge God zich telkens weer kunnen verheugen over het antwoord:
“Hier ben ik. Zend mij !”

Een bede om Gods barmhartigheid
Pr.:

Hij roept ons, en we horen niet, Hij zendt ons en we gaan niet,
Hij bemint ons en we weten niet. Dan rest alleen Zijn Barmhartigheid ...

L.:

Heb jij ook weer de hele week gezwoegd
- bij nacht en ontij –
met duizend en één dingen bezig geweest?
En wat was het resultaat? Weinig of geen?
Moet jij ook, met Simon en de visser zeggen:
“heel hard gewerkt … en niets gevangen;
resultaat nul. Wat haalt het uit?”

Pr.:

Heer, bevrijd ons uit onze onmacht.
Heer, ontferm U over ons

L.:

Of het kwam niet over wat je zei; je vond geen gehoor
geen golflengte en geen klankbord. Veel stilte.
Een paar woorden; maar geen gesprek hooguit een ‘dovemansgesprek’.
En je leed er onder …

Pr.:

Heer, bevrijd ons uit onze onmacht. Christus, ontferm U over ons
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L.:

En toch leeft in je dat verlangen
dat er méér mogelijk is dan je zelf vermoedt …
Of heb je ook, met Simon de visser, gezegd:
“Ik ben niet waard dat je het voor mij opneemt.
Ik heb je teveel pijn gedaan, te weinig in je geloofd.
Te rap en te radicaal dichtgeklapt. Ik geloofde niet in mezelf ?”

Pr.:

Heer, bevrijd ons uit onze onmacht. Heer, ontferm U over ons

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.
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
Heer, onze God, telkens weer roept U ons op
om de veilige oever te verlaten
en naar diep water te varen om mensen te vangen.
Vandaag bidden wij om vertrouwen op uw Woord,
om toch op dat Woord de netten uit te gooien,
om U te volgen en te gaan waar U ons zendt. Amen.

Bij de lezingen:
In de eerste lezing horen we de roeping van Jesaja.
In het kader van zijn getuigenis over de verrijzenis
refereert Paulus naar zijn eigen roeping.
Het evangelie brengt het verhaal van de wonderbare visvangst,
met de roeping van Petrus en van de eerste leerlingen.
Zo worden ook wij herinnerd aan onze roeping.
Laten we samen luisteren naar die Woorden uit de Schrift.
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Eerste lezing:
1
2
3
4
5

6
7
8

Uit de profeet Jesaja

(Jes. 6, 1-2a. 3-8)

In het sterfjaar van koning Uzzia zag ik de Heer,
gezeten op een hoge en verheven troon.
De sleep van zijn mantel vulde heel de tempel.
Serafs stonden boven Hem opgesteld, elk met zes vleugels.
Zij riepen elkaar toe:
`Heilig, heilig, heilig is de Heer van de machten;
en heel de aarde is vol van zijn heerlijkheid.'
De deurpinnen in de dorpels schudden van het luide geroep
en de tempel stond vol rook.
Ik zei: `Wee mij! Ik ben verloren!
Ik ben een mens met onreine lippen,
ik woon onder een volk met onreine lippen
en ik heb met eigen ogen de koning, de Heer van de machten gezien!'
Maar één van de serafs vloog op mij af met een gloeiende kool,
die hij met een tang van het altaar had genomen,
hij raakte er mijn mond mee aan en sprak:
`Zie, nu dit uw lippen heeft aangeraakt,
is uw zonde verdwenen, en uw schuld bedekt.'
Daarop hoorde ik de stem van de Heer:
`Wie zal Ik zenden, wie zal in onze naam gaan?'
Ik antwoordde: `Hier ben ik, zend mij.'

Tussenzang: Psalm 138 (137) 1-2a, 2bc-3, 4-5, 7c-8
refrein: Ik zing voor U en alle hemelmachten.
U wil prijzen, Heer, uit heel mijn hart,
omdat Gij naar mijn bidden hebt geluisterd.
Ik zing voor U en alle hemelmachten
en werp mij neer, gebogen naar uw heiligdom.
U prijs ik om uw goedheid en uw trouw,
want uw belofte hebt Gij mateloos vervuld.
Wanneer ik tot U riep hebt Gij mij steeds verhoord,
Gij hebt mij altijd nieuwe moed gegeven.
U zullen alle koningen der aarde eren,
wanneer zij horen wat Gij tot hen zegt.
Ook zij zullen de daden van de Heer bezingen:
ja, waarlijk, machtig is de grootheid van de Heer.
Steeds is uw uitgestrekte hand mijn redding:
de Heer voltooit voor mij al wat ik onderneem.
Uw goedheid, Heer, blijft duren zonder einde;
vergeet het maaksel van uw handen niet!
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Tweede lezing:

(1 Kor. 15, 1-11)

Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de christenen van Korinthe
1
Broeders en zusters,
ik wijs u nog eens op het evangelie dat ik u heb verkondigd,
dat u hebt aanvaard, waarop u gegrondvest bent
2
en waardoor u ook gered wordt,
tenminste als u zich houdt aan de bewoordingen
waarin ik het u verkondigd heb;
anders zou u het geloof zonder nadenken hebben aanvaard.
3
In de eerste plaats heb ik u doorgegeven
wat ik zelf als overlevering heb ontvangen,
namelijk dat Christus gestorven is voor onze zonden, volgens de Schriften,
4
en dat Hij begraven is,
en opgestaan op de derde dag, volgens de Schriften;
5
en dat Hij is verschenen aan Kefas en daarna aan de twaalf.
6
Vervolgens is Hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders tegelijk,
van wie de meesten nog in leven zijn; sommigen echter zijn gestorven.
7
Vervolgens is Hij verschenen aan Jakobus, daarna aan alle apostelen.
8
Het laatst van allen, als aan een misgeboorte,
is Hij ook verschenen aan míj.
9
Ik ben immers de minste van de apostelen,
niet waard om apostel te heten, want ik heb de kerk van God vervolgd.
10
Maar door de genade van God ben ik wat ik ben,
en zijn genade voor mij is niet vruchteloos geweest.
Ik heb harder gewerkt dan alle anderen;
dat wil zeggen, niet ik, maar de genade van God met mij.
11
Maar zij of ik, wat maakt het uit?
Dit verkondigen wij, en dit hebt u geloofd.

Lied: Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig (ZJ 540) – naar Psalm 57,2
https://www.youtube.com/watch?v=SACId977pzc
Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
en hoe onzegbaar ons nabij.
Gij zijt gestadig met ons bezig,
onder uw vleugels rusten wij.
Gij zijt niet ver van wie u aanbidden,
niet hoog en breed van ons vandaan...
Gij zijt zo mens'lijk in ons midden,
dat Gij dit lied wel zult verstaan.
Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen
en niemand heeft u ooit gezien.
Maar wij vermoeden en geloven
dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient.
Gij zijt in alles diep verscholen,
in al wat leeft en zich ontvouwt.
Maar in de mensen wilt Gij wonen,
met hart en ziel aan ons getrouwd.
Heer, onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
waar ook ter wereld mensen zijn.
Blijf zo genadig met ons bezig
tot wij in U volkomen zijn.
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Evangelie: (Lc. 5, 1-11)
Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas
1
Toen Jezus aan het meer van Gennesaret stond
en de mensenmenigte zich om Hem verdrong
om het woord van God te horen,
2
zag Hij twee boten bij het meer liggen.
De vissers waren van boord gegaan en spoelden de netten.
3
Hij stapte in een van die boten, die van Simon,
en vroeg hem een eindje van het land af te varen.
Hij ging zitten en vanuit de boot gaf Hij de mensen onderricht.
4
Toen Hij uitgesproken was zei Hij tegen Simon:
`Vaar nu het meer op naar diep water.
Daar moeten jullie je netten uitwerpen.'
5
`Meester,' antwoordde Simon,
`de hele nacht hebben we ons al afgetobd zonder iets te vangen.
Maar als U het zegt zal ik de netten uitwerpen.'
6
Dat deden ze en ze vingen zo'n massa vis
dat hun netten ervan scheurden.
7
Daarom wenkten ze hun maats in de andere boot
om hen te komen helpen.
Die kwamen, en beide boten vulden ze tot zinkens toe.
8
Toen Simon Petrus dat zag, viel hij op z'n knieën voor Jezus en zei:
`Ga weg van mij, Heer, ik ben een zondig mens.'
9
Want schrik had hem, en allen die bij hem waren, bevangen,
vanwege de vissen die ze samen gevangen hadden.
10
Zo verging het ook Jakobus en Johannes, zonen van Zebedeüs,
die met Simon samenwerkten.
Maar Jezus zei tegen Simon: `Wees niet bang. Voortaan zul je mensen vangen.'
11
Ze brachten de boten aan land, lieten alles achter en volgden Hem.

Overweging(en)
De beide lezingen van vandaag kunnen we gerust beschouwen als roepingsverhalen.
Maar het gekke is dat er telkens iets schort aan de geroepenen. Het gaat om mensen
met gebreken. We horen de profeet Jesaja zeggen: “Ik ben een mens met onreine lippen
en ik woon te midden van een volk met onreine lippen”. Maar juist die zondige Jesaja
wordt door God gezuiverd en op pad gestuurd. Jesaja heeft een hele rij zondige
voorgangers: Jakob is een bedrieger, Mozes een koppige ezel, koning David ging vreemd
en liet zijn concurrent vermoorden. Zou het kunnen dat God niets kan aanvangen met
mensen die denken dat ze er al zijn, en die zo vol zijn van eigen kunnen dat ze denken
dat God naar hen moet luisteren in plaats van zij naar Hem? God houdt blijkbaar meer
van mensen die zijn reddende hand nodig hebben, dan van al te zelfverzekerde typen.
Mensen hebben gebreken. De apostel Petrus gaat door het lint bij het zien van de
succesvolle vangst: “Heer, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens.” Maar de
angsthaas Petrus krijgt van Jezus een reddende, uitgestoken hand: “Wees niet bevreesd,
voortaan zul je mensen vangen in plaats van vissen.” Het is diezelfde Petrus die straks
bang zal worden voor het lijden van zijn Meester; meer nog, hij zal Hem driemaal
verloochenen. Maar het is juist die zwakke Petrus die Hij aan het hoofd van zijn Kerk wil.
Met zo’n mens wil God in zee gaan. Met mensen zoals wij, doet Hij voort. Betere heeft Hij
niet … én wil Hij niet. Goed nieuws dus voor al wie twijfelt aan zijn roeping of eigen
kunnen. Maar al die mensen moeten wel bereid zijn te luisteren naar God en vertrouwen
hebben. Die timmermanszoon zal even uitleggen aan doorwinterde vissers hoe zij
moeten vissen. Petrus pruttelt eerst tegen maar geeft zich toch gewonnen, wat hebben
ze trouwens te verliezen. “Vaar naar het diepe”, zegt Jezus. Dit zegt Hij niet zomaar.
Daar steekt een bedoeling achter. Het ‘diepe’ dat is voor de vissers op het meer van
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Gennesaret gevaarlijk terrein. Het is de vertrouwde en veilige kustwateren achterlaten
om zich over te geven aan het onzekere en het dreigende. Het is risico’s durven nemen,
want het kan daar serieus stormen. Wie Jezus’ lokroep volgt, begeeft zich op onbekend
terrein, ‘naar verten die niemand weet’, om het met een lied van Oosterhuis te zeggen.
“Naar het diepe varen” betekent ook kiezen voor een leven weg van het oppervlakkige en
banale alledaagse. Het is diepgang opzoeken, zoeken naar wat je ten diepste gelukkig
maakt. Dit vraagt een overgave en een inspanning maar op lange termijn geeft het ook
een diepere vreugde en voldoening.
In alle bescheidenheid is het dat niet wat we hier week na week in de liturgie pogen te
doen: eventjes naar het diepe varen en de netten uitgooien ? Sommige commentaren
zien dan ook in het “varen naar het diepe”, het opzoeken van de stilte; wegvaren van het
drukke en commerciële leven in de haven om een poos alleen te zijn met God, alleen
door Hem gedragen en voortgestuwd door zijn wind. Wie dit aandurft, wie in die wateren
de netten uitgooit, komt rijkelijk beladen terug. Hij wordt een visser van mensen.
Nu denk ik niet dat we Jezus met deze term moeten verdenken van ‘zieltjeswinnerij’, ook
al is die uitdrukking in de loop der tijden misschien in die zin geïnterpreteerd of gebruikt
geworden. Wie mensen denkt te vangen heeft alleen maar als resultaat dat ze bij wijze
van spreken net zoals vissen gedood worden en opgegeten. Net het omgekeerde wordt
hier beoogd ! Volgens bijbelkenners staat er: “levend gevangen nemen, het leven
schenken, het al verloren gewaande leven teruggeven.” We zouden dan mogen verstaan
dat Jezus tegen Petrus zo iets gezegd heeft als: “voortaan zul je leven schenken,
voortaan zul je leven teruggeven waar het al verloren schijnt te zijn. Je zult dus mensen
tot hun recht laten komen en mee laten tellen. Mensen tot hun recht laten komen,
mensen weer een eigenwaarde geven, mensen opvissen … het is bevrijdend en
mensverheffend bezig-zijn. Jezus heeft er zijn levensopdracht van gemaakt en voor
getoond hoe het kan. Petrus en de zijnen mochten in zijn voetspoor treden en ook op
hun beurt mensenvissers worden. Misschien denk jij: ja maar dàt kan ik niet. Tjiens,
Petrus dacht net hetzelfde maar Jezus geloofde in hem. Hij gelooft ook in jou en mij,
onze zwakheid neemt Hij er bij. Kom, laten we nog maar eens naar het diepe varen…
Miguel Dehondt
--------------------------------------Heb ook jij de hele week gezwoegd
- bij nacht en ontij -,
met duizend en één dingen bezig?
En was ook voor jou het resultaat
weinig of niets?
En toch leeft ook in jou het verlangen
dat er méér mogelijk is dan je zelf
vermoedt.
Je zit in 't zelfde troosteloze schuitje
als die Petrus:
"hard gewerkt, niets gevangen".
Maar misschien heb je, net zoals diezelfde Petrus, ook gezegd:
"Sorry Heer,
ik ben niet waard dat Gij het voor mij opneemt.
Ik dacht teveel aan mezelf,
te vlug, te radicaal dichtgeklapt,
te weinig in U geloofd.
Teveel gedacht aan 'vissen vangen',
te weinig aan 'mensen opvangen'.
Teveel aan 'vissen'
en te weinig aan 'opvissen'."
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------------------------------------------Soms benijd ik die visser Simon Petrus.
Hij stond met lege handen,
maar vertrouwde op uw Woord, Jezus.
Hij durfde varen naar diepe wateren.
Hij vond de kant van de boot
waar hij zijn netten moest uitgooien
om terug te komen met volle handen,
temidden van mensen.
Ach Jezus,
leer mij vertrouwen op uw Woord
als mijn handen leeg voelen,
als ik bang ben te mislukken,
als ik diepgang ben verloren
en niet meer weet
welke kant te kiezen.
Bezoek dan mijn boot, Jezus,
spreek uw Woord,
laat mijn vertrouwen in U groeien.
Ik zou zo graag met volle handen
in de branding van de mensenzee staan.
Ik zou zo graag,
in de alledaagsheid van gewone dingen,
uw Woord,
uw richting willen voelen en bewaken met open handen.
(naar Ida Guetens)

Woorden van geloof

(Marinus van de Berg)

Ik geloof door alle twijfel heen
dat Gij de Schepper zijt van alle leven.
Ik geloof door alle twijfel heen
dat Gij zoveel liefde hebt voor de mens,
dat Gij met geen dood genoegen neemt.
Ik geloof door alle twijfel heen
dat Gij de mens opnieuw laat geboren
worden en door het duister heen
in het Licht brengt.
Ik geloof met alle hoop die in mij is
dat Gij ons geschonken hebt aan elkaar:
om elkaar te behoeden,
te beschermen
en tot vrede te brengen.
Ik geloof met alle hoop die in mij is
dat Gij door mensen heel menselijk
tot ons wilt komen.
Dat Gij ons telkens weer doet herboren worden
en de hoop in ons doet groeien
dat de dag van vrede komt
waarop er geen dood meer zal zijn,
geen oorlog noch geweld.
Ik geloof in de voltooiing van de wereld
wanneer wij allen in liefde zullen samenleven. Amen.
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Voorbeden
Om een bemoedigend woord bidden wij:
Voor allen die de roep hebben verstaan
en nu actief zijn in de kerk en samenleving,
dat zij steeds voldoende energie en geloof houden. Laat ons bidden.
Om een aanstekelijk woord bidden wij
voor de velen die de blijde boodschap uitdragen
en er naar handelen,
dat zij de juiste richting blijven houden. Laat ons bidden.
Om een bevrijdend woord bidden wij,
voor vrouwen en mannen die bedroefden troosten,
en verdwaalden bij de hand nemen:
Dat zij zich gesteund voelen. Laat ons bidden.
Om een richtinggevend woord bidden wij
voor hen die twijfelen aan de zin van het bestaan
en doelloos door het leven gaan:
dat zij keuzes ten leven maken. Laat ons bidden.

Lied: Genadig Heer die al mijn zwakheid weet – Nederland zingt
https://www.youtube.com/watch?v=lSmwujLcZw4
Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet,
wil mij vergeven wat ik U misdeed;
verwerp mij niet, die op uw vrijspraak wacht,
maar troost mij met uw woord: het is volbracht.
Gij hebt mij, Heer, geroepen aan uw dis,
het heilig feest van uw gedachtenis;
schenk mij uw Geest, opdat ik U ontmoet,
in 't teken van uw lichaam en uw bloed.
Gij, die voor armen rijkdom hebt bereid,
voor onrechtvaardigen gerechtigheid,
zie, hoe naar U zich mijn verlangen wendt
en leid mij zelf, Heer, tot uw sacrament.
Wie geeft het brood, dat hongerigen voedt,
waar is de bron waaruit ik drinken moet?
Gij, Heer, alleen kunt mijn genezing zijn;
voed mij en drenk mij met uw brood en wijn.
U wil ik danken, grote Levensvorst;
Gij hebt gestild mijn honger en mijn dorst.
Uw kracht, uw leven daalde in mij neer;
in uw gemeenschap wil ik blijven, Heer.
In uw gemeenschap wil ik blijven, Heer.
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Gebed over de gaven
God van mensen,
wij nemen brood en wijn in handen en bidden U:
heilig deze gaven, heilig ons samen zijn.
Maak ons tot mensen, die van breken en delen weten,
van liefhebben metterdaad, zoals Hij, de mens naar uw hart,
Jezus Messias, uw Zoon, onze Heer. Amen.

Groot Dankgebed
Wij danken U, Heer onze God,
om alles wat U voor ons bent:
Schepper en Bevrijder,
Herder van mensen, Licht en Leven.
Wij danken U omdat U Liefde bent,
die onze Lotgenoot wil zijn,
die ons falen vergeeft en zich over ons ontfermt,
die begaan is met ons lijden en onze vreugden deelt.
Wij blijven vertrouwen op U,
ook als uw aangezicht niet wordt gezien,
uw stem niet wordt gehoord
en U machteloos schijnt om ons te helpen.
Met allen die uw naam hoog houden in lief en leed,
in leven en sterven, bidden wij:
Heilig, …
Wij danken U, Heer onze God, om Jezus, uw Zoon:
Hij gaf ons een teken van zijn liefde.
In Hem is uw vergeving en genezing mens geworden.
INSTELLINGSVERHAAL
Zijn dood gedenken wij,
zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij.
Samen komen wij tot U, God,
met dit Brood en deze Beker en wij bidden U:
gedenk Hem die zich voor ons heeft gedeeld
en aanvaard dit als teken van onze toewijding.
Toen Jezus zijn werk van vrede had volbracht
hebt U, Vader, Hem hoog verheven en Hem ' Mensenzoon ' genoemd.
Zend nu zijn Geest in ons midden:
een Geest die niet verdeelt maar samenbrengt.
die geloof geeft in de toekomst, vertrouwen in de mens,
barmhartigheid en recht.
Zo kan deze wereld een koninkrijk van vrede worden
waar vreugde en toekomst is voor allen,
een wereld waar het goed is te leven
in de naam van Jezus, uw Zoon.
Door Hem danken en eren wij U, Vader,
en vervuld van zijn Geest zullen wij zijn Boodschap
verder uitdragen tot het einde der tijden. Amen.
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Onze Vader
Richten wij ons, als broers en zussen met elkaar verbonden,
tot onze God van Liefde met de Woorden die Jezus ons heeft voorgezegd:
Onze Vader,...
Waar wij onszelf zoeken, God,
klinkt uw Woord: "Gooi uw netten uit om mensen op te vangen".
Waar uw opdracht ons zwaar valt,
zegt U: "Vrees niet. Ik ben met u".
Blijf ons nabij met uw Woord en uw genade
die ons tot doeners van uw Boodschap maken.
Dan zullen wij vol vertrouwen mogen uitzien
naar de wederkomst van Jezus, Messias, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk,...

Vredeswens
God van liefde,
zoals een moeder haar kinderen loslaat
en toch bijeenhoudt,
zo brengt ook U ons samen tot uw ene volk
dat U omgeeft met tederheid en zorgzame liefde.
Wees voelbaar in ons midden aanwezig,
overtuig ons van de zachte kracht van uw vrede,
opdat wij op onze beurt
uw vrede voor elkaar voelbaar en beleefbaar zouden maken.
Die zachte kracht van Gods vrede zij altijd met u.
En wensen wij elkaar die Godsvrede van harte toe.

Lam Gods
Communie
Liederen:

Jezus die langs het water liep (ZJ 562)

https://www.youtube.com/watch?v=WxBmf3IA_Ow
Jezus die langs het water liep
en Simon en Andreas riep,
om zo maar zonder praten
hun netten te verlaten,
Hij komt misschien vandaag voorbij
en roept ons ook, roept jou of mij,
om alles op te geven
en trouw Hem na te leven.
Jezus die langs de straten kwam
en tollenaars terzijde nam:
‘k Wil in uw woning wezen
voor nu en voor na dezen
- Hij komt misschien vandaag voorbij
en neemt ook jou terzij of mij
en vraagt ons Hem te geven
de rijkdom van ons leven.
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Christus die door de wereld gaat
verheft zijn stem niet op de straat.
Hij spreekt ons hart aan, heden,
en went ons met zich mede.
En lokt ook nog zoveel ons aan,
tot wie zouden wij anders gaan?
Hij heeft en zal ons geven
alles, het eeuwig leven.

Slotgebed:
Zend ons uit, God, om uw licht voor de wereld te zijn.
Kom onze kleinheid tegemoet zoals U ook gedaan hebt
bij Jesaja en Petrus.
Vul onze woorden met uw vriendelijk licht dat uitnodigt tot
gemeenschap, en zeg door onze ogen velen uw vrede toe.
Dan zal uw Rijk komen, dan zal de wereld nieuw geboren worden
overal waar mensen verwachtingsvol naar U uitkijken. Amen.

Zegen en zending:
Dessertje:
Dat de Heer ons allen mag geven:
de behoedzaamheid van zijn handen,
de goedheid van zijn ogen,
de glimlach van zijn mond,
de vastheid van zijn stappen,
de vrede van zijn woorden,
de warmte van zijn hart,
Het vuur van zijn Geest,
Het geheim van zijn aanwezigheid
En de moed om hem te volgen,
Laat ons van wal steken,
Gooi de netten uit: We worden geroepen!
-------------------------------------Laat Jezus in de boot
van mijn leven stappen, Heer,
en mij uitnodigen
om samen met Hem
in zee te gaan
en naar het diepe te varen.
En als Hij mij dan vraagt
de netten nog één keer uit te gooien,
geef mij dan de durf
mij helemaal aan Hem toe te vertrouwen,
zodat ik kan ervaren
dat het wonder van mijn leven
in jouw liefde ligt.
Neem alle angst van mij weg
en laat mij in Jezus' naam ‘mensen vangen'
in een net van vriendschap en solidariteit.
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