Zesde Paaszondag

21-22 mei 2022

–
decanaat Poperinge
Aperitief:

Wie kan ik voor je zijn – Eigentijdse Jeugd

https://www.youtube.com/watch?v=5sNmJXLD2oM
Wie kan ik voor je zijn? Wat kan ik voor je doen?
Wie kan ik voor je zijn? Wat kan ik voor je doen?
Wees
Wees
Wees
Wees

ontvankelijk als de aarde
aanstekelijk als het vuur
verkwikkend als het water
zachtmoedig als de wind.

Wie kan ik voor je zijn? Wat kan ik voor je doen?
Wie kan ik voor je zijn? Wat kan ik voor je doen?
Wees
Wees
Wees
Wees

een zon die ijs doet smelten
een bloem die vreugde geeft
de lucht die alles zuivert
een meer dat rust verschaft

Wie kan ik voor je zijn? Wat kan ik voor je doen?
Wie kan ik voor je zijn? Wat kan ik voor je doen?
Wees
Wees
Wees
Wees

een
een
een
een

weg voor hen die dwalen
brug die samenbrengt
huis voor hen die vluchten
haard die warmte schenkt

Wie kan ik voor je zijn? Wat kan ik voor je doen?
Wie kan ik voor je zijn? Wat kan ik voor je doen?
Wees
Wees
Wees
Wees

een
een
een
een

mens
mens
mens
mens

die
die
die
die

blijft geloven
herbegint
nog kan hopen
zondermeer bemint

Wie kan ik voor je zijn? Wat kan ik voor je doen?
Wie kan ik voor je zijn? Wat kan ik voor je doen?

Intredelied: Zingt voor de Heer (ZJ 402)
https://www.youtube.com/watch?v=2ziu-8eVFqs
Zingt voor de Heer van liefde en trouw,
die onder ons verblijven wou.
Zingt als het gras dat dankt voor dauw;
alleluia, alleluia.
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Zingt voor het heilig hemels Brood,
dat ons versterkt in alle nood,
dat ons doet leven na de dood;
alleluia, alleluia.
Zingt voor de liefde die ons bindt,
die in ons hoofd haar woning vindt,
die in ons hart haar rijk begint;
alleluia, alleluia.
Zingt voor het heil dat komen gaat;
zingt voor de deur die open staat;
zingt voor de God die zingen laat;
alleluia, alleluia.

Welkom
Laatste woorden zijn woorden die beklijven.
Zo ook de afscheidswoorden van Jezus:
woorden van troost,
woorden vol belofte,
warme woorden van blijvende nabijheid.
Al heeft Hij ons verlaten...
wat Hij onder ons is begonnen
zal standhouden,
zal doorgang vinden.
Daarop mogen wij rekenen.
Niet bang zijn,
niet ongerust worden,
want Hij is ons nabij en blijft ons nabij.
Moge de Heer onze twijfel toedekken
met zijn mantel van liefde
als wij Hem om vergeving bidden.

Gebed om Gods ontferming
Vergeving vragen is even halt houden op je levensweg,
achterom kijken om te zien waar er rare bochten zaten
in de weg die je ging,
in het reine komen met jezelf en met de anderen
om weer vol frisse moed te kunnen verder gaan.
Bidden wij tot God en tot elkaar om deugddoende vergeving.
L.:

Heer, het is niet altijd gemakkelijk om de kant van de zwaksten te kiezen,
om in elke mens uw evenbeeld te zien.
Vergeef ons wanneer we mensen links laten liggen
omdat ze niet beantwoorden aan onze normen.
Heer, ontferm U over ons.
Christus, op onze weg ontmoeten we vele mensen, groot en klein,
elk met hun verhaal, met hun pijn en hun vreugde.
Soms maken we te weinig tijd voor elkaar,
merken we het verhaal van de andere niet eens op.
Vergeef ons wanneer we te vol zijn van ons eigen verhaal.
Christus, ontferm U over ons.
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Heer, we willen samenwerken aan een betere en rechtvaardige wereld,
bouwen aan uw Koninkrijk,
maar we zijn toch zo snel ontmoedigd wanneer het moeilijk gaat.
Vergeef ons wanneer we het te snel opgeven
of onze ogen sluiten en veilig nietsdoen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, wij vragen eerlijk en gemeend om vergeving voor deze fouten
en geef ons de kracht tot ommekeer,
zodat wij even eerlijk en gemeend
de fouten van anderen kunnen vergeven. Amen.

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,
U bent aanwezig waar mensen samenkomen in uw naam.
U blijft met hen verbonden
waar zij uw Woord waarmaken op hun levensweg.
Wij bidden U: zend ons uw Helper, wees ons nabij.
Dan kunnen wij alles aan. Amen.
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Eerste lezing:

Uit de Handelingen van de Apostelen (Hand. 15, 1-2. 22-29)

1
In die dagen kwamen er enkele mensen uit Judea
die de broeders voorhielden:
`Als u zich niet naar de zede van Mozes laat besnijden, kunt u niet gered worden.'
2
Omdat er opschudding ontstond
en Paulus en Barnabas in heftig dispuut met hen raakten,
gaf men Paulus en Barnabas en enkele anderen uit hun midden
de opdracht met deze strijdvraag naar de apostelen
en oudsten in Jeruzalem te gaan.
22
Daarop besloten de apostelen en de oudsten in overleg met heel de gemeente
enkele afgevaardigden met Paulus en Barnabas naar Antiochië te sturen:
Judas, ook Barsabbas geheten, en Silas, twee leidende figuren uit de gemeente.
23
Men gaf hun deze brief mee:
`De apostelen en oudsten groeten als broeders
de broeders uit de heidenen in Antiochië, Syrië en Cilicië.
24
Wij hebben vernomen dat enkelen,
uit onze kring afkomstig, maar zonder opdracht van ons,
met hun woorden verwarring en onrust onder u hebben gezaaid.
25
Daarop hebben wij eenstemmig besloten om een paar mannen uit te kiezen
en die mee te sturen met onze vrienden Barnabas en Paulus,
26 die zich met hart en ziel inzetten voor de naam van onze Heer Jezus Christus.
27
Wij hebben Judas en Silas dus afgevaardigd;
zij zullen u dezelfde boodschap ook mondeling overbrengen.
28
De heilige Geest en wij hebben besloten u geen enkele last op te leggen
dan alleen wat strikt noodzakelijk is:
29
u moet zich onthouden van afgodenvlees, bloed, verstikt vlees en ontucht.
Als u daarvan afblijft, is het in orde. Het ga u goed.'

Tussenzang:

Psalm 67 (66) 2-3, 5, 6 en 8

Refrein: Geef dat de volken u eren, o God, dat alle volken U eren.
God, wees ons barmhartig en zegen ons,
toon ons het licht van uw aanschijn;
Opdat men op aarde uw wegen mag kennen,
in alle landen uw heil.
Laat alle naties van vreugde juichen,
omdat Gij de volken rechtvaardig regeert
en alles op aarde bestuurt.
Geef dat de volken U eren, o God,
dat alle volken U eren.
God geve ons zo zijn zegen,
dat heel de aarde Hem vreest.

Tweede lezing:

(Apok. 21, 10-14. 22-23)

Uit de Openbaring van de apostel Johannes
10
Een engel bracht mij, Johannes,
in de geest op een grote, hoge berg
en toonde mij de heilige stad, Jeruzalem,
terwijl zij vanuit God uit de hemel neerdaalde,
11
stralend van Gods heerlijkheid:
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zij schitterde als het kostbaarste gesteente, als kristalklare jaspis.
12
De stad was omringd door een grote, hoge muur met twaalf poorten
en aan de poorten stonden twaalf engelen;
op de poorten waren namen gegrift,
de namen van de twaalf stammen van Israël.
13
Er waren drie poorten op het oosten, drie op het noorden,
drie op het zuiden en drie op het westen.
14
De stadsmuur had twaalf grondstenen
met daarop de twaalf namen van de twaalf apostelen van het lam.
22
Maar een tempel zag ik er niet,
want God, de Heer, de Albeheerser,
is haar tempel, evenals het lam.
23
De stad heeft het licht van zon en maan niet nodig,
want de heerlijkheid van God verlicht haar,
en haar lamp is het lam.

Tussenzang:

Al heeft Hij ons verlaten (ZJ 412)

https://www.youtube.com/watch?v=FRH9rwjmPg8
Al heeft Hij ons verlaten,
Hij laat ons nooit alleen.
Wat wij in Hem bezaten,
is altijd om ons heen,
als zonlicht om de bloemen,
een moeder om haar kind,
teveel om op te noemen,
zijn wij door Hem bemind.
Al is Hij opgenomen,
houd in herinnering,
dat Hij terug zal komen,
zoals Hij van ons ging.
Wij leven van vertrouwen,
dat wij zijn majesteit,
van oog tot oog aanschouwen,
in alle eeuwigheid.

Evangelie:

(Joh. 14, 23-29)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Johannes
23
Jezus zei eens tot zijn leerlingen:
`Als iemand Mij liefheeft, zal Hij mijn woord ter harte nemen;
dan zal mijn Vader hem liefhebben en zullen
We bij hem ons verblijf gaan houden.
24
Wie Mij niet liefheeft, neemt mijn Woorden niet ter harte.
Het Woord dat jullie horen, is echter niet mijn Woord,
maar dat van de Vader die Mij gezonden heeft.
25
Dat is het wat Ik jullie te zeggen had,
nu Ik nog bij jullie ben.
26
De helper die de Vader jullie in mijn naam zal zenden,
zijn heilige Geest, zal jullie verder in alles onderrichten:
Hij zal jullie alles laten begrijpen wat Ik jullie gezegd heb.
27
Vrede laat Ik jullie na, mijn eigen vrede geef Ik jullie,
een andere dan de wereld te bieden heeft.
Je moet je dus niet zo laten verontrusten
en de moed niet verliezen.
28
Je hebt gehoord wat Ik zei:
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niet alleen dat Ik heenga, maar ook dat Ik bij jullie terugkom.
Als jullie Mij liefhadden, zou het jullie met vreugde vervullen
dat Ik heenga naar de Vader,
want de Vader is groter dan Ik.
29
Ik zeg het jullie dus nu al, voordat het zover is,
dan zul je, als het zover is, geloven.

Overwegingen:
Je hoort het mensen nog wel eens zeggen wanneer iets gelukt is dat bijna onmogelijk
was of dat toch veel inspanning gevraagd heeft: “’t Was met hulp van hierboven.” Het
zijn dezelfde soort mensen die een kaarsje aansteken voor het welslagen van een
operatie of een examen.
Sommigen vinden dat wellicht niet meer van deze tijd. Wie gelooft er nu nog in een God
die tussenkomt of hulp zendt via de Geest of via een schare engelen ? Fabeltjes, iets
voor kindertjes of naïeve zielen. “Kom daar niet meer mee af, meneer paster.” Ik vrees
trouwens dat bij dat soort mensen die zo sterk op hun autonomie en
zelfbeschikkingsrecht staan, God ook niet meer màg tussenkomen. Een god moet zich
niet moeien met hun privéleven. Die weigeren prompt alle hulp of steun; zeker als het
van hierboven komt, iets/iemand waarin ze toch niet geloven. Te merken aan het vele
dat mensen in de intentieboeken in onze kerken schrijven als vraag om hulp en steun,
denkt gelukkig niet iedereen zo nuchter rationeel, vrijzinnig en zakelijk.
Al zullen er onder de vurige smekelingen in dat intentieboek vast en zeker ook
opportunisten tussen zitten, die eigenlijk niet geloven in goddelijke bijstand maar denken
“baat het niet, het schaadt ook niet”, of “alle baten helpen”, je weet maar nooit dat het
iets uithaalt. “Oma, ik zit met een examen, wil je daar in ‘jouw’ kerk een kaarsje voor
aansteken ?” Zou God dat door hebben ? Mocht ik God zijn, ik zou zo’n valsspelers
uitsluiten van enige vorm van genade of steun, met God en het geloof moet men de zot
niet houden. Maar gelukkig voor iedereen ben ik God niet…
Van God zeggen we al jaren dat Hij één al barmhartigheid en goedheid is, dus
waarschijnlijk mild door de vingers ziet en altijd klaar staat om te helpen. Maar goed, ik
moet/mag Gods agenda en profiel niet invullen. Ik wil ook geen verwachtingen creëren
die dan niet ingevuld worden en alleen maar zorgen voor frustratie of afhaken.
Maar waarin mogen we dan wél geloven? Waarvoor kunnen we Gods hulp inroepen? Hoe
vér rijkt die goddelijke bijstand? Nu, we zijn niet naïef. Het is niet omdat we geloven, dat
al onze gebeden en vragen ook verhoord worden. We leven in een niet perfecte wereld
waarin ongelukken en rampen gebeuren en van alles fout loopt. Dat kan God niet
verhinderen of voorkomen. Maar wat God daar wél tegenover plaatst is de liefde. Dat is
voor elk van ons een enorm krachtig middel om al het negatieve aan te kunnen en zelfs
de baas te kunnen.
Om te beginnen is liefde grenzeloos. Het laat zich niet kooien door ruimte, plaats, tijd of
door alles wat eindig en beperkt is. Liefde is alles en is overal. Mensen voelen
bijvoorbeeld hun geliefde heel dichtbij ook al zijn ze van elkaar gescheiden door de dood.
En dus heb ik ook geen moeite als mensen zeggen “’t was met de hulp van hierboven”.
Wie of wat ze daar ook mee bedoelen.
Er zijn geen grenzen voor wie liefheeft en zich verbonden weet, noch tussen mensen
onderling, noch tussen God en mens. Johannes in heel zijn Evangelie is daar vol van. Hij
kan er maar niet over zwijgen. We horen het hem voortdurend herhalen. Nu, eigen aan
de liefde is dat het geen verplichting is. Je ‘moet’ dat niet geloven, net zoals je ook
niemand kunt verplichten om een ander lief te hebben. Maar liefde is wél voortdurend
een uitnodiging om er voor open te staan, het te beleven en te doen op oneindig veel
mooi-menselijke manieren. Prachtig als je dat mag voelen en ervaren.
Over dit alles heeft Johannes het in het stukje Evangelie van vandaag. We moeten niet
teveel speculeren en nadenken over de liefde, we moeten ze vooral beleven in het zorgen
en aandacht hebben voor elkaar: “wie kan ik voor je zijn; wat kan ik voor je doen ?” (wie
herinnert zich nog dat liedje uit de jeugdbeweging?).
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Eenvoudige vragen, maar niet altijd simpel om te realiseren. We voelen ons vaak
onmachtig of tekortschieten in het beminnen: gaande van het ‘ook maar mens zijn’, het
lijden bij het zien lijden van een geliefde, het niet beantwoorden van een liefde, tot het
pijnlijk verlangen bij het missen van een geliefde. We kunnen dus best wat hulp/een
Helper gebruiken ! Ervoor openstaan is al één ding; het voelen van die hand, dat duwtje,
die steun…wat kunnen we beter wensen ?
Miguel Dehondt
---------------------------------Als de avond valt
en het donker wordt,
als dreigende wolken
ons leven komen verstoren,
als storm en onweer
pijn en verdriet aanvoeren,
dan zijn we klein en angstig.
Als ons levensbootje
labiel wordt en dreigt te vergaan,
als we voelen hoe de dood ons,
als een tornado,
uit het leven kan wegrukken,
dan worden we angstig.
Dan laat iedere wijsheid,
alle technologie,
het afweten.
Dan kunnen we
alleen nog maar vertrouwen op U
en op uw nooit aflatende nabijheid.
Want zo wilt Gij voor ons zijn:
als een Vader
die zijn kind nooit in de steek zal laten,
als een Redder
die iedere storm weet te luwen,
als een God
die de dood overwint.
Een levende God!

Woorden van geloof:
Ik geloof in God
die met mensen op weg gaat,
die van mensen houdt,
die mensen aan mensen toevertrouwt,
die ons Jezus, zijn Zoon, heeft gezonden.
Ik geloof in de verrezen Christus.
Naar zijn voorbeeld
moeten wij voor elkaar dienstbaar zijn.
Ik geloof in zijn droom:
mensen gelukkig maken
in een wereld van vriendschap en liefde voor elkaar.
Ik geloof in de Geest die ons tot liefde roept.
Hij schenkt ons aan elkaar als licht en hoop,
als brood en wijn, als dank en vergeving.
Hij roept ons samen in de gemeenschap van de Kerk. Amen.
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Voorbeden:
Ant.: Laudate omnes gentes, laudate Dominum.
Looft God, alle volken, looft Hem die eeuwig leeft
Bidden wij dat we niet verontrust worden,
maar wegen zoeken om elkaar van dienst te zijn.
Dat wij elkaar blijven zoeken,
elkaar blijven vinden en vasthouden. Laten wij bidden…
Bidden wij dat zij die voor elkaar gekozen hebben niet verontrust worden.
Dat hun liefde groot mag zijn in goede en kwade dagen,
dat hun liefde groeien mag en niet verlopen in leegte,
dat zij gelukkig mogen zijn, samen met hen die bij hen horen. Laten wij bidden…
Bidden wij dat we niet verontrust worden,
maar bidden voor hen die Jezus' Woord ooit vernamen,
maar het ook weer vergaten.
Dat zij opnieuw ruimte ervoor vinden en zich erdoor laten aanspreken.
Laten wij bidden…

Lied:

Heer, wees mijn kracht

https://www.youtube.com/watch?v=XQSOwpvu4KE
Refr.: Heer, wees mijn kracht, wees mijn hoop, wees mijn leven,
Heer, wees mijn warmte en wees mijn gevoel.
Geef mij telkens moed om het beste te geven,
help me te zoeken naar wat Je bedoelt.
Wees mijn licht, wees mijn dag, wees de hand die me draagt,
schrijf mijn naam in de palm van Je hand.
Wees mijn zachtste gevoel, wees mijn diepste gedacht,
zet me telkens op weg naar Uw land. Refr.
Geef me steun en ga mee, want de weg lijkt soms lang,
en een mens heel alleen is te klein.
En als alles mislukt, als ik stil ben en bang,
als de vriendschap ver weg lijkt te zijn. Refr.

Gebed over de gaven
Heer, onze God,
wij bieden U dit brood aan,
symbool van uw oproep tot breken en delen
en gemeenschap vormen met allen.
Wij bieden U de wijn aan,
teken van uw belofte
dat al het goede overeind blijft en gelukkig maakt.
Wij bieden U onszelf aan en bidden
dat wij een teken van uw Liefde mogen zijn,
door Christus, onze Heer. Amen.
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Groot Dankgebed
Hoe moeten wij U danken, Vader,
voor het geluk dat ons geopenbaard werd
in Jezus, uw Zoon.
Met Hem willen wij U danken
dat U uw Boodschap verkondigd hebt
aan de kleinen en de eenvoudigen.
Met Hem willen wij U danken
dat U voor ons toekomst opent
en ons leven, hoop en uitzicht geeft.
Daarom loven en prijzen wij U en noemen U:

Heilig, …

Barmhartige Vader,
wij danken U voor Jezus Christus,
die één van ons geworden is.
Na zijn dood hebben zijn leerlingen erkend
dat zijn Geest aanwezig is
overal waar liefde woont,
overal waar mensen in elkaar durven geloven,
overal waar mensen vergeving schenken
en elkaar de hand reiken.
Zij hebben begrepen dat Jezus met hen meeging
als zij met elkaar dezelfde weg gingen.
Zij hebben Hem herkend, Vader,
bij het breken van het brood
toen zij maaltijd hielden
om Jezus' liefde onder elkaar levend te houden.
In de nacht waarin Hij werd overgeleverd …
INSTELLINGSVERHAAL
Dit is de kern van ons geloof:
Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.
Trouw aan Jezus' Woord, Vader,
breken wij hier dit Brood
en danken U voor deze Beker.
Wij gedenken al wat Jezus ons heeft voorgeleefd
en maken zijn voorbeeld tot het onze.
Gedenk in uw goedheid allen die ons zijn voorgegaan.
Zij leven in onze gedachten,
maar, meer nog, zijn zij levend bij U.
Laat uw Geest rusten op deze gaven.
Dat deze heilige symbolen
ons mogen spreken van Jezus' dood die tot leven wekt,
dat wij mogen openstaan voor alles wat Jezus ons geleerd heeft,
dat wij vervuld mogen worden van zijn liefde.
Dan zal er vreugde zijn op aarde, vrijheid en vrede in Jezus' naam.
Door Hem en met Hem en in Hem zal uw naam geprezen zijn,
Heer onze God, barmhartige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest,
hier en nu, en tot in eeuwigheid. Amen.
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Onze Vader
Wij, mensen, mogen onze handen uitsteken naar Gods goedheid.
Jezus zelf deed het ons voor toen Hij ons leerde bidden:
Onze Vader,...
We zitten gekluisterd aan zoveel kwaad,
aan zoveel verborgen angsten.
Maak ons vrij, God, zodat wij met een rustig hart
naar Jezus kunnen gaan
en hoopvol kunnen uitzien naar zijn wederkomst in heerlijkheid.
Want van U is het Koninkrijk...

Vredeswens
Spreek niet over vooruitgang
wanneer een ander daaraan ten onder gaat.
Spreek niet over groei
als een ander er minder van wordt.
Zwijg over vrijheid en vrede
als een ander geen kans krijgt zichzelf te zijn.
Zwijg over gemeenschap
zolang de mindere in het verdomhoekje zit.
Laten we zelf veranderen
wat we in de wereld veranderd willen zien.

(naar Mahatma Ghandi)

Moge Gods vrede altijd met u zijn.
En wensen wij die vrede ook toe aan elkaar.

Lam Gods
Communie
Lied: Lieve Vrouwe van ons land (ZJ 746)
https://www.youtube.com/watch?v=JeWYgeRFSrM
Lieve Vrouwe van ons land,
Met uw kroon of sleep van kant,
En getorst door ruwe hand
Langs de vlakke wegen,
Lieve Vrouw langs beemd en gaard,
Lieve Vrouwke bij de haard,
Door geslachten vroom bewaard,
Schenk ons volk uw zegen.
Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria.
Moeder die op Vlaandren waakt;
Van zover onz'heugnis raakt,
Al wat Vlaandrens grootheid maakt
Hebt gij ons gegeven:
Eenvoud, adel van gemoed,
Moederweelde, minnegloed,
Reinheid en de stille moed
Voor uw zoon te leven.
Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria.
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Gij hebt ons de vreê gebracht
Na zo meen'ge bange nacht:
Bij u vond ons volk de kracht
't Eigen huis te bouwen,
Lieve Vrouwe t'allen tijd
Blijve Vlaandren u gewijd,
In de zege als in de strijd,
In al vreugd en rouwen.
Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria.
Moeder die ons Vlaandren mint,
Red uw dwaas en nukkig kind
Als 't op vreemde lusten zint:
Neem 't dan bij zijn handen,
Trek het weerom op uw schoot,
Breek het uwe liefd'als brood,
Dat het groeie sterk en groot,
Schoonst onder de landen.
Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria

Slotgebed:
Heer, onze God,
waar mensen woorden spreken van uw Zoon,
waar ze handelen naar zijn levensstijl,
daar is uw Geest, uw Helper aanwezig.
Wij bidden U:
geef dat wij elkaar nabij zijn met zijn liefde en zijn vrede.
Dit vragen we U, omwille van ieders geluk.
Amen.

Zegen en zending
'Mijn vrede geef ik jullie', zegt Jezus.
Als Jezus er niet meer is,
dan zullen wij het moeten doen:
de vrede van Jezus uitdragen in onze wereld.
Zegene ons daartoe de goede God,
Hij die voor ons is: +Vader, Zoon en H. Geest. Amen.

Dessertje:
Vrede, een groet uit de verte, soms even dichterbij
in een mens die je aankijkt en die je zegt:
jij met je somberheid, je cynisme,
ga op weg naar een plek waar je kunt wonen,
goed voor ieder mensenkind.
Vrede is je bestemming:
geen ziekte meer, armoede voorbij,
dieren met respect omgeven, bomen op de hellingen van de bergen,
koffie zonder bijsmaak,
wapens overbodig, het verkeer veilig.
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Vrede, soms even dichterbij
in openheid om anders dan de anderen te mogen zijn,
een doorbroken taboe
voor wie moet leven met incest, kanker, aids.
Vrede is pas in jou
als ze om je heen is.
Er is werk te doen:
leed opruimen met helende handen,
kiezen tegen onrecht.
Maar, ‘Ik zal er zijn’ zal daar zijn
waar jij werkt aan recht en vrede.
(uit ‘Een jaar de tijd. Liturgisch materiaal voor jongerenvieringen C’)

Lied: Love you more – Ilse De Lange en Racoon
als de evangelist Johannes in deze tijd na Pasen zijn vriend Jezus zo intens over liefde
doet spreken,
past dit mooi liefdesliedje om te eindigen… : over gemis & de ander mooier, anders zien
https://www.youtube.com/watch?v=4zlTGRU0Hgw
Clouds above go sailing by
I found my meaning in this life
Clear white is flying in my eyes
Underneath a blue, blue sky
The waves come rolling in with the tide

Wolken zeilen voorbij
Ik vond mijn zin in dit leven
schoon wit vliegt in mijn ogen
onder is de blauwe, blauwe lucht
de golven komen rollend met het tij

I've been away too long
And every day I missed you more
You look like you did before, only prettier
Every day I love you more

Ik ben te lang weggeweest
en elke dag mis ik je meer
je ziet er net zo uit als vroeger, alleen mooier.
Iedere dag mis ik je meer

All the people rushing by, by, by
Looking for meaning in this life
So used up, and blinded by lies
They're underneath the blue, blue sky
The way they seldom seem to smile
I don't know why

Alle mensen haasten zich
zoekend naar een zin in dit leven
zo opgebruikt, en verblind door leugens
Ze zijn onder de blauwe, blauwe lucht
zoals zij maar zelden lijken te lachen
ik weet niet waarom.

'Cause I've been away too long
And every day I missed you more
You look like you did before, only prettier
Every day I love you more
I love you more
Every day I love you more and more

Omdat ik te lang ben weggeweest
En elke dag miste ik je meer.
Je ziet er net zo uit als vroeger, alleen mooier.
Elke dag hou ik meer van jou.
Ik hou meer van jou
elke dag hou ik meer van jou, en meer.

'Cause I've been away too long
And every day I missed you more
You look like you did before, only prettier
And every day I missed you more
And more and more and more and more
I've been away too long
And every day I missed you more
Oh, you look like you did before, only prettier
Every day I love you more

Omdat ik te lang ben weggeweest
en elke dag miste ik je meer.
Je ziet er net zo uit als vroeger, alleen mooier.
En elke dag mis ik je meer,
en meer en meer en meer en meer.
Ik ben te lang weggeweest
en elke dag miste ik je meer
Oh, je ziet er net zo uit al vroeger, alleen mooier
elke dag hou ik meer van jou.

I love you more
Every day I love you more

Ik hou meer van jou.
Elke dag hou ik meer van jou
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