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12e zondag door het jaar          18-19 juni 2022 

–  

decanaat Poperinge 
 

 
Aperitief:   Children of God  -  Third Day 

 

https://www.youtube.com/watch?v=V6jO7xhU_Pw 

 
Praise to the Father of our Lord, Jesus Christ 
Our God and our King, to Him we will sing 
In His great mercy, He has given us life 
Now we can be called the children of God 

 
Great is the Love that the Father has given us 

He has delivered us 
He has delivered us 
 
Children of God, sing your song and rejoice 
For the love that He has given us all 
Children of God, by the blood of His Son 
We have been redeemed and we can be called 

Children of God 
Children of God 
 
A mystery is revealed to the universe 
The Father above has proven His love 
Now we are free  

from the judgment that we deserve 

And so we are called the children of God 
 
We are the saints 
We are the children 
We've been redeemed 
We've been forgiven 

We are the sons and daughters of our God 

 

 
Intredelied:  Jij die bent (ZJ 758) 

 
➔ frisse versie: https://www.youtube.com/watch?v=UoBf3PO-vBI 

 

Jij die bent: Ik zal er zijn voor u, 

Naam die zin is van ons leven   

wees nabij, word zichtbaar hier en nu, 

Groei in ons, kom in ons tot leven. 

 

Jij die zegt: de minsten zijn mijn broeders, 

die vanuit hun wereld tot ons spreekt, 

die ons roept te zijn elkanders hoeder: 

leer ons zien uw Licht dat open breekt. 

 

Jij die ziet hoe mensen dood gezwegen, 

zonder waardigheid en zonder naam, 

uitgesloten, altijd alles tegen, 

Jij roept ons om aan hun kant te staan. 

 

 

 

Lof aan de Vader van onze Heer, Jezus Christus 
Onze God en onze Koning, voor Hem zullen we zingen 
In Zijn grote genade heeft Hij ons het leven gegeven 

Nu kunnen we de kinderen van God genoemd worden 

 
Groot is de liefde die de Vader ons heeft gegeven 
Hij heeft ons verlost 
Hij heeft ons verlost 
 

Kinderen van God, zing uw lied en verheug u 
Voor de liefde die Hij ons allemaal heeft gegeven 
Kinderen van God, door het bloed van Zijn Zoon 
We zijn verlost en we kunnen gebeld worden 
Kinderen van God 
Kinderen van God 
 

Een mysterie wordt onthuld aan het universum 
De Vader hierboven heeft Zijn liefde bewezen 
Nu zijn we vrij 

van het oordeel dat we verdienen 
En zo worden we de kinderen van God genoemd 
 
Wij zijn de heiligen 

Wij zijn de kinderen 
We zijn verlost 
Het is ons vergeven 
Wij zijn de zonen en dochters van onze God 

https://www.youtube.com/watch?v=V6jO7xhU_Pw
https://www.youtube.com/watch?v=UoBf3PO-vBI
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Jij het Woord dat in ons waar moet worden, 

wij uw stem voor wie geen stem meer krijgt; 

Jij die hoop zijt op een nieuwe morgen, 

wij het beeld van u die leven zijt.  

 

 

Welkom 

 
“Wie zeggen de mensen dat ik ben”, vraagt Jezus? 

Geef toe een wat vreemde vraag voor iemand 

die voor de rest als heel zelfzeker overkomt.  

Misschien ken je maar iemand als je ermee samen woont, 

en dan leer je hem ook in zijn kleine kanten kennen.  

Nu, hoe goed kun je iemand kennen en doorgronden? 

Wat gaat er om in het diepst van iemands wezen? 

Ook hetzelfde kunnen we zeggen over ons geloof. 

Kun je het geloof van iemand meten ?  

Is er meer of minder geloof en hoe kun je dat bepalen? 

Kan men aan ons zien hoe diep we geloven ? 

Mogen we met deze vragen in het achterhoofd  

de Bijbelteksten van vandaag beluisteren. 

Laten wij dan deze viering beginnen 

in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen. 

 

 

Gebed om ontferming 
 
Wij weten dat we mogen rekenen op de barmhartigheid van onze God. 

Leggen we dan ook ons leven in zijn liefdevolle handen. 

 

L.: God, uw Zoon Jezus leefde en sprak vanuit een heel sterke  

verbondenheid met U. Vergeef ons als we onvoldoende tijd  

maken om U te ontmoeten in gebed, om te luisteren naar uw Woord.  

Heer ontferm U over ons. 

 

Christus, U hebt op een unieke manier Gods tedere zorg en  

liefdevolle nabijheid concreet gemaakt. Vergeef ons als we soms  

hard of onverschillig zijn voor onze medemensen dichtbij en veraf.  

Christus ontferm U over ons. 

 

God, U nodigt ons uit om mee te werken aan uw droom van  

verzoening, van vrede en gerechtigheid voor elke mens.  

Vergeef ons als we ervoor terugschrikken om ons in te zetten  

voor het geluk van anderen en kiezen voor ons eigenbelang. 

Heer ontferm U ons.. 

 

Pr.: Moge God de Vader voor elk van ons 

barmhartig zijn. 

Onze zonden en tekorten vergeven  

en zo van ons mensen maken naar zijn 

hart.  Amen. 
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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: 
 
Heer, onze God, wij vragen ons dikwijls af: "wie bent U ?" 

Maar U geeft antwoord met een wedervraag: "Wie zegt U dat ik ben ?"  

Heer, help ons een antwoord te geven op die vraag. 

Kom binnen in ons leven, wees hier aanwezig, midden onder ons.  

Want U kennen is voor U kiezen; U ontmoeten, betekent U navolgen,  

en wij verlangen niets liever. Amen. 

 

 

Eerste lezing:  Uit de Profeet Zacharias (Zach. 12, 10-11) 

 

Zo spreekt de Heer: 

10  Over het huis van David en de bevolking van Jeruzalem  

zal Ik een geest van mededogen uitstorten,  

die hen tot bidden brengt.  

Dan zullen zij opzien naar hem die zij doorstoken hebben,  

en vanwege hem een rouwklacht houden,  

zoals men rouwt over de enige zoon;  

zij zullen om hem klagen,  

zoals men klaagt om de eerstgeborene.  

11  Zoals de rouwklacht om Hadadrimmon 

in de vlakte van Megiddo,  

zo groot zal de rouwklacht in Jeruzalem zijn. 
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Tussenzang: Ps. 63 (62) 2, 3-4, 5-6, 8-9 
 

refrein: Naar U dorst mijn ziel, Heer, en hunkert mijn hart 

 

God, mijn God zijt Gij. 

Ik zoek U met groot verlangen. 

 

Naar U dorst mijn ziel en hunkert mijn hart 

als dorre akkers naar regen. 

 

Zo zie ik omhoog naar de plaats waar Gij woont, 

beschouw ik uw macht en uw glorie. 

 

Meer waard dan het leven is mij uw genade, 

mijn mond verkondigt uw lof. 

 

Ik zal U prijzen zolang ik leef, 

mijn handen uitstrekken naar U. 

 

Mijn ziel wordt verzadigd met voedzame spijs, 

mijn mond zal U jubelend danken. 

 

Want Gij zijt altijd mijn beschermer geweest; 

ik koester mij onder uw vleugels. 

 

Met heel mijn hart houd ik vast aan U; 

het is uw hand die mij steunt. 

 

 

Tweede lezing: Uit de brief aan de Galaten (Gal. 3, 26-29) 

 

Broeders en zusters, 

26  U bent allemaal kinderen van God  

door het geloof, in Christus Jezus.  

27  Want allemaal bent u in Christus gedoopt,  

met Christus bekleed.  

28  Er is geen Jood of Griek meer,  

er is geen slaaf of vrije,  

het is niet man en vrouw:  

u bent allemaal één in Christus Jezus.  

29  Maar als u bij Christus hoort,  

dan bent u ook nageslacht van Abraham,  

erfgenamen overeenkomstig de belofte. 

 
Tussenzang:   Hoe is uw Naam – Ps. 103 (ZJ 566)    

 
https://www.youtube.com/watch?v=Qj5OwQE3-Ag 

 
Hoe is uw naam, waar zijt Gij te vinden, 

eeuwige God, wij willen U zien. 

Geef ons vandaag een teken van liefde. 

 

Eeuwige God, wij willen U zien.  
Geef ons vandaag een teken van liefde. 

 

Want wat de hemel is voor de aarde,  
dat is uw liefde voor hen die geloven. 

Geef ons vandaag een teken van liefde. 

https://www.youtube.com/watch?v=Qj5OwQE3-Ag
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Gij, de vergeving van alle zonden, 

recht en gerechtigheid voor deze wereld. 

Gij, de vergeving van alle zonden, 

geef ons vandaag een teken van liefde. 

 

Gij kent ons toch, Gij zult niet vergeten, 

dat wij uw mensen zijn, Gij, onze God. 

 

Hoe is uw naam, waar zijt Gij te vinden, 

eeuwige God, wij willen U zien. 

Geef ons vandaag een teken van liefde. 

 

 

Evangelie:  (Lc. 9, 18-24) 
 

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus 

volgens Lucas 

 

18  Eens was Jezus aan het bidden, alleen zijn leerlingen waren bij Hem.  

Hij stelde hun de vraag:  

`Wie zeggen de mensen dat Ik ben?'  

19  Zij antwoordden Hem:  

`Johannes de Doper, volgens anderen Elia,  

en weer anderen zeggen dat een van de oude profeten is opgestaan.'  

20  Daarop zei Hij hun:  

`En jullie, wie zeggen jullie dat Ik ben?'  

Petrus antwoordde:  

`De Messias van God.'  

21  Hij verbood hun echter nadrukkelijk hierover met iemand te praten  

22  en zei:  

`De Mensenzoon moet veel lijden,  

Hij moet door de oudsten,  

hogepriesters en schriftgeleerden worden verworpen  

en ter dood gebracht;  

en op de derde dag zal Hij worden opgewekt.'  

23  Met het oog op allen zei Hij:  

`Als iemand achter Mij aan wil komen, laat hij dan met zichzelf breken,  

dagelijks zijn kruis opnemen en Mij volgen.  

24  Want wie zijn leven wil redden, zal het verliezen,  

maar wie zijn leven om Mij verliest, die zal het redden. 

 

 

Overwegingen: 
 
Het evangelie van vandaag doet me denken aan het gedicht van Hans Andreus ‘Voor een 

dag van morgen’ (wanneer ik morgen doodga) …Maar vertel het aan geen mens. Ze 

zouden je niet geloven. Ze zouden niet willen geloven dat alleen maar een man alleen 

maar een vrouw … zo liefhad als ik jou.  

Ook Jezus zei tegen zijn leerlingen: “praat er niet over. De gezalfde, het gezalfde leven, 

geen mens zou het geloven…” God spreekt niet via praten. Hij laat zich vinden. 

 ‘Wie mijn volgeling wil zijn, moet zijn leven prijs-geven,… ’  

Een prijs krijgen we allemaal graag, voor bepaalde dingen geven we graag een prijs, ze 

mogen iets kosten, of we sparen kosten noch moeite.  

 ‘Wie mijn volgeling wil zijn, moet zijn leven prijs-geven, elke dag opnieuw …’ Ja, dat 

hoort er ook bij als je christen wil zijn; Het kost iets; je moet iets prijsgeven, je 

ontzeggen.  

Het is niet waar we van dromen dàt prijs-geven, vooral niet ‘elke dag opnieuw’.  

Waar zit dat ‘prijs-geven’ dan?  
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Een vrouw zegt: “ik had nooit gedacht onder mijn diploma te werken. Maar met een 

gezin.”  

Iemand met een chronische ziekte vertrouwde me toe: “nooit gedacht dat ik me zou 

kunnen neerleggen bij zo’n ziekte; ik kan niet veel meer; je verlegt je verwachtingen en 

dromen naar beneden maar desondanks ben ik er nog graag…”. 

Er wordt heel veel  prijsgegeven… tussen de plooien door van het dagelijkse leven.  

Doorheen het werken, zorgen, huishouden, tuinieren, opruimen, boodschappen doen valt 

het niet op waar mensen hun leven aan prijsgeven. Oneindig veel mensen, oneindig veel 

wijzen van prijsgeven: naam, status, vrijheid, gezondheid, toekomst, liefde, familie, 

reizen, … 

Als je het hen zou vragen, zouden velen het niet kunnen zeggen. “Ik heb mij 

prijsgegeven. Wanneer? Ik heb mij weggecijferd. Deed ik dat? Dat is toch normaal dat ik 

dat gedaan heb…” 

Mensen zijn ook meestal niet altijd zo bewust van het zich wegcijferen en het is ook 

minder belangrijk (‘normaal’ zoals men zegt) zolang datgene, waar je diep in je hart voor 

leeft, gevrijwaard wordt door de prijs die jij geeft. Mag ik zeggen, zou het kunnen dat 

wat belangrijk is in het leven, verdient een wegcijferen, een kruis opnemen, een geven 

van leven ?  

Onder-Weg -tussen de prijzen- ervaar je: ‘Hier voel ik de Gezalfde in mij, dat is een kruis 

opnemen en dragen, net als Jezus. Achteraf zeg je dan misschien: Hier ging ik Hem 

achterna en begrijp ik nu beter zijn woorden en dat er in het leven vaak - om niet te 

zeggen altijd - voor veel dingen een serieuze prijs wordt betaald.  

Het valt zwaar om te doorstaan. om in de zure appel te bijten. Dat weten we allemaal.  

Iets derven omwille van iets hogers, blijft iets derven. Maar wellicht is één ding nog 

zwaarder: 

Spijt ! Een mens die zich ervan bewust is, dat hij – in belangrijke zaken - van het leven,  

niet bereid geweest is om prijs te geven en de ‘prijs’ -die er altijd aan verbonden- is niet 

wilde betalen. Ook die momenten zijn ons niet vreemd. Het is met een pijn die vaak 

onnoemelijk is verder te moeten leven. ‘Spijt’ vereenzaamt en isoleert mensen. Er is 

geen weg terug; de trein is definitief voorbijgereden. Ik denk dat dit voor veel mensen 

een zwaarder kruis is dan het kruis van een ‘prijsgeven’, opoffering.  

Zou Jezus ergens spijt van gehad hebben, of gekend hebben. Heeft Hij kansen laten 

liggen? Ik weet het, het klinkt wat raar die vraag te overwegen. Maar misschien was het 

dat wat meespeelde toen hij aan zijn leerlingen die vraag stelde: “wie zeggen de mensen 

dat ik ben ?” 

Onderliggend speelt de vraag mee: laat me niet in de steek; dump me niet; laat me niet 

aanvoelen dat ik de verkeerde keuzes in mijn leven heb gemaakt want dat is een veel 

zwaarder kruis dan wat ik te wachten sta. Heel dit aanvoelen zal nog wel eens 

terugkeren, juist ja, in de hof van Olijven, toen hij bloed en tranen zweette en zijn 

leerlingen door de slaap zo afwezig waren. Wat is het toch sterk te voelen hoe menselijk 

heel dit gebeuren is… maar juist dit doet mij na al die jaren nog elke keer zeggen: 

daarom kies ik voor de weg van Jezus en geen andere. U ook ?  

Miguel Dehondt 

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

 
"Wie zeggen de mensen dat Ik ben?" 

  

Waarom vraag Je dat, Jezus? 

Is het omdat er twijfel opkwam in je hart 

en de onzekerheid je aantastte, 

en je voorvoelde dat de weg die Jij gekozen had 

wel eens slecht kon aflopen? 

En waarom vroeg Je ons: 

"En jullie, wie zeggen jullie dat Ik ben?" 

Wilde Je tenminste van ons zeker zijn? 

Wilde Je weten dat Je op ons kon  rekenen? 

"Jij bent de Gezalfde van God", 

dat hebben wij Je toen geantwoord. 
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Maar we beseften niet hoe gevaarlijk ons antwoord was. 

We hadden toen niet door dat er een kruis voor Je klaarstond, 

en dus ook voor ons. 

Pas later is het tot ons doorgedrongen: 

ik wil van je houden, betekent ook: 

ik wil mijn leven met je delen. 

Ik wil voor je kiezen. 

Ik wil met je lijden. 

Zo vindt de mens 

echt leven.  

     (Carlos Desoete) 

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

God, Gij hebt mij als een fijne draad  

geweven tussen aarde en hemel. 

Ik hang nog vast met al mijn vezels  

aan de grond waaruit ik ben genomen, 

en voel nog elke dag het dier in mij 

dat instinctief wil overleven 

en agressief wordt  

tegen wie het territorium betreedt 

dat ik heb afgebakend: 

mijn grond en mijn bezit, 

mijn geld en mijn carrière, 

mijn gezag en mijn prestige.. 

O wee, wie daaraan raakt... 

 

Maar Gij, mijn God, 

Gij trekt mij 

om daarvan los te komen, 

om U te zoeken en te minnen 

met heel mijn ziel, verstand en al mijn krachten. 

Gij wilt mij bevrijden van die zwaartekracht, 

van mijn redeloze drang naar hebben en houden, 

van oeroude instincten. 

Gij wilt mij ruimte geven om te worden wie ik ben, 

niet gehinderd door een territorium 

dat ikzelf heb afgebakend. 

Zodat ik, mild en open, 

niet gehinderd door mezelf, 

elke naaste kan beminnen 

zoals Gij dat wilt. 

 

God, ik ben een fijne draad 

door U geweven tussen aarde en hemel. 

Ik voel de zuigkracht van uw hemel, 

maar ook de zwaartekracht van de aarde. 

Ik zweef tussen wat is en wat zou moeten zijn. 

Ik denk dat dat zo zal blijven, God, 

tot alles is volbracht.    (naar Manu Verhulst) 
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Woorden van geloof: 

 
Ik geloof in Hem die wij noemen: Ik zal er zijn voor u. 

Hij is de Kern, de Bron van al wat bestaat. 

Op Hem wil ik mij richten 

en zijn voorbeeld maken  

tot de leidraad van mijn leven. 

 

Ik geloof in Jezus. 

In Hem heeft onze God een menselijk gelaat gekregen. 

In Hem is de belofte van de Vader werkelijkheid geworden. 

Ik geloof dat Hij niet vergeefs heeft geleefd  

en niet vergeefs is gestorven, 

maar dat Hij elke dag opnieuw verrijst  

in mensen die zijn liefde belichamen. 

 

Ik geloof in zijn Geest, 

die ook vandaag mensen bezielt,  

die hen aanzet om zijn manier van leven  

tot de hunne te maken, 

om de weg te gaan van breken en delen, 

van goedheid en verbondenheid, 

van recht en vrede, 

altijd weer ten bate van iedereen. Amen. 

 

 

Voorbeden:  
 
Wij bidden U voor alle gelovigen. 

Dat we samen een hechte gemeenschap mogen vormen, wereldwijd. 

Dat we elkaar zouden vasthouden en bemoedigen 

en dat we, in de eenheid met onze Heer Jezus Christus, 

goedheid, liefde en gerechtigheid mogen uitstralen. 

Laten wij bidden… 

 

Wij bidden U voor alle mensen 

voor wie het leven een kruis is, zwaar om dragen, 

voor wie moedeloos geworden zijn, uitgestreden, 

voor wie geen uitweg meer zien. 

Laten wij bidden… 

 

Wij bidden U voor alle mensen 

die lijden onder wat anderen hun aandoen: 

vluchtelingen en oorlogsslachtoffers, 

gevangenen die vastzitten omwille van hun politieke of gelovige overtuiging, 

slachtoffers van discriminatie omwille van hun huidskleur, sekse of geaardheid, 

kinderen die mishandeld worden, misbruikt, gekleineerd of uitgebuit. 

Laten wij bidden… 

 

Bidden wij voor alle mensen 

die zich inzetten voor een rechtvaardige samenleving, 

voor meer vrede en gerechtigheid onder de volkeren, 

voor een leefbare wereld nu en in de toekomst. 

Laten wij bidden… 
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Lied:  Nada te turbe  (Taizé) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=8noVAPXiQC8 

 

Nada te turbe, nada te espante 

Quien a Dios tiene, nada le falta 

Nada te turbe, nada te espante 

Solo Dios basta 

 

Nada te turbe, nada te espante 

Quien a Dios tiene, nada le falta 

Todo se pasa, Dios no se muda  

(Nada te turbe, nada te espante) 

La paciencia todo lo alcanza  

(Solo Dios basta) 

 

Nada te turbe, … 

 

En Cristo mi confianza  

(Nada te turbe, nada te espante) 

Y de Él solo mi asimiento  

(Quien a Dios tiene, nada le falta) 

En sus cansancios mi aliento  

(Nada te turbe, nada te espante) 

Y en su imitación mi holganza  

(Solo Dios basta) 

 

Aquí estriba mi firmeza  

(Nada te turbe, nada te espante) 

Aquí mi seguridad  

(Quien a Dios tiene, nada le falta) 

La prueba de mi verdad  

(Nada te turbe, nada te espante) 

La muestra de mi firmeza  

(Solo Dios basta) 

 

Nada te turbe, … 

 

Nada te turbe, nada te espante 

Quien a Dios tiene, nada le falta 

Ya no durmáis, no durmáis 

 (Nada te turbe, nada te espante) 

Pues que no hay paz en la Tierra  

(Solo Dios basta) 

 

No haya ningún cobarde  

(Nada te turbe, nada te espante) 

Aventuremos la vida  

(Quien a Dios tiene, nada le falta) 

No hay que temer, no durmáis  

(Nada te turbe, nada te espante) 

Aventuremos la vida  

(Solo Dios basta) 

 

Nada te turbe, … 

 
 

 

Laat niets je storen, niets je bang maken 

Wie God heeft, komt niets tekort 

Laat niets je storen, niets je bang maken 

God alleen is voldoende 

 

Laat niets je storen, niets je bang maken 

Wie God heeft, komt niets tekort 

Alles gaat voorbij, God verandert niet  

(Laat niets je storen, niets je bang maken) 

Geduld bereikt alles  

(God alleen is voldoende) 

 

Laat niets je storen … 

 

In Christus mijn vertrouwen  

(Laat niets je storen, niets je bang maken) 

En van Hem alleen mijn houvast  

(wie God heeft, komt niets tekort) 

In je vermoeidheid mijn adem  

(Laat niets je storen, niets je bang maken) 

En in zijn imitatie mijn vrije tijd  

(God alleen is voldoende) 

 

Hier ligt mijn vastberadenheid  

(Laat niets je storen, niets je bang maken) 

Hier mijn zekerheid  

(wie God heeft, komt niets tekort) 

Het bewijs van mijn waarheid  

(Laat niets je storen, niets je bang maken) 

Het teken van mijn vastberadenheid  

(God alleen is voldoende) 

 

Laat niets je storen … 

 

Laat niets je storen, niets je bang maken 

Wie God heeft, komt niets tekort 

Slaap niet meer, slaap niet  

(Niets stoort je, niets maakt je bang) 

Welnu, er is geen vrede op aarde  

(God alleen is voldoende) 

 

Er is geen lafaard  

(Laat niets je storen, niets je bang maken) 

Laten we het leven wagen  

(wie God heeft, komt niets tekort) 

Het is niet nodig om bang te zijn, niet te slapen 

(Laat niets je storen, niets je bang maken) 

Laten we het leven wagen  

(God alleen is voldoende) 

 

Laat niets je storen, niets je bang maken 

https://www.youtube.com/watch?v=8noVAPXiQC8
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Gebed over de gaven 

 
Heer, brood en wijn staan op deze tafel 

als symbool van wat U voor ons wil zijn  

als beeld ook van wat wij voor mekaar kunnen zijn: 

een stuk levensbrood en een beker wijn van vreugde, 

maar ook gedeelde pijn en verdriet. 

Wees in deze tekens aanwezig. 

Wij vragen het in naam van Jezus,  

die ons dit alles heeft voor getoond. 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, 

onze Lotgenoot wil zijn, 

ons falen vergeeft en zich over ons ontfermt, 

begaan bent 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, heilig, heilig de Heer, … 

 

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. 

 

Want Hij heeft die laatste avond brood genomen, 

 

INSTELLINGSVERHAAL 

 

Verkondigen wij het mysterie van ons geloof: 

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood 

en wij belijden tot Gij wederkeert dat Gij verrezen zijt.  

 

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 Gij, 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. 
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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. 

 
 

Onze Vader  

 
Man en vrouw, wit en zwart, dakloze en burger, groot en klein, 

allen te samen werden wij in Jezus Christus herboren  

tot kinderen van dezelfde Vader, tot wie wij bidden mogen: 

 Onze Vader... 

 

Ook al zijn wij herboren tot kinderen van dezelfde Vader, 

toch heerst er onder ons tweedracht, na-ijver en blindheid voor onrecht. 

Bidden we om verzoening, om de vrede die ons werd toegezegd. 

Als wij dan, bevrijd van verdeeldheid, elkaar de hand reiken 

zullen wij hoopvol mogen uitzien naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon. 

 Want van U is het Koninkrijk,... 

 

 

Vredeswens 
 
Jezus leerde ons bidden  

om de komst van Gods Rijk in onze verdeelde wereld. 

Daarom willen wij bidden: 

Heer Jezus Christus,  

mens van vrede en verzoening,  

wees in ons midden,  

beadem ons met uw levensadem,  

wees voor ons licht in het duister,  

vuur dat ons zuiver maakt. 

Maak ons vrij  

zodat we van uw vrede, vreugde  

en vriendschap kunnen genieten  

en die aan anderen doorgeven. 

 Die vrede zij altijd met u. 

 

Lam Gods 
 

 
Communielied: Gij komt tot ons gans onverwacht  (ZJ 715) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=9c8v2D9GbXY 

 

Gij komt tot ons, gans onverwacht, in alle mooie dingen, 

in bloemen, in de zonnepracht, in 't lied dat wij nu zingen, 

in 't brood dat op de tafel staat, 

in 't hart dat dankbaar slaat, in duizend duizend dingen. 

 

Gij komt tot ons in 't morgenuur, in dauw van nieuwe dingen,  

in 't kind dat lacht, in licht en vuur, in 't lied dat wij U zingen,  

in 't woord dat Gij nu tot ons spreekt, 

in 't brood dat Gij hier met ons breekt, in duizend, duizend dingen. 

https://www.youtube.com/watch?v=9c8v2D9GbXY
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Gij komt tot ons in heel de dag, in arbeid aan de dingen,  

in zorg en vreugde, pijn en lach, in 't lied dat wij dan zingen,  

in liefde ook van man en vrouw, 

in vriendschap, vrede en in trouw, in duizend, duizend dingen. 

 

Gij komt tot ons als 't avond is, in 't sterven van de dingen, 

in ’t afscheid dat het laatste is, in 't lied dat wij niet zingen.  

Op 't woord dat Gij spreekt hopen wij;  

uw liefde is ons toch nabij in duizend duizend dingen. 

 

 

Slotgebed:  
 
Heer,  

spreken over U  

blijft moeilijk. 

Maar U verzwijgen kan niet. Wie bent U ? 

Geen woorden kunnen U omvatten, 

zelfs niet het woord van de heiligste belijdenis. 

Wij blijven U zoeken  

ook al zullen we U nooit helemaal vinden. 

We vragen: Wie bent U ?  

En U vraagt:  

"Wie zegt U dat Ik ben ?" 

En U zegt: "Kom en zie."  

En U zegt: "Volg Mij." 

En wij volgen U,  

tot in lengte van dagen,  

waar U ons ook heen zendt. Amen. 

 

Zegen en zending 
 

 
Dessertje:  

 
Liefde, schoonheid, leven, sterven:  

daar hebben we enig besef van,  

ook al doorgronden we die mysteries niet.  

Maar hoe zullen we U beseffen, U die we God noemen ? 

We menen soms een glimp van U op te vangen,  

maar we zien U niet.  

In mensenwoorden wordt Gij aangesproken,  

uitgesproken, neergeschreven.  

Maar U horen we niet.  

Achteromkijkend beseffen we soms  

dat Gij in ons leven voorbij zijt gegaan  

op die of die dag.  

Ook dan zien we uw gezicht niet,  

maar alleen een spoor van U.  

Méér vragen we niet, God.  

Dát moet voldoende zijn.   

      

(Frans Cromphout) 


