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Heilige Drie-Eenheid           11-12 juni 2022 

–  

decanaat Poperinge 
 

 
Aperitief:  Father and Son  -  Cat Stevens (Yusuf Islam)  1970 

 
https://www.youtube.com/watch?v=P6zaCV4niKk 

 
It's not time to make a change 
Just relax, take it easy 
You're still young, that's your fault 
There's so much you have to know 

Find a girl, settle down 
If you want you can marry 

Look at me, I am old, but I'm happy 
 
I was once like you are now 
And I know that it's not easy 
To be calm when you've found 
Something going on 
But take your time, think a lot 

Think of everything you've got 
For you will still be here tomorrow 
But your dreams may not 
 
How can I try to explain? 
When I do he turns away again 

It's always been the same, same old story 

From the moment I could talk 
I was ordered to listen 
Now there's a way 
And I know that I have to go away 
I know I have to go 
 

It's not time to make a change 
Just relax, take it slowly 
You're still young, that's your fault 
There's so much you have to go through 
Find a girl, settle down 
If you want you can marry 
Look at me, I am old, but I'm happy 

 
All the times that I've cried 
Keeping all the things I knew inside 
It's hard, but it's harder to ignore it 
If they were right I'd agree 
But it's them they know, not me 
Now there's a way 

And I know that I have to go away 
I know I have to go 

 
 
Een lied passend bij vaderdag. Een lied getuigend van een grote rijpheid en rijkdom van 

een toen 22-jarige Cat Stevens. Het is een ‘dialoog’ tussen een goedbedoelende vader en 

een eigengereide, op vrijheid beluste zoon. Eigenlijk is er geen gesprek. Ze vinden elkaar 

niet echt omdat de vader niet kan luisteren en de zoon niet het gevoel van vertrouwen 

krijgt. Zie ook het dessertbord door of voor vaders, als tegengewicht …  

 

 

Het is geen tijd om iets te veranderen 
Gewoon ontspannen, doe het rustig aan 
Je bent nog jong, dat is jouw gebrek 
Er is zoveel dat je moet weten 

Zoek een meisje, vind een stekje 
Als je wilt kun je trouwen 

Kijk naar mij, ik ben oud, maar ik ben gelukkig 
 
Ik was ooit zoals jij nu bent 
En ik weet dat het niet gemakkelijk is 
Om rustig te zijn als je hebt ontdekt 
Dat er iets in je broeit 
Maar neem de tijd, denk veel na 

Denk aan alles wat je kunt 
Want morgen ben je er nog 
Maar je dromen misschien niet 
 
Hoe kan ik het proberen uit te leggen? 
Als ik dat doe, wendt hij zich van me af 

Het is altijd hetzelfde liedje geweest 
Vanaf het moment dat ik kon praten 
kreeg ik het bevel om naar hem te luisteren 
Nu is er een uitweg 
En ik weet dat ik weg moet gaan 
Ik weet dat ik moet gaan 
 

Het is geen tijd om iets te veranderen 
Gewoon ontspannen, doe het langzaam aan 
Je bent nog jong, dat is jouw gebrek 
Er is zoveel waar je doorheen moet 
Zoek een meisje, vind een stekje 
Als je wilt kun je trouwen 
Kijk naar mij, ik ben oud, maar ik ben gelukkig 

 
Alle keren dat ik heb gehuild 
Opkroppend alles van binnen 
Het is zwaar, maar het is zwaarder om het te 
negeren 
Als ze gelijk hadden, zou ik het ermee eens zijn 

Maar zij weten het, niet ik 
Nu is er een uitweg 
En ik weet dat ik weg moet gaan 
Ik weet dat ik moet gaan 

https://www.youtube.com/watch?v=P6zaCV4niKk
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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. 

 

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 

 
Op deze eerste zondag na Pinksteren 

vieren wij Gods liefde in zijn veelvuldigheid: 

de Vader roept ons tot leven, 

de Zoon wijst ons de weg, 

en de Geest is onze reisgenoot, Gods toekomst tegemoet. 

Zo is God met ons vanaf het begin, 

tot op vandaag 

en tot aan de voleinding. 

Daarom willen wij, 

blij en dankbaar, 

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

 

Gebed om ontferming 
 
L.: Heer, 

wij hebben vaak genoeg aan onszelf. 

Aan U, Vader, 

die oorsprong en bestemming van ons leven bent, 

vragen wij: Heer, ontferm U over ons. 

 

Christus, 

dikwijls gaan wij onze eigen wegen. 

Aan U, Christus, 

die de Weg, de Waarheid en het Leven bent, 

vragen wij: Christus, ontferm U over ons. 

 

Heer, 

wij dolen soms ver van U, 

en wij zijn arm aan bezieling, 

zonder dromen, zonder kracht. 

Aan U, heilige Geest van God, die liefde bent, 

vragen wij: Heer, ontferm U over ons. 

https://www.youtube.com/watch?v=UoBf3PO-vBI
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Goede God, altijd weer vergeeft U ons als wij nalaten uw Weg te gaan 

Wij willen het beter doen, God. 

Zegen onze pogingen daartoe. 

Dat vragen wij u door Jezus, uw Zoon en onze Broeder. Amen. 

 
 
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. 

 

 

gezongen lofzang: Alle eer en alle glorie  (ZJ 767) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Q5hr4ALK_5A 

 
Alle eer en alle glorie 

geldt de luisterrijke naam! 

Vier de vrede die Hij heden 

uitroept over ons bestaan. 

Aangezicht / vol van licht, 

zie ons vol ontferming aan! 

 

Alle eer en alle glorie 

geldt de Zoon, de erfgenaam! 

Als genade die ons toekomt 

is Hij onze nieuwe naam. 

Licht uit licht, / vergezicht, 

steek ons met uw stralen aan! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Q5hr4ALK_5A
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Alle eer en alle glorie  

geldt de Geest die leven doet, 

die de eenheid in ons ademt, 

vlam, die ons vertrouwen voedt! 

Levenszon, / liefdesbron, 

maak de tongen los voorgoed!  

 

Openingsgebed: 
 
Heer, onze God, 

in het leven van elke dag  

ervaren wij dat U onze Vader bent. 

En waar wij de draad van Jezus' verhaal opnemen, 

wordt zijn Geest in ons werkzaam. 

Wij willen proberen uw boodschappers te zijn 

en in woord en daad 

U te verkondigen als Vader, Zoon en H. Geest. Amen. 

 

Eerste lezing:  Uit het boek der Spreuken (Spr. 8, 22-31) 

 

Zo spreekt de Wijsheid van God: 

22 De Heer schiep mij aan het begin van zijn weg, 

nog voor zijn werken, van oudsher. 

23 Uit eeuwigheid ben ik gevormd, 

vanaf het begin, voordat de aarde ontstond. 

24 Ik ben al ontstaan toen er nog geen oceaan was, 

toen er nog geen bronnen waren, rijk aan water. 

25 Voordat de bergen werden neergezet, 

nog eerder dan de heuvels, ben ik ontstaan. 

26 Hij had de aarde en de velden nog niet gemaakt, 

zelfs niet de elementen van de wereld. 

27 Ik was erbij toen Hij de hemel op zijn plaats zette, 

toen Hij een boog spande over de oceaan, 

28 en daarboven het machtige wolkengewelf zette; 

toen Hij de geweldige bronnen van de oceaan maakte 

29 en de zee haar grens gaf, 

zodat het water zijn geboden niet overtrad, 

en toen Hij de grondvesten van de aarde bouwde. 

30 Ik stond als uitvoerster aan zijn zijde, 

en ik was zijn vreugde, mij dag in dag uit 

verheugend voor zijn aangezicht, steeds weer, 

31 mij verheugend over zijn aardrijk 

en ik vond mijn vreugde bij de mensen. 

 

Tussenzang: Ps. 8, 4-5, 6-7, 8-9 

 

Refrein:  Heer, onze Heer, hoe ontzagwekkend is uw Naam op aarde! 

 

Als ik naar de hemel kijk, het kunstwerk van uw vingers, 

als ik maan en sterren zie, die Gij daar hebt gezet. 

 

Ach, wat is een mens dan, dat Gij naar hem omziet, 

’t mensenkind, dat Gij zo voor hem zorgt? 

 

Niet veel minder dan een engel hebt Gij hem geschapen, 

hem omkleed met schoonheid en met pracht. 

 

Heel uw schepping aan hem onderworpen, 
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alles aan zijn voeten neergelegd. 

 

Runderen en schapen overal, 

ook de wilde dieren op de velden. 

 

Vogels in de lucht en vissen in de zee, 

al wat wemelt in de oceanen. 

 

 

Tweede lezing:  (Rom. 5, 1-5) 
 
Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Rome 

 
Broeders en zusters, 

 

1  Gerechtvaardigd door het geloof  

leven wij in vrede met God  

door Jezus Christus onze Heer.  

2  Hij is het die ons door het geloof de toegang heeft ontsloten  

tot die genade waarin wij staan;  

door Hem ook mogen wij ons beroemen  

op onze hoop op de heerlijkheid van God.  

3  Meer nog, wij zijn zelfs trots op onze beproevingen,  

in het besef dat verdrukking leidt tot volharding,  

4  volharding tot beproefde deugd en die weer tot hoop.  

5  En de hoop wordt niet teleurgesteld,  

want Gods liefde is in ons hart uitgestort  

door de heilige Geest die ons werd geschonken. 

 
 
Tussenzang:  Hoe is uw Naam  (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. 

 

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. 

 

(Ps 103; uit vijftig Psalmen – Huub Oosterhuis / Antoon Huijbers) 

https://www.youtube.com/watch?v=Qj5OwQE3-Ag
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Evangelie:  (Joh. 16, 12-15) 
 

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Johannes 

 

In zijn afscheidsrede zei Jezus tot zijn leerlingen: 

12  Eigenlijk heb Ik jullie nog veel te zeggen,  

maar je kunt het nu nog niet verwerken.  

13  Wanneer de Geest der waarheid komt,  

zal Hij jullie leidsman naar de volle waarheid zijn  

- niet dat Hij eigenmachtig zal spreken,  

Hij zal slechts zeggen wat Hij te horen krijgt -  

en wat komen gaat, zal Hij jullie meedelen.  

14  Hij zal Mij verheerlijken,  

want wat Hij jullie zal meedelen,  

komt van Mij.  

15  Alles wat de Vader heeft is ook van Mij;  

daarom mag Ik zeggen dat  

hetgeen Hij jullie zal meedelen,  

van Mij komt. 

 

 

Overwegingen: 

 
Al heel de periode na Pasen lezen we uit het Johannesevangelie en om heel eerlijk te 

zijn, ik vind dit een hele opgave. Niet alleen heb je de indruk dat Johannes zich 

voortdurend herhaalt, maar bovendien is wat hij zegt niet simpel om te begrijpen. De 

schrijver heeft lang kunnen nadenken over wie Jezus was en wat Hij heeft 

teweeggebracht en dat merk je. Heel de boodschap is wat gerijpt en belegen, maar juist 

daarom ook moeilijker om te verteren. Aangezien ik praktisch wekelijks een woordje dien 

te plegen, werd het een echte worsteling. Maar achteraf gezien ben ik er dankbaar voor 

want het heeft me wel een aantal nieuwe inzichten opgeleverd. Neem bijvoorbeeld het 

begrip ‘eenheid’. Je herinnert je nog  wel dat Jezus bidt dat zijn leerlingen één mogen 

zijn: “Mogen allen één zijn Vader, zoals Gij in Mij zijt en ik in u ben.” Ik dacht altijd dat 

Jezus daarmee wilde zeggen dat de leerlingen niet verdeeld mogen geraken, dat ze geen 

ruzie mogen maken maar de eenheid in de rangen moesten bewaren. En daarbij denk je 

aan de verdeeldheid onder de kerken en het streven naar verzoening en eenheid in wat 

we noemen de oecumene. Dat zit er ook in, maar het is veel meer dan dat. Als Jezus 

zegt: “Ik en de Vader, wij zijn één”, wat bedoelt Hij daarmee ? Wat moeten wij ons 

daarbij voorstellen ? Laten we het even op ‘ons niveau’ bekijken. Heeft er iemand al 

ervaren dat hij zich volmaakt één voelt met iemand ? Zo ja, wanneer was dat en hoe 

voelde dat… wat kan die éénheid inhouden?  

Ik zag vorige week een celliste bezig tijdens de koningin Elisabethwedstrijd en toen dacht 

ik dat ik het wist. Zij en haar cello vormden als het ware een eenheid. Zij moest niet 

meer denken welke snaren ze waar moest aanraken om die en die noot te vormen, neen, 

alles leek één vloeiend geheel. Maar hoeveel jaren van intense oefening en talent 

vooraleer je zo’n gevoel van eenheid ziet ?  

Of ik denk aan dat koppeltje wiens huwelijk ik mocht inzegenen. In hun boekje stond: 

“vier handen en twee harten maar toch volmaakt één, lang leve de liefde.” Niemand deed 

moeilijk over die zin, ik ook niet. Het zou niet gepast geweest zijn op het feest van de 

liefde dit alles in vraag te stellen. Maar we voelen allen aan dat het volmaakte één zijn 

minder vaak voorkomt als de romantiek ons doet geloven.  

Of ik denk aan wat een weduwe zei toen ik haar vroeg welke band ze nog heeft met haar 

overleden man. Ze dacht toen lang na en zei:” Ik voel me nu meer één met hem dan 

toen hij leefde. Overal waar ik ga…ik voel hem bij mij, vaak spreek ik tot hem. Weet je, 

als je elke dag met elkaar leeft, dan zie en voel je verschillen, waarbij één-voelen met 

elkaar niet zo evident is. Nu zie ik wat ons met elkaar verbond en voel ik me ook heel 

sterk verbonden in alles wat ik doe. Nu voel ik welke eenheid wij vormen…” 

Ik dacht: “lang leve de liefde”, want alleen de liefde is in staat om mensen echt zo’n 

gevoel van eenheid en verbondenheid te geven, zelfs over de dood heen. We hebben nog 
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altijd geen antwoord gegeven op wat eenheid is.  

“Ik en de Vader, wij zijn één”, zegt Jezus. (Een goede slogan voor vaderdag ?) En Hij 

voegt er vandaag nog de verbondenheid met de Geest aan toe. We vieren het als een 

heilige Drie-eenheid in liefde. Met ons aanvoelen van wat liefde is en hoe ver, hoe mooi, 

hoe intens, rijk en diep liefde is of kan zijn, kunnen wij ons daarbij voorstellen wat die 

drie-eenheid kan betekenen. Maar het echt ten volle snappen, zal ons waarschijnlijk nooit 

lukken. Het blijft zelfs een mysterie op menselijk niveau beseffend dat je volledig en ten 

volle jezelf blijft en toch intens met iets of iemand verbonden bent zonder dat je er in 

opgaat. Wat is dan de zin van heel deze overweging ? Misschien dit: waar eenheid in de 

liefde beleefd wordt, zie je dat het nooit zonder uitwerking blijft. Zo’n liefde wordt 

vruchtbaar. Zo’n liefde werkt aanstekelijk en sluit zich niet op in zichzelf. Kijken we maar 

naar Jezus: vanuit zijn intense verbondenheid met zijn Vader, gaf Hij zichzelf helemaal, 

en hebben wij in Hem gezien wat goddelijke liefde is en hoever die liefde gaat. En ook bij 

mensen zoals jij en ik is het zo dat een eenheid in de liefde een extra schwung geeft om 

zelf liefde gevend en delend in het leven te staan. Toch prachtig, is het niet ?  

En Eenheid die uiteindelijk ook uitnodigt om eraan deel te hebben. Ik bedoel het 

volgende: uiteindelijk zijn wij allen over de dood heen uitgenodigd om opgenomen te 

worden en deel te hebben aan de goddelijke drie-ene Liefde. Blijvend wie we zijn maar 

tenvolle genietend van en verbonden in de Liefde. Wat we ons daarbij moeten voorstellen 

weet ik niet, maar we krijgen het mee als hoop en belofte. 

Miguel Dehondt 

 

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

Een meikever, verkleumd en koud, 

komt onder de adem van een kind 

weer tot beweging... 

 

Destijds, heel lang geleden, 

- zo gaat het aloude verhaal - 

zei God: 

"Kom, ik blaas je mijn levensgeest in de neus." 

En die levenwekkende geest-adem 

bracht leven in de vormeloze chaos. 

 

En wij, verkleumd en moedeloos, 

zijn telkens weer op weg gegaan. 

Bewogen door zijn geest-adem, 

durven wij de vrijheid in, 

de onbepaalde verte, 

de ongevulde diepte, 

met alleen zijn beeld en zijn gelijkenis 

als herinnering. 

 

Bij Jezus is het zoveel meer 

dan slechts een herinnering. 

Hij is weerspiegeling van God 

en wordt bewogen door zijn Geest-Adem. 

"Kom, zegt Hij, Ik ben de weg. 

In mijn woord komt God jou tegemoet, 

in Mij komt de verborgen God jou nabij. 

De verre God wordt vriend en lotgenoot." 

 

Wij mensen, verkleumd en koud 

in een veel te zakelijke wereld 

komen onder Gods Geest-Adem weer tot leven. 

Wij worden, 

in een moedig spelen met de vrijheid, 

Gods verhaal. 
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Gedragen door het geloof 

dat God de ene is 

die ons tot vrijheid be-Geest-ert en be-Adem-t 

en ons in Jezus een weg wijst 

als van mens tot mens... 

 

Een wonder van Drievuldigheid. 

      (naar Manu Verhulst) 

------------------------- 
 
Drievoudig één zijn 

 

Met God op stap gaan  

naar je medemensen toe,  

is Vader zijn: 

je zal hevig naar hen verlangen  

en hen liefhebben  

zoals een echte vader houdt van zijn volk. 

Je zal kansen geven ernstig nemen  

en geloven in diegenen  

met wie je werkt. 

 

Op stap gaan is ook Zoon zijn: 

je gedragen voelen  

en gestuwd door een innige liefde  

die je helpt losmaken en bevrijden  

uit wat mensen tegenhoudt  

voluit te leven. 

En jezelf aanvaarden 

en ieder ander met wie je samen bent. 

 

Op stap gaan is Geest, ruimte, zijn: 

je niet op jezelf richten 

of op een zeker doel, 

maar verder kijken, 

samen eerlijke horizonten zoeken 

naar een helende eenheid toe. 

 

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

 

In God geloven als Vader van alle mensen, 

is mensen zo graag zien zoals Hij, 

hen kansen geven, 

luisteren naar hun verhaal, 

en geloven in het goede in elke mens 

met wie je leeft of werkt. 

 

In Jezus geloven, 

is Hem ontmoeten in de eucharistie, 

en vanuit zijn zorg voor mensen 

opkomen voor medemensen, 

vooral voor wie minder kansen kreeg 

opdat ze voluit kunnen leven, 

mensen van harte vergeven, 

en telkens opnieuw beginnen. 

 

In de Geest geloven, 

is vertrouwen hebben 
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dat God de Kerkgemeenschap leidt, 

ons niet op onszelf richten 

maar verder durven kijken. 

Openstaan voor iedereen 

en nieuwe wegen durven zoeken 

opdat mensen God mogen ontdekken  

als Bron van leven en geluk.   

 

Woorden van geloof: 
 
Ik geloof in de God van het verbond, 

wiens naam is: “Ik ben er voor jou.” 

 

Ik geloof in de God van Jezus, 

als een Vader met ons op weg, 

naast ons in goede momenten, 

ons dragend als het moeilijk wordt. 

 

Ik geloof in Jezus, 

die van Zichzelf kon zeggen: 

“Ik ben de Weg.” 

 

Hij is onze Reisgezel, een Vriend onderweg, 

de betrouwbare Gids die zijn leven geeft 

opdat niemand onderweg zou bezwijken. 

 

Ik geloof in de Geest, 

de stille, ongeziene Kracht op onze levensweg. 

Hij houdt Gods licht in ons brandend. 

 

Ik geloof in de gemeenschap samen op weg, 

een gemeenschap van mensen 

die blijven geloven in breken en delen. 

Ik geloof dat wij samen op weg zijn 

naar leven ten volle als een eeuwigheid. Amen. 

 
 
Voorbeden:  

 
Bidden we tot de Vader  

die van ieder van ons houdt  

en onze naam geschreven heeft  

in de palm van zijn hand.  

Dat wij op zijn goedheid en nabijheid durven vertrouwen.  

Laten wij bidden… 

 

Bidden we tot Jezus 

die wij Zoon van God mogen noemen,  

die met ons meegaat als Vriend en Tochtgenoot,  

en die zich telkens opnieuw aan ons geeft in brood en wijn.  

Dat wij Hem navolgen  

in zijn concrete zorg voor mensen.  

Laten wij bidden... 

 

Bidden we tot de heilige Geest 

die sinds ons doopsel in ons woont  

en vruchten van liefde, vrede en vreugde schenkt.  

Dat wij en alle christenen openstaan  
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om zijn gaven te ontvangen  

voor onszelf, de Kerkgemeenschap  

en de wereld waarin we leven.  

Laten wij bidden… 

 

Bidden wij in deze examentijd  

bijzonder tot de heilige Geest  

om zijn kracht voor alle kinderen en jongeren.  

Dat zij volhouden in hun studies. 

En bidden we om wijsheid voor allen die hen omringen  

als familie of leerkrachten. 

Laten wij bidden.. 

 
Lied:  Zie de zon, zie de maan 

 
https://www.youtube.com/watch?v=WCm2cOI78Jo 

 

Zie de zon, zie de maan, 

zie de sterren in hun baan, 

sterren ontelbaar, overal vandaan, 

onvoorstelbaar wonderlijk gedaan, 

Heer hoe heerlijk is Uw naam. 

 

Hoor de zee, hoor de wind,  

hoor de regen als hij zingt, 

druppels ontelbaar in de oceaan, 

onvoorstelbaar wonderlijk gedaan, 

Heer hoe heerlijk is Uw naam. 

 

Ruik een bloem, ruik een vrucht, 

ruik de geuren in de lucht, 

geuren ontelbaar zweven af en aan, 

onvoorstelbaar wonderlijk gedaan, 

Heer hoe heerlijk is Uw naam. 

 

Voel je hart, voel je huid, 

voel je adem als je fluit, 

mensen ontelbaar overal vandaan, 

onvoorstelbaar wonderlijk gedaan 

Heer hoe heerlijk is Uw naam. 

 

Zie ik de zon, de sterren en de maan, 

wat een wonder dat ik mag bestaan, 

Heer hoe heerlijk is Uw naam, 

Heer hoe heerlijk is Uw naam. 

 
 
Gebed over de gaven 

 
Goede God, 

gaven van mensen zijn hier bijeengebracht. 

Gaven van werk en inzet, 

van bereidheid en verbondenheid, 

tekens van brood en wijn, 

ons eigen leven. 

Wij bieden het U aan 

door Jezus die zijn kracht bij U haalde 

en ons laat leven van zijn Geest. Amen. 

https://www.youtube.com/watch?v=WCm2cOI78Jo
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Groot Dankgebed    

 
Dank U, God,  

omdat U voor ons een Vader wilt zijn  

die zorg draagt voor ons  

en bij wie we steeds mogen thuiskomen. 

Dank U, Jezus, Zoon van de Vader,  

omdat U ons Gods liefde hebt getoond  

en omdat U allen die met U op stap willen gaan,  

in uw vriendenkring opneemt.  

Dank U, heilige Geest,  

omdat U ons met uw licht  

Jezus en de Vader openbaart,  

omdat U ons leven kracht geeft. 

Dank U, drie-ene God,  

omdat U ons laat delen in uw liefde. 

Graag willen wij U dank zeggen en samen bidden: Heilig, … 

 

Wij danken U voor Jezus, de Christus, de man uit Nazareth, 

die U ‘Abba’, zijn lieve Vader noemde. 

Nooit was er van U zoveel te zien en te ervaren 

als toen Hij op onze aarde was. 

 

Gedreven door gerechtigheid en goedheid 

openbaarde Hij uw naam in deze wereld. 

Door zijn woorden van begrip en vergeving, 

door zijn attentie voor gekwetste mensen, 

door blinden uitzicht te geven en lammen veerkracht, 

toonde Hij uw menslievendheid. 

 

Hij was met mensen begaan, 

deelde hun vreugde, maar ook hun verdriet. 

Hij veroordeelde niet, maar gaf mensen nieuwe kansen. 

 

Vooral in de nacht, die de laatste van zijn leven werd, 

heeft Hij een subliem gebaar van liefde gesteld. 

 

INSTELLINGSVERHAAL 

 

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, 

verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. 

 

Vader, wij zijn U dankbaar 

omdat wij in deze tekenen van brood en beker 

Jezus van Nazareth mogen gedenken. 

Zend ons zijn Geest 

opdat ook wij voor elkaar genade zouden zijn, 

hoe onvolkomen ook. 

 

Geef dat wij elkaar waarderen, 

dat we niet blind zijn voor de mens naast ons 

of doof en onverschillig voor zijn nood. 

 

Dan zal er vreugde zijn op aarde 

liefde, vrijheid  en vriendschap in Jezus’ naam.  

 

Door Hem en met Hem en in Hem zal uw naam geprezen zijn, 

Heer, onze God, in de eenheid van de heilige Geest, 

hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. 
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Onze Vader  

 
Bezield door zijn Geest, naar het voorbeeld van zijn Zoon, 

mogen wij bidden tot Hem die ook wij als ‘Vader’ mogen aanspreken: 

 Onze Vader,… 

 

God en Vader, 

uw Zoon sprak ons van liefde en gerechtigheid. 

Als wij zijn Boodschap ter harte nemen 

en ons leven inrichten volgens die principes, 

mogen wij vol vertrouwen uitzien  

naar de komst van Jezus, Messias, uw Zoon. 

 Want van U is het koninkrijk... 

 

Vredeswens 
 
Als uw zonen en dochters maakt Gij ons tot deelgenoot 

aan uw creatieve liefdesgemeenschap van Vader, Zoon en Geest. 

Laten wij dit vredevolle genieten van elkaar 

uitdragen naar de vier windstreken. 

Laten wij die Godsvrede doorgeven van mens tot mens 

tot een vredesketen die de hele wereld omspant. 

 Die vrede van de drie-ene God zij altijd met u. 

 

Lam Gods 
 
Communielied: Dankt, dankt nu allen God  (ZJ 585) 

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

 

Dankt, dankt nu allen God met hart en mond en handen, 

die grote dingen doet hier en in alle landen, 

die ons van kindsbeen aan, ja, van de moederschoot, 

zijn vaderlijke hand en trouwe liefde bood. 

  

Die eeuwig rijke God moge ons reeds in dit leven 

een vrij en vrolijk hart en milde vrede geven. 

Die uit genade ons behoudt te allen tijd, 

is hier en overal een helper die bevrijdt. 

 

Lof, eer en prijs zij God die troont in 't licht daarboven. 

Hem, Vader, Zoon en Geest moet heel de schepping loven. 

Van Hem, de ene Heer, gaf het verleden blijk, 

het heden zingt zijn eer, de toekomst is zijn rijk. 

 

Slotgebed:  
 
God-die-leeft met ons verbonden, 

met woorden die niet toereikend waren 

hebben wij getracht U ter sprake te brengen. 

In kleine, aarzelende gebaren 

hebben wij rond uw tafel 

Hem herdacht die ons hierin is voorgegaan. 

U hebt uw Geest gemengd in onze woorden. 

Wij danken U, Vader, en bidden: 

kneed ons in al onze verscheidenheid 

verder tot één gemeenschap, 

levend vanuit uw Geest . Amen. 

https://www.youtube.com/watch?v=AuGo_faayBk
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Zegen en zending 

 
Dessertbord door of voor vaders:  

 
Vader, hij was een man van weinig woorden 

maar goed en krachtig met de daad. 

Hij sprak niet luid, maar wat wij hoorden, 

was waar en klonk als rijpe raad. 

 

Hij had de taal niet van een prater 

die in zijn woordenvloed vergaat. 

Zijn woord kwam uit het wijde water 

van wijsheid, waaruit het licht ontstaat. 

 

Zijn woord was werk en blij en teder 

kon zijn hand gewone dingen doen, 

met schroom en waardigheid en vederlicht 

soms met ernst en stil fatsoen. 

 

Hij liet het leven veilig leven 

en met het land was hij vertrouwd. 

Met mildheid kon hij wasdom geven, 

zijn huis was op de rots gebouwd. 

 

Een thuis waar ruimte was voor velen 

heeft hij met moeder graag bewoond, 

waar kinderen vlijtig konden spelen 

waar trouw met liefde werd beloond. 

 

Hij leerde ons met weinig spreken 

in zachte vreugde en in bange pijn, 

met handen als een lichtend teken 

hoe men het best kan vader zijn. 

 

(Uit: Maandbrief van gezinsgroepen) 

 

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

 

Vader 

 

De dingen die voorbij zijn, blijven rustig verder leven, 

sereen, omdat ze niet meer zo acuut 

en niet meer slechts zo heel heel even 

moeten gebeuren van minuut tot minuut. 

 

Zo ging mijn vader, sinds hij stierf 

ook in mijn dromen al een paar keer dood, maar trager, 

er niet de tijd voor nemend, maar een eeuwigheid, 

en leeft hij toch nog verder, verder en wat vager. 

 

Hij zegt niks meer, hij is een sfeer, mijn vader, 

van ouwe woorden, het woord ‘altegader’, 

het woord ‘gelaat’ en ‘schoot’ (van ons gezin) en ‘schoon’.  

 

Zo rustig wil ik ook wel sterven, een keer of zes, zeven 

in de dromen van mijn zoon. 

Tot ik gewoon blijf leven. 

 

Herman De Coninck 
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---------------------------- 

 

Boodschap van een vader aan zijn kind  

 

Ik heb je leven gegeven, maar ik kan het niet voor je leven. 

Ik kan je dingen leren, maar ik kan je niet dwingen om te leren. 

Ik kan je de weg wijzen, maar ik kan er niet altijd zijn om je te leiden. 

Ik kan je vrijheid geven, maar kan geen verantwoording voor je afleggen. 

Ik kan je meenemen naar de kerk, maar ik kan je het geloof niet geven. 

Ik kan je het verschil leren tussen goed en kwaad,  

maar ik kan niet altijd voor je beslissen. 

Ik kan mooie kleren voor je kopen, maar ik kan je niet mooi maken van binnen. 

Ik kan je advies geven, maar ik kan het niet voor je ter harte nemen. 

Ik kan je liefde geven, maar ik kan ze niet aan je opdringen. 

Ik kan je leren hoe je een vriend kunt zijn,  

maar ik kan geen vriend van je maken. 

Ik kan je leren hoe je moet delen,  

maar ik kan er niet voor zorgen dat je niet egoïstisch bent. 

Ik kan je leren respect te hebben, maar ik kan je niet dwingen eerbied te tonen. 

Ik kan je advies geven over de keuze van je vrienden,  

maar ik kan je vrienden niet voor je kiezen  

Ik kan je vertellen over de belangrijke dingen des levens, 

maar ik kan je reputatie niet opbouwen. 

Ik kan je vertellen wat de gevolgen zijn van veel alcohol drinken,  

maar ik kan geen nee zeggen voor je. 

Ik kan je waarschuwen tegen drugs, maar ik kan niet voorkomen dat je gebruikt. 

Ik kan je vertellen over verheven doelen,  

maar ik kan ze niet voor je verwezenlijken. 

Ik kan je leren wat vriendelijkheid is,  

maar ik kan je niet dwingen hartelijk en beleefd te zijn. 

Ik kan je waarschuwen tegen zonde, maar ik kan je niet ethisch maken. 

Ik kan van je houden als mijn zoon, als mijn dochter,  

maar ik kan je geen plaats geven in Gods gezin. 

Ik kan voor je bidden, maar ik kan je niet dwingen om met God te leven. 

Ik kan je over Jezus leren, maar ik kan Hem niet tot jouw verlosser maken. 

Ik kan je gehoorzaamheid bijbrengen,  

maar ik kan Jezus niet tot jouw Heer maken. 

Ik kan je zeggen hoe je moet leven, maar ik kan je geen eeuwig leven geven. 

Weet je, meer dan mijn best kan ik niet doen.  

Nu ben jij aan zet. 

 

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

 

 

 

Aan allen 
die op de één of andere manier 

‘vader’ zijn: 
van harte proficiat 

en dank voor 
al je ‘vaderlijke’ zorgen 

en vertrouwen! 
 


