15e zondag door het jaar
9-10 juli 2022
–
decanaat Poperinge
Aperitief:

De barmhartige Samaritaan – Willem Vermandere (1969)

https://www.youtube.com/watch?v=5lLPb2p8Iyk
‘k Ware ik op route tussen Ieper en Veurne
moe en versleten, ‘k goenk al drie uren
‘k was niet stief nuchter want ‘k geiren bier
moar dat en is gin schande, je vind dat ook hier. La, la, la, la
’t Beguste te regenen en krochte ik nat
maar dat was gin bate, ‘k bleven even zat
‘k Was dronke uit miserie en niet uit plezier
want niemand gaf eten maar iedereen bier. La, la, la, la
E ’t ware in Oostvleteren; ik kuste niet meer
‘k lei me daor nere in ’t gras van e wei
‘k was scheel van den honger en meer nog van de dorst
en ’t gerochte den avond en ‘k gerocht’ ongerust. La, la, la, la
E paster in burger was den eersten passant
e keek me fraai aardig: wat een rara callant.
E beguste te preken en gaf me z’n zegen
en sloot toen z’n boeken en vervolgde z’n wegen. La, la, la, la
Meneer de minister, chauffeur in tenu
e vloekte in ’t Frans en zei nondedju
’t is gie die ziet zat gie vuile schooièr
’t is gie moet drink water in plek van den bière. La, la, la, la
Toen kwam ‘er e nunne, heel kort maar geleerd
ze zag me daar liggen en peisde verkeerd:
Ach Jezus, Maria, z’ anriep neure God
de jeugd van vandage, wat is die toch zot. La, la, la, la
Meneer den docteur passeert in den vlucht
e zag me wel liggen maar keek naar de lucht
d’er stopte ’n boer; d’er stopte ’n notaris
maar bleef ik liggen, ’t is zeker da’t waar is. La, la, la, la
Toen stopte d’r e karre, den oediezer marchang
gien armen duts toch, hoe kom je d’r an
kom krupt op mien karre, ’t is trage maar zeker
‘k kregen kaffie en stutten en ‘k voelde m’al beter. La, la, la, la
Mien dames en heren, alzo gerocht’ ik hier
na vele getjool voor julder plezier
Al ’t goud van den wereld, ‘k geef het uit d’ handen
voor de stutte en de kaffie van den oediezer marchang. La, la, la, la
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Intredelied: Jij die bent (ZJ 758)
https://www.youtube.com/watch?v=UoBf3PO-vBI
Refr.: 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 openbreekt.
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
Drie sleutelwoorden dragen deze viering:
kunnen - willen - doen.
Is het wel mogelijk te leven naar Gods Woord?
Ja, zegt onze eerste lezing:
de weg die God wijst, ligt binnen je bereik, je kunt het.
Maar, voegt Jezus eraan toe,
je moet er wel voor kiezen,
je moet er prioriteit aan geven,
je moet het willen, zoals de Barmhartige Samaritaan.
En dan moet je het natuurlijk ook doen.
Je moet knopen doorhakken, je nek uitsteken,
"Dan zul je leven", zegt Jezus.
'Willen' dat gaat nog, maar aan dat 'doen'
schort het bij ons wel eens.
Laten wij dit samen, in alle eerlijkheid, erkennen...

Gebed om ontferming
Laten wij bij de aanvang van deze viering
God om vergeving vragen voor de fouten die we maakten
en voor de kansen tot goedheid die wij hebben gemist.
L.:

Wij hebben elkaar veel meer nodig, dan we laten blijken.
We hebben elkaar veel meer te bieden, dan we gewoonlijk geven.
We hebben elkaar veel meer te zeggen, dan we meestal uitspreken.
Daarom bidden wij: Heer, ontferm U over ons.

2

We kunnen elkaar veel meer troosten, dan we beseffen.
We kunnen veel meer danken, dan we vermoeden.
We kunnen elkaar veel meer steunen, dan we tot nu toe deden.
Daarom bidden wij: Christus, ontferm U over ons.
We zouden elkaar veel meer moeten aanmoedigen in het goede.
We zouden elkaar veel meer moeten bewonderen in het mooie.
We zouden elkaar veel meer moeten helpen in het moeilijke.
Daarom bidden wij: Heer ontferm U over ons.
Moge God zich over ons ontfermen,
onze fouten vergeven
en ons geleiden naar het blijvende Leven. 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,
zeg ons steeds opnieuw wat we moeten doen
om als mens zinvol te leven,
om te worden zoals U ons hebt gedroomd.
Open onze ogen Heer,
raak ons hart,
zodat wij U en de medemens kunnen dienen. Amen.

Eerste lezing:

Uit het boek Deuteronomium

(Deut. 30, 10-14)

In die dagen sprak Mozes tot zijn volk:
10
U moet aan de Heer gehoorzamen
en alle geboden en voorschriften onderhouden
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die in dit wetboek staan opgetekend;
dan moet u met heel uw hart en heel uw ziel
terugkeren tot de Heer uw God.
11
De geboden die ik u vandaag geef, zijn niet te zwaar voor u
en zij liggen niet buiten uw bereik.
12
Ze zijn niet in de hemel en u hoeft niet te zeggen:
`Wie zal naar de hemel gaan om ze voor ons te halen
en ze ons te laten horen, zodat wij ze kunnen volbrengen?''
13
Ze zijn niet overzee en u hoeft niet te zeggen:
`Wie zal de zee oversteken om ze voor ons te halen
en ze ons te laten horen, zodat wij ze kunnen volbrengen?''
14
Nee, het woord is dicht bij u, in uw mond en in uw hart.
U kunt het dus volbrengen.

Tussenzang: Ps. 69 (68) 14 en 17, 30-31, 33-34, 36ab en 37
Refrein:

Ziet toe, geringen, en weest verheugd,
schept moed, gij allen die God zoekt.

Maar mijn gebed, Heer, richt ik tot U,
nu is het de tijd van genade.
Verhoor mij, Heer, want mild is uw zegen.
Sta mij met heel uw barmhartigheid bij.
Ik ga gebogen onder mijn smart;
God, laat uw hulp mij beschermen.
Gods Naam zal ik loven in mijn gezang,
Hem dankbaar overal prijzen.
Ziet toe, geringen, en weest verheugd,
schept moed, gij allen die God zoekt.
God luistert naar wat een arme Hem vraagt,
vergeet zijn gevangenen niet.
Want God zal Sion verlossen,
Hij bouwt Juda’s steden weer op.
Zijn kroost zal het land weer erven,
Gods Naam zal in ere zijn.

Tweede lezing:

(Kol. 1, 15-20)

Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Kolosse
15
16

17
18

Broeders en zusters,
Hij is het beeld van de onzichtbare God,
de eerstgeborene van heel de schepping.
Want in Hem is alles geschapen,
in de hemel en op de aarde,
het zichtbare en het onzichtbare,
tronen en hoogheden, heerschappijen en machten.
Alles is door Hem en voor Hem geschapen.
Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in Hem.
Hij is ook het hoofd van het lichaam dat de kerk is.
Hij is de oorsprong, de eerstgeborene uit de doden,
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19
20

om in alles de eerste te zijn, Hij alleen.
Want in Hem heeft heel de volheid willen wonen
om door Hem alles met zich te verzoenen
en vrede te stichten door het bloed, aan het kruis vergoten,
om alle wezens in de hemel en op de aarde door Hem te verzoenen.

Tussenzang:

Wie oren om te horen heeft (ZJ 594)

https://www.youtube.com/watch?v=BVQ8Qqvcc48
Wie oren om te horen heeft, hore naar de wet die God hem geeft:
gij zult geen vreemde goden, maar Mij alleen belijden voortaan.
Hoor, Israël, mijn geboden.
Bemint uw Heer te allen tijd, dient Hem met alles wat gij zijt,
aanbidt Hem in uw daden. Dit is het eerste en grote gebod,
de wil van God, uw Vader.
Biedt uw naaste de helpende hand, spijzigt de armen in uw land,
een woning wilt hen geven. Het tweede gebod is het eerste gelijk;
doet dit, en gij zult leven.
De macht der liefde is zo groot, geen water blust haar vuren uit,
wanneer zij is ontstoken. Nu wilt ontbranden aan liefdeswoord,
God heeft het tot ons gesproken.

Evangelie:

(Lc. 10, 25-37)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas
25

26
27

28
29
30
31
32
33
34

In die tijd kwam een wetgeleerde naar Jezus toe
om Hem op de proef te stellen.
`Rabbi,' zei hij,
`wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?'
Hij zei tegen hem:
`Wat staat er in de wet geschreven? Hoe leest u dat?'
Hij gaf ten antwoord:
`U zult de Heer uw God liefhebben
met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht
en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf.'
Hij zei tegen hem:
`Juist geantwoord! Doe dat en u zult leven.'
Maar hij wilde zich rechtvaardigen en vroeg aan Jezus:
`Ja maar, wie is mijn naaste?'
Jezus nam weer het woord en zei:
`Op reis van Jeruzalem naar Jericho viel iemand in handen van rovers.
Ze schudden hem uit, mishandelden hem en lieten hem halfdood achter.
Toevallig kwam er een priester langs die weg;
hij zag hem, maar liep in een boog om hem heen.
Ook een Leviet die voorbijkwam en hem zag,
liep in een boog om hem heen.
Toen kwam er een Samaritaan langs die op reis was;
hij zag hem en was ten diepste met hem begaan.
Hij ging naar hem toe,
goot olie en wijn op zijn wonden en verbond ze.
Toen zette hij hem op zijn eigen rijdier
en bracht hem naar een herberg,
waar hij hem verder verzorgde.
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35

36
37

De volgende ochtend haalde hij twee denariën tevoorschijn
en gaf ze aan de waard.
`Zorg voor hem,'' zei hij, `en als u nog meer kosten moet maken,
zal ik ze u op mijn terugreis vergoeden.''
Wie van die drie is naar uw mening
de naaste geweest van de man die in handen van de rovers was gevallen?'
Hij zei: `Hij die hem barmhartigheid heeft bewezen.'
Jezus zei tegen hem: `Doe dan voortaan net als hij.'

Overwegingen:
Wie iets weggeeft of iemand helpt, wordt af en toe bedrogen. Geld gegeven bijvoorbeeld
met de stellige belofte dat men het terug zal geven en je wacht nog altijd op je centen.
Ik denk dat we dat allemaal al wel eens hebben meegemaakt. Alleen jammer mocht je
daaruit besluiten om nooit nog iemand bij te springen. En die oude buurvrouw, moet je
ze helpen? Ze heeft geld genoeg en ze heeft twee getrouwde dochters, fit en gezond, die
ook niets te kort hebben. Ze kan haar maaltijden aan huis laten bezorgen door het
O.C.M.W.
Die depressieve man die komt aankloppen op een moment dat het mij niet past, moet ik
mijn tijd en geduld daarin investeren? Eigenlijk moet hij zichzelf genezen. Ten andere,
als de psychiaters hem niet kunnen helpen, wat kan ik dan voor hem doen? Hij heeft
trouwens geen enkele reden om depressief te zijn. Die schooier, die wat geld vraagt,
moet ik me over die man ontfermen? Hij krijgt het bestaansminimum zonder te werken.
En hij zit nogal veel op café. Dat hij begint met een pint minder te drinken! Het schijnt
ten andere dat hij vroeger welstellend was maar alles erdoor gedraaid heeft. Moet ik dan
betalen voor zijn stommiteiten? En last but not least moet je nog iets geven aan de
Kerk, waar het aantal kerkgangers elk jaar nog kleiner wordt. De Kerk is toch rijk
genoeg, dat ze eerst eens beginnen met het goede voorbeeld te geven …
Zoveel redenen of tenminste excuses om te doen wat de priester en de leviet deden in
het Evangelieverhaal dat we zopas beluisterd hebben. Ze gingen in een boog om de
mens in nood. Ook die priester en leviet hadden daar wellicht redenen voor en wellicht,
zoals wij heel vaak hebben, een hard oordeel over die sukkelaar. Misschien dachten ze
bij zichzelf: Waarom was die man daar alleen op weg van Jeruzalem naar Jericho? Laten
we geen risico’s nemen en doen alsof onze neus bloedt, alsof we niets gezien hebben.
Voor de rest ergerden zij zich waarschijnlijk aan de onvoorzichtigheid van die overvallen
mens.
Paul Magnette, de voorzitter van de Waalse Parti Socialiste, deed ooit volgende treffende
uitspraak: ”S’indigner c’est bien, s’engager c’est mieux”, wat wil zeggen: “Het is goed je
aan sommige mensen of toestanden te ergeren, maar je ervoor inzetten is beter.”
De vraag die Jezus ons vandaag stelt, is: “Erger je je alleen nog bij het zien van mensen
in nood of kun je daarbij nog kriebels van medelijden krijgen in je buik, die je ertoe
aanzetten iets voor hen te doen? Wanneer je kriebels in je buik voelt bij het zien van
iemand dan wijst dat meestal op verliefdheid. Maar je kunt ook zoals de Samaritaan
kriebels voelen uit medelijden. Bij het zien van die mens langs de weg, beroofd van alles
en halfdood, stelde hij zich niet de vraag: “Wat deed die daar zo heel alleen langs de
weg? Of, hoe krijgen we de rovers te pakken?” Neen! Maar het beeld van die man in
nood raakte hem tot diep in zijn buik. Hij werd ontroerd.
Dat is het eerste wat nodig is om iemand te helpen: kriebels van medelijden in je buik
krijgen. Maar die barmhartige Samaritaan deed nog meer. Hij handelde professioneel.
Hij ontsmette de wonden van de gekwetste en legde een verband erop. Hij bracht hem
naar een herberg en betaalde alles. Ook dat laatste is belangrijk. De oud-premier van
Engeland, de iron lady Margaret Thatcher, heeft ooit eens gezegd: “Niemand zou zich de
barmhartige Samaritaan herinneren als hij enkel goede bedoelingen had. Hij had ook
geld.”
Sterke bewogenheid, wat geld en een beetje bekwaamheid: de drie zijn nodig om iemand
te helpen. Bekwaamheid zonder bewogenheid en zonder een beetje geld maakt het
onmogelijk iemands nood te lenigen. Als je iemand echt wilt helpen, moet je soms op
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zoek gaan naar een persoon of een dienst die deskundig is en er meer van kent.
Sommige mensen hebben iemand nodig om bij die dienst te raken en er iets voor te
betalen.
De vraag die Jezus vandaag aan elkeen stelt, is deze: Vind ook jij, net als de priester en
de leviet, redenen of verontschuldigingen om onverschillig te blijven voor de miserie van
anderen, om nooit iets van het jouwe te geven of niemand te helpen? “S’indigner c’est
bien, s’engager c’est mieux.” Ik herinner me nog goed dat het eerste wat onze huidige
paus deed toen hij aangesteld was, was naar Lampedusa gaan, het eiland voor de
Italiaanse kust waar zoveel bootvluchtelingen stranden: “hier zien we echt waar de
globalisering van de onverschilligheid toe leidt.”
Ook de Damiaanaktie heeft al jaren als slogan: ‘onverschilligheid doodt’.
Waarvan akte; en bij deze een uitnodiging om het niet te zijn.
Miguel Dehondt
------------------------Wie is mijn naaste, God?
Het klinkt als een uitvlucht om niet lief te hebben
en als een verontschuldiging
omdat ik mensen
laat sterven in eenzaamheid en verdriet.
Want de eigenlijke vraag is niet
wie mijn naaste is,
maar wel
of ik de naaste wil zijn van mijn medemensen.
Geef mij daarom de durf
mijn handen uit de mouwen te steken
en gekwetste en lijdende mensen nabij te zijn
en te blijven, voor altijd.
--------------------------Je komt er vandaag niet meer 'per toeval' langs.
Het leed, de nood van mensen,
komt dagelijks recht op je af
via de krant en de televisie.
En altijd weer diezelfde vraag:
wat zal jij doen?
Geef jij antwoord, of niet?
De keuze is aan jou:
je laat je raken,
je staat stil,
je hoort de vraag
en wil er iets aan doen
of...
je loopt er in een boog omheen:
wat niet weet, niet deert,
't is beter mekaar met rust te laten,
of: mijn kop staat niet naar triestig nieuws na een drukke dag...
en je zapt naar een andere post.
Of stel je toch de vraag:
voor wie en hoe zal ik een vriend, een naaste zijn?
Op deze vraag
is het antwoord: doen.
(naar Carlos Desoete)
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Woorden van geloof:
Wij geloven in God, de Vader,
die zijn schepping in onze handen heeft gegeven
om er een woning van te maken
waarin het goed is om te leven.
Wij geloven in de Zoon, Jezus Christus,
die bij ons kwam wonen en nu leeft
in de harten van de mensen.
Hij is ons Voorbeeld van liefde tot het uiterste.
Wij geloven in Gods Geest,
die ieder van ons de kracht geeft
om aan het Rijk van God mee te bouwen.
Wij geloven in een gemeenschap
waarin elkeen zorg draagt voor de ander;
waarin eenieder aan de Blijde Boodschap
gestalte geeft door woord en daad.
Wij geloven dat een mensenleven
nooit zal eindigen
en dat we hoopvol mogen uitzien
naar het eeuwig geluk bij de Vader. Amen.

Voorbeden:
God,
omdat U begaan bent met het lot van mensen, durven wij tot U bidden:
L.:

Voor hen die langs de kant van de weg liggen,
soms door eigen schuld, soms geveld door anderen.
Dat zij de moed niet opgeven en blijven geloven in barmhartigheid,
dat ze blijven uitzien naar iemand die hun naaste wil zijn.
Laten we bidden…
Voor hen die op hun levensweg
voorbijgaan aan de mens in nood,
gedreven door onverschilligheid of door haast.
Dat zij hun levenstempo wat verlagen
zodat ze zich tot in hun hart kunnen laten raken.
Laten we bidden…
Voor hen die zich altijd open stellen voor de nood van medemensen,
maar zich soms vertillen aan andermans lasten.
Dat zij ook barmhartig kunnen zijn voor zichzelf
en hulp van anderen kunnen aanvaarden.
Laten we bidden…
Voor onze eigen geloofsgemeenschap.
Dat wij een herberg van barmhartigheid
mogen zijn,
met een open deur voor wie, belast en beladen,
op zoek zijn naar verlichting en rust.
Laten we bidden…
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God, ontferm U over uw mensen en geef hun de kracht
om hun levensweg te gaan, in vreugde en vol goede moed.
Wij vragen U dit door Jezus Christus,
Beeld van U in tijd en eeuwigheid. Amen.

Lied: Niet als een storm (naar Psalm 1)
➔ zeker beluisteren: https://www.youtube.com/watch?v=0tuOhm3nJys
Niet als een storm, als een vloed, niet als een bijl aan de wortel
komen de woorden van God, niet als een schot in het hart.
Maar als een glimp van de zon, een groene twijg in de winter,
dorstig en hard deze grond, zo is het koninkrijk Gods.
Stem die de stilte niet breekt, woord als een knecht in de wereld,
naam zonder klank zonder macht, vreemdeling zonder geslacht.
Kinderen, armen van geest, mensen gelouterd tot vrede,
horen de naam in hun hart, dragen het woord in hun vlees.
Blinden herkennen de hand, dovemansoren verstaan Hem.
Zalig de man die gelooft, zalig de boom aan de bron.
Niet in het graf van voorbij, niet in de tempel van dromen,
hier in ons midden is Hij, hier in de schaduw der hoop.
Hier in dit stervend bestaan, wordt Hij voor ons geloofwaardig,
worden wij mensen van God, liefde op leven en dood.

Gebed over de gaven
God van liefde,
in dit teken van brood en wijn gedenken wij uw Zoon:
de naaste bij uitstek voor iedereen.
Geef dat wij onszelf durven inzetten zoals Hij:
met heel ons hart en met al wat in ons is.
Dit vragen wij U voor vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.

Groot Dankgebed
Wij danken U, barmhartige God,
omdat U een God van mensen bent,
dat U onze God genoemd wil worden,
dat U ons kent bij onze namen,
en dat U de wereld in uw handen houdt.
Want daarom hebt U ons geschapen en geroepen in dit leven:
dat wij met U verbonden zouden zijn,
wij, uw mensenvolk op aarde.
Gezegend bent U,
Schepper van al wat bestaat;
gezegend bent U,
die ons ruimte geeft en tijd van leven;
gezegend bent U om het licht in onze ogen
en om de lucht die wij ademen.
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Wij danken U voor heel de schepping,
voor alle werken van uw handen,
voor alles wat U gedaan hebt in ons midden
door Jezus Christus, onze Heer.
Daarom huldigen wij uw naam,
Heer onze God,
en aanbidden U met de woorden: Heilig …
Wij hebben U nooit gezien, God,
maar wij mogen U wel ontmoeten
waar mensen van elkaar houden,
genade zijn voor elkaar en uw schepping eerbiedigen.
Wij hebben U nooit gezien, God,
maar U geeft Uzelf aan ons,
in een medemens, in een geliefde,
in een reisgezel, in een zieke,
in Jezus, de dienaar van de wereld.
INSTELLINGSVERHAAL
Verkondigen wij de kern van ons geloof:
Heer, Jezus, wij verkondigen uw dood, en belijden tot Gij wederkeert
dat Gij verrezen zijt.
Om dit te herdenken
blijven wij het Brood breken voor elkaar,
zoals zovelen reeds voor ons deden.
Wij bidden voor de mensen
die een bijzondere plaats innemen in ons hart,
ook voor hen die van ons zijn heengegaan.
Laat uw mensen nooit verloren gaan,
bewaar hen in uw liefde,
schrijf hun namen in de palm van uw hand.
Zend uw Geest uit over uw Kerk.
Geef ons hoop, God.
Geef ons vrede omwille van Jezus Christus.
Met Hem en in Hem zijn wij uw mensen,
bent U Gij onze Vader, nu en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader
Jezus vroeg ons niet enkel Brood te delen
en de Beker rond te reiken om Hem te gedenken,
Hij leerde ons ook bidden tot zijn Vader, die ook onze Vader is.
Onze Vader,...
Laat uw aangezicht over ons lichten, God,
en keer U tot ons opdat wij mogen worden zoals U ons hebt gedroomd.
Wek Jezus op in ons hart,
wek in ons zijn liefde en wijsheid,
zijn vergevingsgezindheid en geduld.
Laat ons door U openbloeien
zodat we weer hoopvol kunnen wachten op Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk...
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Vredeswens
Soms zouden wij de moed erbij verliezen
bij al wat gebeurt:
mensen die elkaar de duivel aandoen,
conflicten die maar niet opgelost geraken en steeds nieuwe slachtoffers maken.
Laten wij dan terugdenken aan Jezus die zei:
“Kom tot Mij, Ik zal je bemoedigen,
rust geven en innerlijke vrede schenken.”
Laten we die vrede van Jezus toe in ons hart,
en laten we die uitdragen naar elkaar met een hartelijk gebaar.

Lam Gods
Communielied:

Zolang er mensen zijn op aarde (ZJ 575)

https://www.youtube.com/watch?v=-m6tLW53054
Zolang er mensen zijn op aarde,
zolang de aarde vruchten geeft,
zolang zijt Gij ons aller Vader;
wij danken U voor al wat leeft.
Zolang de mensen woorden spreken,
zolang wij voor elkaar bestaan,
zolang zult Gij ons niet ontbreken,
wij danken U in Jezus' naam.
Gij voedt de vogels in de bomen,
Gij kleedt de bloemen op het veld.
O Heer, Gij zijt mijn onderkomen,
en al mijn dagen zijn geteld.
Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven,
Gij redt de wereld van de dood.
Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven,
zijn lichaam is het levend brood.
Daarom moet alles U aanbidden,
uw liefde heeft het voortgebracht.
Vader, Gij zelf zijt in ons midden.
O Heer, wij zijn van uw geslacht.

Slotgebed:
Heer ,
geef mij mensen om mij heen
die in mij blijven geloven
en die mij opwachten als ik achterblijf.
Mensen met durf, moed en fantasie,
mensen die mij weer op weg zetten
als ik aarzel of het niet meer zie zitten.
En misschien, Heer,
vind ik dan morgen zelf de kracht
om iemand op mijn schouders te dragen.
Zo groeit uw Rijk van recht en gerechtigheid,
solidariteit en wereldwijde verbondenheid. Amen.
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Zegen en zending
Gaat en doet gij evenzo.
Daartoe werden wij in het evangelie opgeroepen.
Moge de Heer ons daarvoor de nodige geestdrift,
bezieling en daadkracht schenken.
Hij moge ons zegenen
zodat ook wij voor elkaar een zegen zouden zijn
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dessertje:
Kapotgewerkt,
opgebruikt,
afgekeurd,
uitgerangeerd,
van de weg geschoven.
Wie zal zijn naaste zijn?
Vreemde wegen gegaan,
tegen de muur gelopen,
noodsprongen gemaakt,
in de vernieling geraakt,
de weg kwijtgeraakt.
Wie zal zijn naaste zijn?
Weggejaagd van zijn grond,
gevlucht voor geweld,
aan lager wal geraakt,
kreperend in krotten,
weggedrukt in de goot.
Wie zal zijn naaste zijn?
(Kees Pannekoek)
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