18e zondag door het jaar
30-31 juli 2022
–
decanaat Poperinge
Aperitief: De Noordzee – Boudewijn de Groot (1966)
Daar zeilde op de Noordzee, de Noordzee wijd en koud,
Een schip zo zwaar beladen met 's werelds ijdel goud.
Daar kwam de Spanjaard dreigen te roven ons het goud,
Toen we voeren op de Noordzee, de Noordzee, de Noordzee,
al op de Noordzee wijd en koud.
't Was onze jongste makker, een jongen sterk en koen,
die sprak al tot de schipper: wat zult gij aan mij doen,
wanneer ik wil gaan zwemmen en ginds het Spaans galjoen
doen zinken in de Noordzee, de Noordzee, de Noordzee,
al in de Noordzee zinken doen?
Ik zal u geven zilver, een wapen en blazoen.
Mijn eigen jonge dochter zal ik u huwen doen,
Wanneer gij wilt gaan zwemmen en ginds het Spaans galjoen
doen zinken in de Noordzee, de Noordzee, de Noordzee,
al in de Noordzee zinken doen.
De jongen bad de hemel, sprong daarop overboord
en heeft in 's vijands scheepwand drie gaten toen geboord.
En van de trotse Spanjaard is nimmer meer gehoord,
op heel de wijde Noordzee, de Noordzee, de Noordzee,
op heel de Noordzee meer gehoord.
Toen zwom hij naar het schip en de mannen juichten luid.
Maar onze schipper gaf hem zijn dochter niet tot bruid.
Al smeekte ook de jongen: Haalt mij het water uit,
de schipper gaf de Noordzee, de Noordzee, de Noordzee,
gaf hem de Noordzee als zijn bruid.
Toen zwom hij om het schip heen, hij was zo koud en moe.
Vol bitterheid en wanhoop riep hij zijn makkers toe:
Och makkers, haalt mij op, want ik ben het zwemmen moe.
Mij trekt de koude Noordzee, de Noordzee, de Noordzee,
mij trekt de Noordzee naar zich toe.
Zijn makkers redden hem toen maar op het dek stierf hij.
Na het één, twee, drie in Godsnaam dreef weg met het getij
de koene jonge zeeheld, veel jonger nog dan wij
en zonk toen in de Noordzee, de Noordzee, de Noordzee,
en in de Noordzee weg zonk hij.
➔ De Noordzee:
https://www.youtube.com/watch?v=WKgwAUdYYwA
➔ The Golden Vanity (één van de vele versies):
https://www.youtube.com/watch?v=4DpdO6lmMCo

Dit lied stond op de eerste plaat van Boudewijn
de Groot uit 1966. Het was een cover van een
‘traditional’ ‘The golden Vanity’ , als een folksong
uitgebracht door de gekende protestzanger Pete
Seeger, en hier schitterend vertaald door
(uiteraard) Lennaert Nijgh. Een lied waarvan ik
de inhoud aanvankelijk niet begreep want wat
had het te maken met ‘de Noordzee’ ? Met ouder
worden en beter begrijpend wat ’s werelds
ijdelheden zijn, ben ik de schoonheid en diepte
van het lied gaan waarderen.

The golden Vanity – Pete Seeger
There was a ship that sailed
all on the lowland sea
And the name of the ship was the Golden Vanity
And we feared she would be taken
by the Spanish enemy
As she sailed upon the lowland, lowland, lowland
Sailed upon the lowland sea.
Then up spoke our cabin boy
and boldly out spoke he
And he said to our captain
"What will you give to me
If I swim along the side of the Spanish enemy
And I sink her in the lowland sea?"
"Oh I will give you silver
and I will give you gold
And my own fair daughter
your bonny bride shall be
If you'll swim along the side
of the Spanish enemy
And you'll sink her in the lowland,
lowland, lowland
Sink her in the lowland sea
Then the boy he made him ready
and overboard sprang he
And he swam to the side of the Spanish enemy
With his brace and auger
in her side he bored holes three
And he sank her in the lowland sea
Then quickly he swam back
to the cheering of the crew
But the captain would not heed him,
his promise he did rue
And he scorned his poor entreatings
when loudly he did sue
And left him in the lowland, lowland, lowland
Left him in the lowland sea
Then the boy he turned round
and he swam to the port side
And up to his messmates full bitterly he cried
"O messmates, draw me up,
for I'm drifting with the tide
And I'm sinking in the lowland, lowland, lowland
Sinking in the lowland sea"
Then his messmates drew him up,
but on the deck he died
And they stitched him in a hammock
which was so fair and white
And they low'red him overboard,
and he drifted with the tide
And he sank into the lowland, lowland, lowland
Sank into the lowland sea
There was a ship that sailed…
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Intredelied: Bekleedt u met de nieuwe mens (ZJ 527)
https://www.youtube.com/watch?v=pJf9c7BXfmM
Bekleedt u met de nieuwe mens en houdt u naar de Heer gewend,
maakt u gereed en blaakt het vuur, verwacht zijn uur.
Legt daarom alle leugen af, al wat bederft, is voor het graf,
maar doet van die is opgestaan, de waarheid aan.
Wij zijn elkanders hart en hand op weg naar het beloofde land;
verdraagt en steunt de zwakken maar, vergeeft elkaar.
En gaat niet toornig in de nacht, maar laat de vrede als een wacht
uw slaap verlichten; in uw droom gaan eng'len om.
O broeders, zusters van de Heer: geeft aan de boze plaats noch eer,
maar arbeidt liever voor het brood en deelt in nood.
Hebt gij niet van die dag gehoord, dat God zal richten met zijn Woord?
Zo doet dan heden aan de tijd gerechtigheid!

Welkom
Mensen zijn altijd op zoek naar geluk en dat is goed,
want wij zijn geschapen om gelukkig te zijn.
Maar de ervaring leert dat we ook wel eens in de verkeerde richting zoeken.
Vandaag zegt Jezus ons
dat we het geluk niet moeten zoeken waar het niet te vinden is.
en daarom waarschuwen de lezingen ons voor ijdelheid,
voor de afgoderij van geld en rijkdom.
‘Geen enkel bezit kan je leven veilig stellen’, horen we straks.
Alles is van voorbijgaande aard,
en al ons wroeten garandeert daarom nog geen geluk.
Nu en dan is het nodig ons eens te bezinnen
over de echte waarden in het leven.
Echt rijk en gelukkig is hij die wil delen wat hij bezit.
Voor al die keren dat wij dat willen proberen,
bidden wij om Gods steun en ontferming.

Gebed om ontferming
L.:

Als wij weer eens onszelf dreigen voorbij te lopen,
roep ons dan terug...
Heer, ontferm U over ons.
Als we weer eens op de tippen van onze tenen leven,
zet ons dan met beide voeten op de grond...
Christus, ontferm U over ons.
Als we ons weer eens ergeren aan de dingen en aan elkaar,
breng ons dan weer tot rust...
Heer, ontferm U over ons.

God, wees een vaste waarde in ons leven,
Degene op wie wij mogen bouwen.
Dan worden wij mensen met een warm hart,
mensen die, in leven en werken, voor anderen hartverwarmend zijn. Amen.
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Eer aan God
Laten wij de Heer loven en prijzen
en dankbaar zijn voor zijn schepping
waarin Hij ons geschapen heeft naar zijn beeld en gelijkenis.
Danken wij Hem
voor het licht van zon, maan en sterren,
voor de pracht van bloemen en planten,
voor het wisselen van de seizoenen
en voor alle leven hier op aarde.
Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.
Laten wij de Heer loven en prijzen
omdat Hij zijn Zoon heeft gezonden,
die ons de werkelijke waarden van het leven
heeft kenbaar gemaakt
en ons de weg heeft getoond naar het eeuwig leven.
Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.
Laten wij de Heer loven en prijzen
in alle mensen die zich met hart en ziel inzetten
voor het geluk en het welzijn van medemensen,
voor de verdere uitbouw van zijn schepping,
voor het blijven uitdragen van zijn boodschap,
voor een wereld van vrede, zonder haat of tweedracht.
Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.
Laten wij de Heer loven en prijzen:
voor het geluk dat we mogen vinden in zoveel kleine dingen:
de glimlach van een kind,
een onverwacht teken van liefde,
een luisterend oor,
voor een gebaar van troost,
een woord van dank,
en het warme gevoel bij intens geluk.
Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Openingsgebed:
God,
elke dag opnieuw
schenkt U ons de kans waardevol te leven.
Werkend en zorgend zoeken we vrede en geluk op onze weg.
Wij bidden U:
laat de kwaliteit van leven die Jezus ons voorleefde
ook in ons zichtbaar worden.
Geef dat wij Hem volgen op de weg die Hij ons is voorgegaan.
Dit vragen wij U voor vandaag en alle dagen van ons leven.
Amen.

Eerste lezing:

Uit het boek Prediker (Pred. 1, 2; 2, 21-23)

2
IJl en ijdel, zegt Prediker,
ijl en ijdel, alles is ijdel.
21
Want als iemand door zijn kennis en wijsheid
moeizaam iets gepresteerd heeft,
moet hij het toch overlaten aan een ander,
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die er niets voor gedaan heeft.
Ook dat is ijdel, onzinnig.
22
Wat heeft een mens dan aan zijn harde werken,
aan al zijn zorgen en tobben onder de zon?
23
Zijn leven is één lijdensweg,
zijn werk een bron van ellende.
Zelfs 's nachts vindt hij geen rust.
Ook dat is ijdel.

Tussenzang: Ps. 95 (94), 1-2, 6-7, 8-9
refr.: Luistert heden naar Gods stem
Weest niet halsstarrig zoals weleer.
Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten,
juichen wij toe de Rots van ons heil.
Laat ons verschijnen voor Hem met een lofzang,
Hem met liederen eren.
Komt, laat ons aanbiddend ter aarde vallen,
neerknielen voor Hem die ons schiep.
Hij is onze God en wij zijn volk,
Hij is de herder en wij zijn kudde.
Luistert heden dan naar zijn stem:
weest niet halsstarrig als eens in Meriba.
waar uw vaderen Mij wilden tarten
ofschoon zij mijn daden hadden gezien.

Tweede lezing:

(Kol. 3, 1-5, 9-11)

Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Kolosse
Broeders en zusters,
1
Als u nu met Christus ten leven bent gewekt,
zoek dan ook wat boven is,
daar waar Christus zetelt aan de rechterhand van God.
2
Zet uw zinnen op wat boven is, niet op het aardse.
3
U bent immers gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God.
4
Wanneer Christus, die uw leven is, verschijnt,
zult ook u met Hem verschijnen in heerlijkheid.
5
Maak de aardse praktijken dood:
ontucht, onzedelijkheid, hartstocht, kwade begeerte
en de hebzucht, die gelijk staat met afgoderij.
9
En vertel elkaar geen leugens meer.
Trek de oude mens met zijn gedragingen uit,
10
bekleed u met de nieuwe mens,
die wordt vernieuwd tot het ware inzicht,
naar het beeld van zijn schepper.
11 Dan is er geen sprake meer van Griek of Jood,
besnedene of onbesnedene, barbaar, Skyth, slaaf, vrije mens.
Maar alles in allen is Christus.
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Tussenzang:

Ik sta voor U in leegte en gemis

(ZJ 924)

https://www.youtube.com/watch?v=SpifOA6b_Ww
Ik sta voor U in leegte en gemis.
Vreemd is uw naam, onvindbaar zijn uw wegen.
Zijt Gij mijn God, sinds mensenheugenis,
dood is mijn lot, hebt Gij geen and're zegen?
Zijt Gij de God bij wie mijn toekomst is?
Heer, ik geloof, waarom staat Gij mij tegen?
Mijn dagen zijn door twijfel overmand,
ik ben gevangen in mijn onvermogen.
Hebt Gij mijn naam geschreven in Uw hand,
zult Gij mij bergen in uw mededogen?
Mag ik nog levend wonen in uw land,
mag ik nog eenmaal zien met nieuwe ogen?
Spreekt Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Open die wereld die geen einde heeft,
wil alle liefde aan Uw mens besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood zowaar Gij leeft.
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

Evangelie:

(Lc. 12, 13-21)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas
13
Iemand uit de menigte zei eens tegen Jezus:
`Meester, zeg tegen mijn broer dat hij de erfenis met mij moet delen.'
14
Hij zei tegen hem:
`Wie heeft mij als scheidsrechter tussen u beiden aangesteld?'
15
Hij zei tegen hen:
`Pas op voor iedere vorm van hebzucht!
Ook al heeft een mens nog zo veel, zijn leven bezit hij niet.'
16
Hij vertelde hun een gelijkenis:
`Er was eens een rijke, wiens land veel had opgebracht.
17
Hij dacht bij zichzelf: `Wat moet ik doen?
Ik heb geen ruimte om mijn oogst op te slaan.''
18
`Dit ga ik doen,'' dacht hij,
`ik breek mijn schuren af en ga grotere bouwen;
dan kan ik daar al het graan en mijn andere goederen in opslaan,
19
en tegen mezelf zeggen:
Je hebt daar nu heel wat liggen, jongen, je kunt jaren vooruit.
Rust nu maar eens uit, eet, drink en neem het ervan.''
20
Maar God zei tegen hem:
`Jij dwaas, nog deze nacht wordt je leven opgeëist,
en voor wie zijn dan al die voorraden die je hebt aangelegd?''
21
Zo vergaat het iemand
die rijke schatten verzamelt voor zichzelf en niet voor God.'
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Overwegingen:
Wikipedia, de encyclopedie van het internet leert ons dat ‘ijdelheid’ in het Nederlands
twee betekenissen heeft. Ze verschillen grondig van elkaar, al zijn er ook raakpunten.
(Nu, ’t zijn dingen die we allemaal weten hoor; laat dit dus een soort opfrissing zijn).
De eerste betekenis gaat in de richting van wat in het Latijn werd aangeduid als superbia
en in het Grieks hybris. ‘Hoogmoed’ dus, die zich uit in een overdreven zelfliefde en een
drang om belangrijk en aantrekkelijk over te komen. Niet verschieten: hoogmoedige
eigenliefde wordt beschouwd als de ergste van de zeven zonden en is bovendien de
eerste: alle andere zonden komen uit ijdelheid voort. Een bekend gegeven over ijdelheid
is het verhaal van Lucifer. De ijdelheid veroorzaakte zijn vertrek uit de hemel en zijn
verandering in Satan. Alle streken van de duivel komen uit ijdelheid voort. In de Griekse
mythologie kennen we het verhaal van Icarus, als voorbeeld van overmatige ambitie en
hoogmoed. Ondanks waarschuwingen van zijn vader wilde hij alsmaar hogerop vliegen;
hij kwam te dicht bij de zon, zijn wassen vleugels smolten en hij stortte neer. En dan
hebben we uiteraard nog het verhaal van Narcissus, die zijn spiegelbeeld zag in het
water en verliefd werd op zichzelf, zozeer dat hij aan het spiegelbeeld verslaafd geraakte
en er niet meer los van kwam. Narcisme, overdreven eigenliefde, komt uiteraard voort
uit de zonde van de ijdelheid.
Tegenover ijdelheid staat de deugd van de nederigheid. Men is in alle tijden en culturen
nogal kritisch tegenover alles wat met ijdelheid te maken heeft. Alleen bij onze zo sterk
op het ik-gerichte cultuur zie je net het tegenovergestelde. Dat zal wel voor een groot
stuk te maken hebben met het feit dat ijdelheid big business is. We geven fortuinen uit
om er jong, fris en hip uit te zien. “Zit mijn dasje goed, zit mijn jasje goed”, zong Toon
Hermans over vader die op stap gaat. Dat is gebleven, al heeft men nu al lang geen
eerbied meer voor grijze haren en voor die “rimpels van zorgen en pijn” (Bobbejaan
Schoepen). Men wil dat zelf niet meer en dus moet er gesmeerd, gekleurd, gebotoxt; en
doe je dit niet dan zit je niet goed in je (teveel aan) vel.
Ach, waar maken we ons druk over ? Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is er hier de
grootse ijdeltuit ? (Van Dalewoordenboek zegt terecht dat het woord mannelijk en
vrouwelijk is… ik kan het weten !)
Enfin, ik denk dat de waarheid in het midden ligt. Wie zichzelf niet graag ziet en geen
zelfrespect heeft, is ook niet goed bezig. Uiteindelijk komt het erop neer steeds uit je
eigen ik gehaald te worden. Zoals Jezus ook zei: “bemin uw naaste als uzelf”. (Let op de
volgorde, die is niet toevallig !). Geen navelstaarderij a.u.b.; bestaan is altijd een beetje
uit jezelf treden, wat het Franse woord ‘ex-ister” ook lijkt te suggereren. Nu is het niet de
bedoeling dat we de filosofische toer op gaan, alhoewel het ‘existentialisme’ door mijn
hoofd schoot en hun gedachte dat het leven absurd is, tenzij we er zin weten aan te
geven…
en zo komen we naadloos bij Prediker uit de eerste lezing en de tweede betekenis
van het woord ‘ijdelheid’. Want ijdelheid in de betekenis van vanitas wil zoveel zeggen
als vluchtigheid, leegheid, vergankelijkheid en zinloosheid. Tegenwoordig vertaalt men ‘ijl
en ijdel’ daarom ook graag als ‘Lucht en leegte, alles is leegte.’
Al het wereldlijke is maar tijdelijk. Dat zal die boer uit de parabel van het Evangelie
vandaag ook geweten hebben. Een verhaal dat door iedereen gekend is, maar niet wordt
toegepast, want geschreven voor een ander, zo denken de meesten. Nu, in het aanschijn
van de dood, vallen alle maskers af. Ik heb dit al zo dikwijls in stervensbegeleidingen
mogen ervaren. Men is wie men is en dat geldt ook voor de omstaanders. Met het succes
en de mislukkingen, wat men heeft vergaard en aan vasthoudt, al dan niet gedreven
door of verweven met ijdelheid… Uiteindelijk moeten we alles loslaten. Is alles dan lucht,
is heel ons bezigzijn zinloos ?
Prediker doet ons serieus nadenken over al ons streven en ons bezig-zijn en dat is op
zich heel goed. Hij wil ons behoeden voor de valstrik van de ijdelheid. Er staat ook bij
Prediker: “Vergeet niet te genieten van het leven.” Waarvan akte. Alles ijdel ? Ik denk
dat we ons vooral moeten focussen op de liefde. “Alles is eindig, maar de liefde blijft”, zo
zingen we vaak bij een uitvaart. Laten we dan ook werk maken van die liefde, en
dankbaar zijn voor de liefde die we ervaren en krijgen. Amen.
Miguel Dehondt
-------------------------
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Dwaze mens
die denkt dat hij alles
in eigen hand kan hebben
en kan blijven houden.
Dwaze mens
die schuren bouwt
om zijn eigen waarheid in op te bergen,
te ommuren,
denkend dat de waarheid zal blijven,
onveranderlijk en eeuwig.
Dwaze mens,
vannacht nog zal je alles moeten opgeven:
je grote schuren, je machtige oogst,
al je waarheden.
--------------------------Wij weten niet hoe rijk wij zijn...
het spoor van God voor ons al uitgetekend
van toen we nog met kinderogen naar de wereld keken.
Wij weten niet hoe rijk wij zijn...
dat onze God geen god is van verre en in den hoge,
maar dat Hij in het hart van d'allerminste mensen
gezocht en ook gevonden wordt.
Wij weten niet hoe rijk wij zijn...
omdat God als een metgezel met ons
de wegen gaat van alle leven,
met de schouders van een vriend,
en een hart dat alle ruimte laat.
Wij weten niet hoe arm wij zijn
wanneer wij stilzwijgend voorbijgaan aan Gods deur,
en niet willen bekennen dat wij zonder Hem
de armste mensen van de wereld zijn.
(naar Manu Verhulst)
-----------------------------Hebben en zijn
Op school stonden ze op het bord geschreven,
het werkwoord ‘hebben’ en het werkwoord ‘zijn’;
hiermee was tijd, was eeuwigheid gegeven,
de ene werkelijkheid, de andre schijn.
‘Hebben’ is niets. Is oorlog. Is niet leven.
Is van de wereld en haar goden zijn.
‘Zijn’ is, boven die dingen uitgeheven,
vervuld worden van goddelijke pijn.
‘Hebben’ is hard. Is lichaam. Is twee borsten.
Is naar de aarde hongeren en dorsten.
Is enkel zinnen, enkel botte plicht.
‘Zijn’ is de ziel, is luisteren, is wijken,
is kind worden en naar de sterren kijken
en daarheen langzaam worden opgelicht.

(Ed Hoornik)
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Woorden van geloof:
Ik geloof in de God van het leven,
die licht, aarde en water heeft geschapen
om de mensen een thuis te geven in deze wereld.
Ik geloof in de God van de liefde,
die ons mensen heeft gemaakt naar zijn eigen beeld
om op Hem te gelijken,
om ons stap voor stap naar de voltooiing te brengen.
Ik geloof in Jezus van Nazareth,
die onder ons leefde als het gezicht van de onzichtbare God,
die de weg ging van de liefde,
het conflict, de strijd en de dood.
Ik geloof dat God Jezus deed opstaan uit de dood,
dat Hij leeft tot op vandaag.
Ik geloof in de gemeenschap van mensen
die samenkomt in Jezus' naam
om het brood te breken en te delen,
om te leven van zijn Woord,
om te dienen zoals Hij.
Ik geloof in de Heilige Geest
die ons een maakt in verscheidenheid,
die ons in herinnering brengt
wat we nooit mogen vergeten:
dat de God van leven en liefde
hier en nu aanwezig is
en ons roept tot een leven,
waaraan geen einde komt. Amen.

Voorbeden:
Bidden wij voor allen die geen tijd hebben,
die altijd gehaast zijn.
Dat zij zich niet langer laten leven,
maar innerlijke rust mogen vinden
om elke dag menswaardig te leven.
Laten wij bidden…
Bidden wij voor hen
die door het jachtig bestaan van anderen
tekortkomen aan zorg, aandacht en begrip.
Dat hun nood gehoord mag worden
en zij fijngevoelige mensen mogen vinden
met tijd en luisterbereidheid.
Laten wij bidden…
Bidden wij voor hen
die gekwetst en getekend zijn door het leven.
Dat wij hen zouden zien
en hen met liefde omringen.
Laten wij bidden…
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Lied: De wijze woorden en het groot vertoon (deze wereld omgekeerd)
➔ uitleg: https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/de-wijze-woorden-enhet-groot-vertoon/
➔ lied: https://www.youtube.com/watch?v=DDLpDBJDEhI
➔ rock ’n roll: https://www.youtube.com/watch?v=Xqtj6m8FJ2M
De wijze woorden en het groot vertoon, de goede sier van goede werken,
de ijdelheden op hun pauwentroon, de luchtkastelen van de sterken:
al wat hoog staat aangeschreven zal Gods woord niet overleven;
Hij wiens kracht in onze zwakheid woont beschaamt de ogen van de sterken.
Zijn woord wil deze wereld omgekeerd: dat lachen zullen zij die wenen,
dat wonen zal wie hier geen woonplaats heeft, dat dorst en honger zijn verdwenen –
de onvruchtbare zal vruchtbaar zijn, die geen vader was, zal vader zijn;
mensen zullen andere mensen zijn, de bierkaai wordt een stad van vrede.
Wie denken durft, dat deze droom het houdt, een vlam die kwijnt maar niet zal doven,
wie zich aan deze dwaasheid toevertrouwt, al komt de onderste steen boven:
die zal kreunen onder zorgen, die zal vechten in ’t verborgen,
die zal waken tot de morgen dauwt – die zal zijn ogen niet geloven.

Gebed over de gaven
God van leven,
met brood en wijn in onze handen
beseffen wij meer dan ooit
dat alles een gave is van U.
Hier bijeen, brekend en delend, bidden wij:
leer ons alles wat ons gegeven is naar waarde te schatten,
zodat wij ervan kunnen genieten in echte vrijheid.
Dat vragen wij U door Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Groot Dankgebed
Wij danken U, Heer onze God,
om alles wat U voor ons bent: Schepper en Bevrijder,
Herder van mensen, Licht en Leven.
Wij danken U omdat U Liefde bent,
die onze Lotgenoot wil zijn,
die ons falen vergeeft en zich over ons ontfermt,
die begaan is met ons lijden en onze vreugden deelt.
Wij blijven vertrouwen op U,
ook als uw aangezicht niet wordt gezien,
uw stem niet wordt gehoord
en U machteloos schijnt om ons te helpen.
Met allen die uw naam hoog houden in lief en leed,
in leven en sterven, bidden wij: Heilig, …
Wij danken U, Heer onze God,
om Jezus, uw Zoon:
Hij gaf ons een teken van zijn liefde.
In Hem is uw vergeving en genezing mens geworden.
Want Hij heeft die laatste avond brood genomen, …
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INSTELLINGSVERHAAL
Zijn dood gedenken wij,
zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij.
Samen komen wij tot U, God,
met dit Brood en deze Beker en wij bidden U:
gedenk Hem die zich voor ons heeft gedeeld
en aanvaard dit als teken van onze toewijding.
Toen Jezus zijn werk van vrede had volbracht
hebt U, Vader, Hem hoog verheven
en Hem ' Mensenzoon ' genoemd.
Zend nu zijn Geest in ons midden:
een Geest die niet verdeelt maar samenbrengt.
die geloof geeft in de toekomst,
vertrouwen in de mens, barmhartigheid en recht.
Zo kan deze wereld een koninkrijk van vrede worden
waar vreugde en toekomst is voor allen,
een wereld waar het goed is te leven
in de naam van Jezus, uw Zoon.
Door Hem danken en eren wij U, Vader,
en vervuld van zijn Geest zullen wij zijn Boodschap
verder uitdragen tot het einde der tijden. Amen.

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 de onze is.
Onze Vader,...
Laat uw aangezicht over ons lichten, God,
en keer U tot ons,
opdat wij mogen worden zoals Gij ons hebt gedroomd.
Wek Jezus op in ons hart,
wek in ons zijn liefde en wijsheid, zijn vergevingsgezindheid en geduld.
Laat ons tot gerechtigheid komen
zodat we weer hoopvol kunnen wachten op Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk...

Vredeswens
Wie mensen blij wil maken,
moet zelf vreugde in zich dragen.
Wie de wereld wil verwarmen,
moet het heilig vuur in zich voelen branden.
Wie vrede wil brengen,
moet eerst vrede gevonden hebben in eigen hart.
God wil ons helpen om die vrede te vinden
en aan anderen door te geven en voor te leven.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.

Lam Gods
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Communielied:

God die leven hebt gegeven (ZJ 569)

https://www.youtube.com/watch?v=21TNqCf07Nc
God die leven hebt gegeven in der aarde schoot,
alle vrucht der velden moeten w’ U vergelden,
dank voor ’t dagelijks brood.
Niet voor schuren, die niet duren, gaaft Gij vruchtbaarheid,
maar opdat op aarde, in uw goede gaarde,
niemand honger lijdt.
Maar wij rijken, ach wij blijken hard en onverstoord.
Open onze oren, Heer, opdat wij horen
’t roepen aan de poort.
Wil dan geven, dat ons leven zelf ook vruchtbaar zij.
Laat in goede daden ’t woord van uw genade
opgaan, sterk en vrij.

Slotgebed:

W. van der Zee

Heer, onze God, niet om voorspoed en welvaart bidden wij U,
maar om uw nabijheid in goede en kwade dagen.
Niet om eer en aanzien bidden wij U,
maar om uw zegen die ons tot zegen maakt.
Niet om bescherming tegen mislukking bidden wij U,
maar om kracht en moed om telkens opnieuw te beginnen.
Niet om een ongestoord bestaan bidden wij U,
maar om een leven waarin liefde en dank de boventoon voeren.

Zegen en zending
Dessertje:
Het kan gebeuren
dat je dé wandeling van je vakantie maakt:
de natuur op haar mooist,
het weer op zijn best
en dichtbij jou de mens die jou het allerliefste is.
Maar er is ook iets in jou zelf aan de gang.
Het begint met vragen:
wat loop ik in het leven toch allemaal te vergaren,
waarom probeer ik toch zo krampachtig carrière te maken
en de top te bereiken?
En dan kan er een besluit vallen:
ik ga mijn leven anders invullen.
Het gaat mij niet meer om hebben,
maar om zijn.
Ik leef niet meer om te werken,
maar ik werk om te leven.
Als het zover is, sta dan even stil
en zeg tegen jouw allerliefste:
'Ik heb de oude mens met zijn gedragingen afgelegd
en me bekleed met de nieuwe mens'.
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