20e zondag door het jaar
13-14 augustus 2022
–
decanaat Poperinge
Aperitief: Sing a song for the peace
https://www.youtube.com/watch?v=rT5r87xhhvc
Sing a song for the peace of the people,
sing a song for the rights of ev'ry-one.
Sing a song for the peace of the people,
sing a song for the peace of ev'-ry-one.
Give your hand and we'll be a friend,
each to another in ev'ry place or land.
Give your hand and we'll be a friend,
each to another in ev'ry place or land.

Zing een lied voor de vrede van de mensen,
zing een lied voor de rechten van iedereen.
Zing een lied voor de vrede van de mensen,
zing een lied voor de vrede van iedereen.
Geef je hand en we zullen vrienden zijn,
elk naar de ander in elke plaats of land.
Geef je hand en we zullen vrienden zijn,
elk naar de ander in elke plaats of land.

Vredeslied…: https://www.youtube.com/watch?v=giUfhJDslmI
Kom zing een vredeslied en leer het aan je broeders
Ja, zing een vredeslied, zoek in elkaar het goede.
Jaag nijd en grief uit de wereld, open je hart voor iedereen
Sluit vriendschap voor het leven, strooi liefde om je heen.
Reik nu de hand aan elkander en wijd een warme vreugdezang
aan al je medemensen die de vrede wensen.

Ode an die Freude – Ludwig von Beethoven
➔ André Rieu : https://www.youtube.com/watch?v=E9dLGDCdg3g
➔ Mr. Bean ! : https://www.youtube.com/watch?v=oWGZdYNpaSo
➔ Flashmob Nürnberg: https://www.youtube.com/watch?v=a23945btJYw
Freude, schöner Götterfunken,
Tochter aus Elysium,
Wir betreten feuertrunken,
Himmlische, dein Heiligtum.
Deine Zauber binden wieder,
Was die Mode streng geteilt,
Alle Menschen werden Brüder,
Wo dein sanfter Flügel weilt.

Vreugde, schitterende godenvonk,
dochter uit Elysium!
Wij betreden met vurige hartstocht,
hemels wezen, jouw heiligdom!
Jouw toverkrachten verbinden weer
wat gewoonte strikt verdeeld heeft,
Alle mensen worden broeders
waar jouw zachte vleugel zich welft.

Beethoven – Willem Vermandere
https://www.youtube.com/watch?v=CmQZNHN3gRs
Alle menschen werden brüder
Is een lied voor groot orkest
'T is deur Beethoven geschreven
Diene mens deed ook zijn best
Bovendien wordt het gezongen
Dat was Ludwig toch van plan
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Deur zowel mannen als vrouwen
Deur een koor van duizend man
Zelfs de mensen in de zale
Ongeacht hun rang en stand
Neuriën mee met 't melodietje
Wiegen zachtjes hand in hand
En zo zou het lied maar groeien
Deur de straten van de stad
Over grenzen, talen, rassen
Totdat 't heel de wereld vat
Serven, Bosniërs en Kroaten
Irakees, Amerikaan
Maffiosi, neo-nazi
Vlaming, Duits en Marokkaan

Israël en Palestina, in Syrië,
Libanon en Pakistan
’t rommelt zelfs in d’Ukraïne
in Tibet en Afghanistan

Alle menschen werden brüder
Beethoven naïevekloot
Met het kaaksbeen van nen ezel
Slaat Kaïn zijn broere dood

Intredelied: Het eerste woord zal vrede zijn (ZJ 705)
https://www.youtube.com/watch?v=pElplMHyOYk
Refr.: Het eerste woord zal vrede zijn
waar jij ook binnengaat.
Sjaloom voor jou, sjaloom voor mij:
Maak van dit woord een daad!
Vertel aan wie maar horen wil
het Rijk van Vrede komt!
Het is nabij, zwijg niet meer stil,
bazuin, bazuin het rond.

refrein

En als jou groet geen goed ontmoet,
je woord geen weerklank vindt,
schud dan het stof af van je voet,
’t verwaait wel op de wind.
refrein
Wanneer je gaat in vredesnaam
op weg door stad en land,
dan mag je blij zijn, want jouw naam
staat woordelijk in Gods hand.
refrein

Welkom
Een samenleving waarin mensen als broers en zussen met elkaar omgaan,
waarin alle mensen in rust en vrede mogen leven,
dat is de droom die Jezus tot realiteit wil maken.
Die droom blijft echter een droom als wij niet bereid zijn
verzet aan te tekenen tegen alle vormen van onrecht,
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als wij niet bereid zijn
in opstand te komen tegen hen die anderen willen klein houden.
Die confrontatie ging ook Jezus niet uit de weg.
Daarmee riep Hij tegenkrachten op
die Hem uiteindelijk de mond hebben gesnoerd. Definitief.
Althans, zo leek het, toen Hij aan het kruis werd geslagen.
Aan zijn volgelingen gaf Hij de opdracht mee
zijn heilig vuur brandend te houden.
Geen gemakkelijke taak.
De verleiding is groot om 'omwille van de lieve vrede'
onrecht ongemoeid te laten en toe te dekken met 'de mantel der liefde'.
Aan die verleiding kunnen wij vaak niet weerstaan.
Daarom bidden wij de Heer om vergeving.

Gebed om ontferming
Heer, als wij, uit angst voor mogelijk vervelende gevolgen,
niet durven reageren
als mensen uit onze omgeving met mooie woorden om de tuin worden geleid,
Heer, ontferm U over ons.
Christus, als wij, geneigd om te kiezen voor de gemakkelijkste weg,
de kracht en het uithoudingsvermogen missen
om vast te houden aan wat goed is en zinvol,
Christus, ontferm U over ons.
Heer, U die niemand naar de ogen ziet,
U, die door geen geld of offers om te kopen zijt,
leer ons onszelf te zien zoals we zijn.
Heer, ontferm U over ons.

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.
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Openingsgebed:
Vorst van vrede,
wij, mensen, staan vandaag in vuur en vlam,
maar morgen zijn we alweer 'gedoofd', ontmoedigd en zonder fut.
Wij bidden U:moge de Woorden die U tot ons spreekt
ons vuur aanwakkeren
en ons de kracht geven om de strijd tegen onrecht vol te houden,
zodat uw droom van vrede en gerechtigheid mag zegevieren,
hier en nu en alle dagen dat wij leven mogen. Amen.

Eerste lezing:

Uit het boek van de profeet Jeremia

(Jer. 38, 4-6. 8-10)

Jeremia leeft in de woelige jaren van de 7de eeuw voor Christus.
Hij voorspelt dat zijn land door Babylonië zal overrompeld worden
en raadt de mensen aan om te verhuizen.
Omdat hij in zijn optreden de machtigen van het land niet ontziet,
krijgt hij veel tegenstand van hen.
Baruch, zijn secretaris, vertelt ons hoe de profeet wordt mishandeld.
10
De edelen zeiden tegen de koning:
`Die man moet sterven.
Door zo te spreken tast hij het moreel aan van de soldaten
die nog in de stad zijn en van de hele bevolking.
Die man zoekt niet het welzijn van het volk maar zijn ondergang.’
5
Koning Sedekia antwoordde:
`Goed, hij is in uw macht; ik kan niet tegen u op.’
Toen grepen ze Jeremia en wierpen hem in de put van prins Malkia,
in het kwartier van de wacht; aan touwen lieten ze hem neer.
In de put stond geen water, maar Jeremia zakte weg in de modder.
7
Terwijl de koning zitting hield in de Benjaminpoort,
8
kwam hij uit het paleis naar hem toe en zei:
9
`Heer koning, die mannen hebben een misdaad begaan
door de profeet Jeremia in de put te werpen;
hij zal daar sterven van honger, want in de stad is al het brood op.’
10 Daarop gaf de koning de Kusiet Ebed-Melek de opdracht:
`Neem drie mannen met u mee en haal de profeet Jeremia uit de put,
voordat hij sterft.’

Tussenzang: Ps. 40 (39), 2-3, 4, 18
refrein: Heer, kom haastig mij te hulp.
Met groot vertrouwen heb ik op de heer gehoopt,
Hij heeft zich tot mij neergebogen, mijn geroep verhoord.
Hij heeft mij opgetrokken uit de valkuil, uit de modderpoel,
Hij gaf mijn voeten vaste grond, mijn schreden kracht.
Hij legde in mijn mond een nieuw gezang,
een lied voor onze God,
en velen zullen zien en vrezen en vertrouwen op de Heer.
Gelukkig is de man, die op de Heer zijn hoop stelt,
die met opstandingen en onoprechten niet verkeert.
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Al ben ik ook ellendig en armoedig,
toch weet ik dat de Heer zorg voor mij draagt.
Mijn helper zijt Gij toch en mijn bevrijder,
mijn God, blijf dan niet talmen.

Tweede lezing:

Uit de brief aan de Hebreeën (Hebr. 12, 1-4)

Broeders en zusters,
1
Door zo'n wolk van getuigen omgeven
moeten wij elke zondelast die ons hindert,
van ons afschudden, om vastberaden de wedstrijd te lopen
waarvoor we hebben ingeschreven.
2
Kijk naar Jezus, de leidsman en voltooier van ons geloof.
Omwille van de vreugde die voor Hem in het verschiet lag,
heeft Hij een kruis op zich genomen en de schande niet geteld:
nu zit Hij aan de rechterkant van Gods troon.
3
Denk aan Hem die zoveel tegenstand van zondaars te verduren had;
dat zal u helpen om niet uit te vallen en de moed niet op te geven.
4
U hebt nog niet tot bloedens toe weerstand geboden
in uw strijd tegen de zonde.

Tussenzang:

Geef vrede (ZJ 516)

https://www.youtube.com/watch?v=UWFxnuulIYw
Geef vrede, Heer, geef vrede, de wereld wil slechts strijd.
Al wordt het recht beleden, de sterkste wint het pleit.
Het onrecht heerst op aarde, de leugen triomfeert,
ontluistert elke waarde, o red ons sterke Heer.
Geef vrede, Heer, geef vrede, de aarde wacht zo lang,
Er wordt zo veel geleden, de mensen zijn zo bang,
De toekomst is zo duister en ons geloof zo klein;
O Jezus Christus, luister en laat ons niet alleen.
Geef vrede, Heer, geef vrede, Gij die de vrede zijt,
die voor ons heeft geleden, gestreden onze strijd,
Opdat wij zouden leven bevrijd van angst en pijn,
De mensen blijdschap geven en vredestichters zijn.
Geef vrede, Heer, geef vrede, bekeer ons felle hart.
Deel ons uw liefde mede, die onze boosheid tart,
die onze mond leert spreken en onze handen leidt.
Maak ons een levend teken: uw vrede wint de strijd!

Evangelie:

(Lc. 12, 49-53)

Uit het evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas
Jezus zei tot zijn leerlingen:
49 Ik kwam om vuur op aarde te brengen
en wat zou Ik graag willen dat het al brandde.
50 Ik moet een doop ondergaan,
en hoe houd Ik het uit tot die volbracht is?
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51 Denken jullie dat Ik ben gekomen om vrede te brengen op aarde?
Nee, zeg Ik jullie, eerder verdeeldheid.
52 Vanaf nu zullen vijf mensen in één huis verdeeld zijn,
drie tegen twee, en twee tegen drie:
53 vader tegen zoon, en zoon tegen vader;
moeder tegen dochter, en dochter tegen moeder;
schoonmoeder tegen schoondochter, en schoondochter tegen schoonmoeder.'

Overwegingen:
De woorden van Jezus zijn zeer confronterend. Straks zullen we na het Onze Vader de
vrede uitwisselen aan elkaar. Vandaag zegt Jezus echter dat Hij geen vrede, maar juist
verdeeldheid komt brengen. Hoe valt dat nu te rijmen met elkaar?
We spreken van twee verschillende soorten vrede: een eerste soort vrede is de
‘gemakkelijke’ vrede, die vrede die sommige mensen zoeken en vinden in allerlei
religieuze bewegingen die vooral op het gevoel inspelen. Ook christelijke kerken zijn
soms schuldig aan die ‘gemakkelijke vrede’, vooral ook in landen waar het niet zo goed
gaat. De kritiek van Marx waarbij hij religie ‘opium voor het volk noemt’ die enkel maar
de aandacht legt op de hemelse beloning is hier terecht.
Het tweede soort vrede is de vrede waar Jezus het vandaag over heeft (en die wij straks
hopelijk ook oprecht zullen wensen), het is een vrede die maar kan gemaakt worden als
je door de zure appel heen bijt, als je confrontatie aangaat. De echte, duurzame vrede,
die Jezus verwacht, groeit langzaam, heel langzaam (maar daarom niet minder
turbulent) en vereist een bekeringsproces waarbij elkeen wat water in zijn wijn doet (en
dat is misschien zelfs zacht uitgedrukt). Omdat een mens dit nu eenmaal niet graag doet,
vraagt dit een loutering, omdat je bij echte vrede ook echt inspanningen doet om
rekening te houden met de ander, veronderstellend echter dat we beiden die vrede willen
bewerken.
Als de ander het niet wil, of als beiden niet willen werken aan echte vrede, dan krijg je
juist verdeeldheid. Verdeeldheid zoals we die jaren zagen, onder christenen nog wel, in
Noord-Ierland. Een verdeeldheid die soms noodzakelijk maakt dat er soldaten aan te pas
komen, die we dan niet langer soldaten noemen, maar peacekeepers.
Als we echte vrede verlangen, hebben we Jezus’ steun hard nodig. Want wie liefdevol wil
reageren bij alles wat hij meemaakt, zal contradictorisch genoeg voortdurend strijd
moeten leveren. Want wie zichzelf christen noemt, noemt zich in één adem
‘geëngageerd christen’ en zo iemand kan niet zwijgen bij onrecht. Misschien een
voorbeeld. Je zit aan tafel met een groep mensen en één van die mensen vertelt een
racistische, seksistische of homofobe mop. Heel de tafel lacht, maar jij voelt in je hart,
dat er iets niet klopt en hoewel jij je niet persoonlijk aangevallen voelt, voel je je toch
verbonden met die broeder of zuster die zo pijn wordt gedaan. Je hebt twee
mogelijkheden, voor de ‘lieve vrede’ zwijg je of je neemt het woord en zegt dat je daar
eigenlijk niet mee kunt lachen. Je zult zeker de sympathie van de moppentapper niet
winnen en misschien zullen ook anderen je scheef bekijken. Maar door je belangeloze
inzet (als je het tenminste niet doet om als heilig boontje versleten te worden) werk je
juist aan de echte vrede… Misschien vind je dit een dom voorbeeld, want wat voor
kwaad schuilt er nu in een mop? Goed, maar wat doe je als diezelfde tafel kwaad
spreekt over een familielid? over de Kerk? Wat doe je als die tafel pleit voor een
racistische staat? Wat zou je doen als je tijdens de Tweede Wereldoorlog leefde en de
nazi’s je buren kwamen halen? Zwijgen voor de ‘lieve vrede’ (of om je eigen leven te
beschermen)?
Vele christenen hebben in deze laatste situatie en in gelijkaardige situaties in andere
tijden en plaatsen (ook nu!) niet gezwegen en hebben de vrede van Jezus ter harte
genomen, door net als Hem het kruis te willen opnemen. Pax et bonum. Vrede en alle
goeds. We vinden dit mooi en we leven er van. Maar een wens van de Heilige Franciscus
die ondanks zijn wens van vrede juist oorzaak was van vele ruzie en ergernis. De
radicale levenskeuze waar hij voor stond zorgde voor heel wat tegenstand in de wereld
van die tijd. Laten wij daar even aan denken wanneer we straks elkaar weer vrede
wensen of wanneer we ergens die spreuk zien.
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Jezus zegt: “Ik kwam om vuur op aarde te brengen en wat zou Ik graag willen dat het al
brandde.” Ja, Jezus, geef me vuur, nee geen lucifers natuurlijk maar passie elk uur.
(Raymond van het Groenewoud, de liefde voor muziek). Laten we geen lauwe, brave
christenen zijn zeker niet als het om ‘vrede en alle goeds’ (ons artikel) gaat.
(Dennis Jacques)
------------------------Gij, Geest van God,
die mensen bij elkaar brengt
en tot een gemeenschap maakt,
ontsteek in ons het vuur van toen,
opdat uw Boodschap weer verstaanbaar wordt.
Gij, Geest van God,
beziel, zoals weleer,
de mensen die iets van uw werk durven te doen:
die schoonheid scheppen
en warmte tussen mensen brengen.
Die kunnen toveren met materie,
die dankzij kleuren en klanken
emoties maken en gedachten brengen.
Beziel hen, Geest van God,
dat zij niet verdwijnen
in de hypocriete leegheid van commercie,
in ijdel zoeken naar effecten.
Geest van God,
geef uw warme liefde
aan de mensen die geslagen en gekwetst,
vernederd en verlaten werden.
Behoed hen voor verbittering
en houd de wanhoop uit hun hart.
Wees hun moeder en hun vader,
hun thuis waar zij op adem komen en vrede vinden.
Geest van God,
die mensen geneest en gebroken harten herstelt,
ontsteek in hen het vuur van toen,
zodat zij vandaag uw levende Boodschap worden.
Een Boodschap van hoop voor elke mens,
een Boodschap zo uitnodigend nabij.
(naar Manu Verhulst)
---------------------------

Brothers in arms – Dire Straits (1985)
➔ https://www.youtube.com/watch?v=eBSaPMgy56k
➔ versie Joan Baez: https://www.youtube.com/watch?v=5zTxyce4tFo
These mist covered mountains
Are a home now for me
But my home is the lowlands
And always will be
Someday you'll return to
Your valleys and your farms
And you'll no longer burn to be
Brothers in arms

Deze met mist bedekte bergen
zijn nu mijn thuis.
Maar ik hoor thuis in de lage landen
en dat zal altijd zo zijn.
Op een dag zal jij ook terugkeren
naar je valleien en je boerderijen
en zal je niet langer gedwongen zijn
om wapenbroeders te zijn.
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Through these fields of destruction
Baptisms of fire
I've witnessed your suffering
As the battle raged high
And though they did hurt me so bad
In the fear and alarm
You did not desert me
My brothers in arms

Door deze velden van vernietiging
doopsels van vuur
heb ik jullie zien lijden
toen het gevecht heviger werd.
En alhoewel ze me veel pijn hebben gedaan
in de angsten en de schrik
jullie hebben me niet in de steek gelaten,
mijn wapenbroeders.

There's so many different worlds
So many different suns
And we have just one world
But we live in different ones
Now the sun's gone to hell and
The moon's riding high
Let me bid you farewell
Every man has to die
But it's written in the starlight
And every line in your palm
We're fools to make war
On our brothers in arms

Er bestaan zoveel verschillende werelden
zoveel verschillende zonnen
en we hebben maar één wereld
maar we leven in verschillende werelden.
Nu dat de zon vertrokken is naar de hel
en de maan hoog aan de hemel staat
laat me jullie vaarwel wensen.
Iedere mens moet ooit sterven
maar het staat geschreven in de sterren
en in elke lijn op je handpalm:
we zijn zo dom, omdat we vechten
tegen onze wapenbroeders.

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

Woorden van geloof:
Ik geloof in Hem die heet:
‘Ik zal er zijn voor allen, niemand uitgesloten’.
Hij is de Kern, de Bron van onze solidariteit.
Op Hem wil ik mijn inzet afstemmen
en zijn naam maken tot de rode draad van mijn leven.
Ik geloof in Jezus,
het levende verzet tegen iedere uitsluiting.
In Hem heeft onze God handen en voeten gekregen.
In Hem is zijn naam werkelijkheid geworden.
Ik geloof dat Hij niet vergeefs heeft geleefd
maar dat Hij elke dag opnieuw verrijst
in mensen die vandaag
zijn solidariteit met de uitgestotenen belichamen.
Ik geloof in zijn Geest,
die ook vandaag mensen bezielt
en aanzet om zijn manier van leven tot de hunne te maken,
en de weg te gaan van breken en delen,
van goedheid en verbondenheid,
van recht en vrede,
altijd weer ten bate van de minsten.
Ik geloof in Hem die heet:
‘Ik zal er zijn voor u’,
en ik weet: Hij is te doen. Amen.
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Voorbeden:
Bidden wij voor de sterken onder ons, de profeten van onze dagen,
die definitief de kant gekozen hebben van de zwakken
en zich daarom niet laten weerhouden
het onrecht - telkens weer - bij name te noemen.
Dat zij staande blijven en hun stem nooit verstomt.
Laat ons bidden…
Bidden wij voor de teleurgestelden onder ons,
ooit enthousiast begonnen, dromend van een betere wereld,
maar moedeloos geworden
omdat de werkelijkheid zoveel weerbarstiger is.
Bidden we ook voor alle mensen die in de put zitten
en de toekomst somber inzien.
Dat er handen zijn die hen omhoog trekken
en hen weer zetten op vaste grond.
Laat ons bidden…
Bidden wij voor de stille zwijgers onder ons,
die alles maar over hun kant laten gaan,
voor de zachte heelmeesters, die spanningen steeds verhullen
en koste wat kost de vrede willen bewaren.
Dat zij opkomen voor zichzelf, leren uitkomen voor hun mening
en gaan inzien dat toedekken en sussen niet altijd het beste is.
Laat ons bidden…

Lied: Wij bidden U om vrede (ZJ 734)
https://www.youtube.com/watch?v=s7Jk7s0u4Gk
Wij bidden U om vrede en vragen U om brood
dat mensen redt van honger en onmacht totterdood.
Wij bidden U om wijsheid en vragen U om licht
dat mensen ogen opent en op elkander richt.
Wij bidden U om zegen en vragen om het woord
dat mensen weer verenigt en naar de vrijheid voert.
Wij bidden U om adem en vragen om uw Geest
die mensen doet herleven en ons van schuld geneest.
Wij bidden om verhoring en vragen U altijd
dat mensen mogen weten dat Gij hun Vader zijt.

Gebed over de gaven
Heer, onze God,
met het aanbieden van dit brood en deze wijn
vragen wij U om onder ons aanwezig te zijn.
Uw antwoord is Jezus,
Brood voor het leven,
onze Hoop en onze Vrede.
Moge Hij in ons midden vuur en kracht zijn. Amen.
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Groot Dankgebed
Hoe moeten wij U danken, Vader,
voor het geluk dat ons geopenbaard werd in Jezus, uw Zoon.
Met Hem willen wij U danken
dat U uw Boodschap verkondigd hebt
aan de kleinen en de eenvoudigen.
Met Hem willen wij U danken
dat U voor ons toekomst opent
en ons leven hoop en uitzicht geeft.
Daarom loven en prijzen wij U
en noemen U: Heilig, …
Barmhartige Vader,
wij danken U voor Jezus Christus, die één van ons geworden is.
Na zijn dood hebben zijn leerlingen erkend
dat zijn Geest aanwezig is
overal waar liefde woont,
overal waar mensen in elkaar durven geloven,
overal waar mensen vergeving schenken
en elkaar de hand reiken.
Zij hebben begrepen dat Jezus met hen meeging
als zij met elkaar dezelfde weg gingen.
Zij hebben Hem herkend, Vader,
bij het breken van het brood
toen zij maaltijd hielden
om Jezus' liefde onder elkaar levend te houden.
In de nacht waarin Hij werd overgeleverd
heeft Hij hun immers een teken gegeven
van zijn liefde tot het uiterste.
INSTELLINGSWOORDEN
Verkondigen wij het mysterie van ons geloof:
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood.
En wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt.
Trouw aan Jezus' Woord, Vader,
breken wij hier dit Brood
en danken U voor deze Beker.
Wij gedenken al wat Jezus ons heeft voorgeleefd
en maken zijn voorbeeld tot het onze.
Gedenk in uw goedheid allen die ons zijn voorgegaan.
Zij leven in onze gedachten,
maar, meer nog, zijn zij levend bij U.
Laat uw Geest rusten op deze gaven.
Dat deze heilige symbolen
ons mogen spreken van Jezus' dood die tot leven wekt,
dat wij mogen openstaan
voor alles wat Jezus ons geleerd heeft,
dat wij vervuld mogen worden van zijn liefde.
Dan zal er vreugde zijn op aarde,
vrijheid en vrede in Jezus' naam.
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Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn,
Heer onze God, almachtige Vader,
in de eenheid van de Heilige Geest,
hier en nu, en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader
Laten wij ons laten leiden door de gezindheid van Jezus van Nazareth
en met Hem bidden tot zijn en onze Vader:
Onze Vader...
Laat uw Rijk komen, God,
uw wil werkelijkheid worden in ons midden,
zodat uw geheiligde naam
kan worden doorgegeven in gerechtigheid en vrede
van mens tot mens,
van land tot land,
over heel de wereld.
Dan zal de mensheid vreugdevol kunnen uitzien
naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk...

Vredeswens
Gods vrede heeft geen boodschap aan ‘water bij de wijn’,
aan toegeven voor ‘de lieve vrede’.
Gods vrede is compromisloos en rechtlijnig,
berust op waarheid en respect voor elke mens.
Om Gods vrede te laten zegevieren
is moed nodig, veel moed,
en uithoudingsvermogen.
Zo heeft Jezus ons dit voorgeleefd.
Moge zijn vrede met u zijn.

Lam Gods
Communielied:

Waar is de plaats die vrede lacht (ZJ 324)

https://www.youtube.com/watch?v=Pjz_CI9U6rA
Waar is de plaats die vrede lacht?
Waar wordt aan mensen recht verschaft?
Waar is de God die leven geeft?
In elke mens die liefde deelt.
Ik zoek de plek waar vrijheid heerst,
waar elke mens van angst geneest,
Ik zoek de God die armen heelt,
in elke mens die liefde deelt.
Ik zoek het land dat vreugde heet,
vrij van geweld en oorlogsleed,
ik zoek de stad waar God regeert,
in elke mens die liefde deelt.
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Hier is de plaats die vrede lacht,
hier wordt aan mensen recht verschaft,
hier is de God die leven geeft,
in elke mens die liefde deelt.

Slotgebed:
Heer Jezus,
stort het vuur van uw liefde,
het vuur van uw Geest,
in de harten van alle gelovigen.
Maak hen vurig van hart en geest.
Laat uw liefdesvuur stromen door hun hart en handen.
Zend uw Geest, uw Adem van vuur,
opdat er licht en warmte is voor iedereen
en zo het geloof in een liefdevolle God mag groeien. Amen.

Zegen en zending
Dessertje:
Hij had het over vuur
als Hij zijn Kerk bedoelde.
Een vuur waaromheen
verkleumde mensen
kunnen samenkomen
om zich te warmen,
om elkaars gezicht te zien,
om niet alleen te zijn
in de nacht.
Hij had het over vuur.
Hij heeft gewild
dat het zou branden,
fel en vurig,
speels en onvoorspelbaar:
telkens nieuwe gensters in de nacht.
Hij had het over vuur
dat moet blijven branden,
gevoed moet worden
door alles wat mensen
nieuw ontdekken door hun vragen,
dat moet aangewakkerd worden
door het waaien van de Geest,
onzichtbaar in de nacht.
Hij heeft zijn Kerk
als een vuur ontstoken.
Misschien hebben wij,
de eeuwen door,
teveel aan brandbeveiliging gedaan.
(Manu Verhulst)
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Uitsmijter:

Liefde voor muziek – Raymond van het Groenewoud

N.B.: wie lange tenen heeft, slaat dit best over …
https://www.youtube.com/watch?v=yi0It55DKoo
Beminde gelovigen
Gisteren ging ik naar de cinema (Ole ola)
U weet wel met zo'n doek en een camera (Ole ola)
En wat ik daar zag heeft mij blij gemaakt (Ole ola)
Wat ik daar zag heeft mij diep geraakt (Ole ola)
Ik zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst (Ole ola)
Oeh beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst (Ole ola)
Niet zoals hier waar menige uitgescheten kruidenier met een wezenloos grijs kostuum
komt luisteren naar een mummelende pastoor (Ole ola)
Nee het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotste stond van voor(Ole ola)
En ik bezweer u beminde gelovigen
Het ging vooruit (ging vooruit)
Het ging verbazend goed vooruit
Het ging vooruit (ging vooruit)
Het ging verbazend goed vooruit
Hij wou d'r op (wou d'r op)
Met zoveel vuur (zoveel vuur)
En zoveel stijl (zoveel stijl)
Hij wou d'r op (wou d'r op)
Oh het bloed spat in mijn kop
Hij wou d'r op (wou d'r op)
Oh het bloed spat in mijn kop
Het was een liefde (liefde voor) Oh, de liefde voor muziek
Het was een liefde (liefde voor) Oh, de liefde voor muziek
Het was de lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, liefde voor muziek
En toen dacht ik beminde gelovigen
Waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarten (Ole ola)
Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten (Ole ola)
Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland (Ole ola)
Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant (Ole ola)
Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen (Ole ola)
Je moest eens zien hoe ze 's nachts naar de WC-pot toekruipen (Ole ola)
Trek me uit de Vlaamse klei
Geef me een drummer en maak me blij
En geef me vuur (geef me vuur)
Nee geen lucifer natuurlijk maar passie elk uur
En geef me vuur (geef me vuur)
Nee geen lucifer natuurlijk maar passie elk uur
Het was een liefde (liefde voor)
De liefde voor muziek
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