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–
decanaat Poperinge
Aperitief:

You’re so vain – Carly Simon (1972)

https://www.youtube.com/watch?v=3F6VsFau5IA
You walked into the party
like you were walking onto a yacht
Your hat strategically dipped below one eye
Your scarf it was apricot
You had one eye in the mirror,
as you watched yourself gavotte
And all the girls dreamed
that they'd be your partner
They'd be your partner and
You're so vain
You probably think this song is about you
You're so vain (you're so vain)
I bet you think this song is about you
Don't you, don't you?

Je liep het feest binnen
alsof je op een jacht liep
Je hoed was strategisch onder één oog gedompeld
Je sjaal was abrikoos
Je had één oog in de spiegel,
terwijl je jezelf zag gavotte (dansen)
En alle meisjes droomden
dat ze je partner zouden zijn
Ze zouden je partner zijn en...
Jij bent zo ijdel
Je denkt waarschijnlijk dat dit liedje over jou gaat
Je bent zo ijdel (je bent zo ijdel)
Ik wed dat je denkt dat dit liedje over jou gaat
Is het niet, is het niet ?

You had me several years ago
when I was still quite naive
Well you said that we made such a pretty pair
and that you would never leave
But you gave away the things you loved
And one of them was me
I had some dreams they were clouds
in my coffee clouds in my coffee and
You're so vain
You probably think this song is about you
You're so vain (you're so vain)
I bet you think this song is about you
Don't you don't you don't you?

Je had me een paar jaar geleden
toen ik nog vrij naïef was
Nu, je zei dat we zo'n mooi paar waren
en dat je nooit weg zou gaan
Maar je gooide de dingen weg waar je van hield
En één van hen was ik
Ik had een paar dromen, maar het waren wolkjes
in mijn koffie, wolkjes in mijn koffie en…
Jij bent zo ijdel
Je denkt waarschijnlijk dat dit liedje over jou gaat
Je bent zo ijdel (je bent zo ijdel)
Ik wed dat je denkt dat dit liedje over jou gaat
Is het niet, is het niet?

Well I hear you went up to Saratoga
And your horse naturally won
Then you flew your lear jet up to Nova Scotia
To see the total eclipse of the sun
Well you're where you should be all the time
And when you're not,
you're with some underworld spy
Or the wife of a close friend wife
of a close friend and
You're so vain
You probably think this song is about you
You're so vain (so vain)
I bet you think this song is about you
Don't you don't you don't you?
You're so vain
You probably think this song is about you
You're so vain
Probably think this song about you
You're so vain…

Nu, ik hoor dat je naar Saratoga ging
En dat je paard natuurlijk heeft gewonnen
Toen vloog je je Learjet naar Nova Scotia
Om de totale zonsverduistering te zien
Nu, je bent altijd op de juiste plaats op de juiste tijd
En als je dat niet bent,
ben je ergens bij een spion uit de onderwereld
of bij de vrouw van een goede vriend, vrouw
van een goede vriend en…
Jij bent zo ijdel
Je denkt waarschijnlijk dat dit liedje over jou gaat
Je bent zo ijdel (zo ijdel)
Ik wed dat je denkt dat dit liedje over jou gaat
Is het niet, is het niet?
Jij bent zo ijdel
Je denkt waarschijnlijk dat dit liedje over jou gaat
Jij bent zo ijdel
Je denk waarschijnlijk dat dit liedje over jou gaat
Jij bent zo ijdel…

Met het evangelie voor ogen, een oproep tot bescheidenheid en nederigheid een passend
ironisch lied van Carly Simon. Over wie gaat het? Wie het schoentje past, die trekke het
aan!
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Intredelied: Wij willen samen vieren (ZJ 545)
https://www.youtube.com/watch?v=r2hY4LhPXCQ
refr.: Wij willen samen vieren de daden van de Heer,
wij willen samen zitten rond de tafel van de Heer.
Door de vlakten van het leven hebt Gij, Heer, uw volk geleid,
omdat volk een land te geven, door Uw goedheid voorbereid.
Op de velden deedt Gij groeien tarwe voor uw goddelijk brood
druivenranken liet Gij bloeien voor het bloed, dat Gij vergoot.
Opdat wij met U verbonden zouden zijn tot in de dood,
hebt Gij werkers uitgezonden met de druiven en het brood.
Met de handen vol verlangen komen wij U tegemoet
om het leven te ontvangen in de gave van uw bloed.

Welkom
Bescheidenheid siert de mens.
Wat een mens ook siert - zo leert Jezus ons vandaag is vrijgevigheid: “Geef van harte, en verwacht niets terug.
Leef onbaatzuchtig, gastvrij en vrijgevig.”
Wat we zijn en hebben, hebben we gekregen - zomaar.
Laten we daarvan delen, laten we gastvrij bij elkaar thuiskomen,
levend van elkaars vrijgevigheid.
Voor wie daarvoor oog en gevoel heeft,
is levensgeluk gegarandeerd.

Gebed om ontferming

(naar Ida Guetens)

Ook voor mij is een plaats voorbehouden.
Ik hoef me niet op te dringen,
niet aan te dringen, niemand te verdringen.
Ook als ik tekortschiet word ik uitgenodigd,
mag ik mijn plaats innemen.
De Gastheer kent me,
beter dan anderen me kennen,
beter dan ik mezelf ken.
Ben ik arm, blind, verlamd door het leven,
Hij heeft mij gezien, Hij nodigt mij uit
en leidt mij naar mijn plaats.
Ik moet me niet groter voordoen dan ik ben,
ook niet kleiner.
Ik mag mezelf zijn, menselijk, verlangend,
falend desnoods.
Maar ik mag zijn uitnodiging niet afwijzen,
want dan vind ik de plaats niet
die Hij voor mij heeft voorbehouden.
Heer, ontferm u over ons …
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Eer aan God
God schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis
zodat wij Hem in de ander kunnen herkennen.
Eren wij Hem in de naaste
door elkaar lief te hebben
zoals Hij van ons houdt.
Eren wij God
door op te komen voor wie snakt
naar een vreedzaam en menswaardig bestaan.
Eren wij God,
niet alleen in de hoge,
maar vooral hier op aarde.
Loven wij God
door te zorgen voor een hemel op aarde
voor allen die Hij liefheeft.
Dan zullen wij samen kunnen zingen:
Heilig de Heer,
God en Schepper van deze wereld,
en zalig alle mensen in wie Hij werkelijk leeft,
in wie Hij welbehagen schept. Amen.

Openingsgebed:
Goede God,
bij U is iedereen van harte welkom.
U nodigt elke mens uit aan de tafel van uw Zoon,
om ons te ontmoeten in zijn Woord en zijn Brood.
Geef ons de kracht deze uitnodiging
in geloof en vertrouwen te beantwoorden.
Dit vragen we U door Christus, onze Heer. Amen.

Eerste lezing:

Uit het boek Ecclesiasticus

(Sir., 3, 17-18. 20. 28-29)

17
Wat je doet, mijn kind, doe dat met zachtheid
en je zult meer bemind worden
dan iemand die geschenken geeft.
18
Hoe hoger je staat,
des te kleiner moet je je maken,
en je zult genade vinden bij de Heer.
20
Want groot is de barmhartigheid van de Heer
en aan de nederigen toont Hij zijn geheimen.
28
Voor de kwaal van de hoogmoedige bestaat geen genezing,
want de plant van de slechtheid heeft wortel geschoten in hem.
29
Het hart van de verstandige mens denkt na over de spreuken;
wat de wijze voor zichzelf wenst is een oor dat luistert.

Tussenzang:

Ps. 68 (67), 4-5ac, 6-7ab, 10-11

refr.: Heer, in uw goedheid hebt Gij voor uw kudde een rustplaats bereid.
Maar alle rechtvaardigen juichen van vreugde
en staan onbezorgd voor het aanschijn van God.
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Zingt dus voor God, verheerlijkt zijn Naam,
Hij is de Heer, juicht Hem toe!
Voor wezen een vader, voor weduwen steun
is God in zijn heilige woning.
Verwaarloosden geeft Hij een eigen huis,
gevangenen vrijheid en voorspoed.
Een voedzame regen kwam neer uit de hemel,
uw uitgeput erfdeel hebt Gij verkwikt.
Uw kudde heeft daar zijn rustplaats gevonden,
die Gij in uw goedheid voor haar had bereid.

Tweede lezing:

Uit de brief aan de Hebreeën (Heb., 12, 18-19. 22-24a)

Broeders en zusters,
18
U bent niet genaderd tot een tastbaar en laaiend vuur,
met duisternis, donderwolken en stormwind,
19
waar de trompet klonk en de stem de woorden sprak,
en de toehoorders smeekten dat zij niet langer tot hen zou spreken.
22
Nee, u bent genaderd tot de berg Sion
en de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem,
tot duizenden engelen, de feestelijke
23
vergadering van de eerstgeborenen
die in de hemel zijn ingeschreven,
tot God, de rechter van allen,
tot de geesten van de rechtvaardigen
die de voleinding bereikt hebben,
24
en tot Jezus, de middelaar van een nieuw verbond.

Tussenzang:

Voor kleine mensen (ZJ 207)

https://www.youtube.com/watch?v=nWbTsyVWX6E
refr.: Voor kleine mensen is Hij bereikbaar
Hij geeft hoop aan rechtelozen,
hun bloed is kostbaar in zijn ogen,
Hij koopt hen vrij uit het slavenhuis.
1. Hij zal opkomen voor de misdeelden,
Hij zal de machten die ons dwingen,
breken en binden,
Hij zal leven, onvergankelijk als de zon.

2. Zoals de dauw die de aarde drenkt
zo zal Hij komen en in die dagen
zullen trouw en waarachtigheid bloeien
zal er vrede in overvloed zijn.

3. Dan dragen de bergen schoven van vrede
en de heuvels een oogst van gerechtigheid
een vloed van koren, golvende velden,
een stad rijst op uit een zee van groen.

4. Zijn naam is tot in eeuwigheid,
zolang de zon staat aan de hemel
Zijn naam gaat rond over de aarde,
een woord van vrede van mens tot mens.
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Evangelie:

(Lc. 14, 1. 7-14)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas
1
Op een sabbat ging Jezus bij een van de leiders van de farizeeën thuis eten;
zij letten scherp op Hem.
7
Omdat Hij zag hoe de genodigden de ereplaatsen uitzochten,
hield Hij hun een gelijkenis voor:
8
`Wanneer u op een bruiloft bent genodigd,
ga dan niet op de ereplaats zitten.
Misschien heeft de gastheer iemand uitgenodigd
die belangrijker is dan u,
9
en dan zal hij naar u toe komen en zeggen:
`Sta uw plaats aan hem af.''
Vol schaamte moet u dan achteraan gaan zitten.
10
Ga liever, als u ergens uitgenodigd bent, achteraan zitten.
Dan zal de gastheer naar u toe komen en zeggen:
`Vriend, kom meer naar voren.''
Dat zal een eer voor u zijn in het oog van al uw disgenoten.
11
Iedereen immers die zich verheft zal vernederd worden,
maar wie zich vernedert zal verheven worden.'
12
Hij zei ook nog, nu tegen zijn gastheer:
`Wanneer u 's middags of 's avonds een feestmaal geeft,
roep dan niet uw vrienden bij elkaar,
of uw broers, of uw familie, of rijke buren.
Die zouden u op hun beurt uitnodigen, om iets terug te doen.
13
Nodig liever, als u een feest aanricht, armen uit,
gebrekkigen, kreupelen en blinden.
14
Wat een geluk voor u dat zij er niets tegenover kunnen stellen.
Want het zal u teruggegeven worden bij de opstanding van de rechtvaardigen.'

Overwegingen:
“Omdat Jezus op een feest zag hoe de genodigden de ereplaatsen uitzochten, hield Hij
hun volgende gelijkenis voor.” 2000 jaar later kun je bij sommige feesten nog altijd dit
tafereel gadeslaan: mensen die vanaf het feest begint (ergens tussen de aperitief en de
openingsspeech) zichzelf en hun ‘groepje’ de beste plaatsen gaan toe-eigenen. Een
handtas en een jas, of een bereidwillige ziel duiden als een kleurige vlag aan dat dit
stukje veroverd is. En als jij wat later bent, dan mag je je tevreden stellen met wat
overblijft. “’t Leven is voor de rappe” zeggen ze dan.
En inderdaad het leven lijkt vaak op een stoelendans. Als de muziek stopt, zo vlug
mogelijk op een stoel gaan zitten. En wie geen stoel meer heeft, ligt eruit. Jezus roept
echter op tot een ander soort stoelendans: eentje waar de muziek stilvalt en waar de
kwiekste en fitste plaats maakt voor de ander. Ik moet wel toegeven, als spel is het toch
niet zo echt leuk. Een Duits spreekwoord zegt het ook: “bescheidenheid siert de mens,
maar zonder die deugd schop je het verder”.
Het evangelie van Jezus iedere dag opnieuw in de praktijk brengen vergt moed, want
eigenlijk gaat het tegen onze natuurlijke drang tot egoïsme in, onze natuurlijke drang om
de beste brokjes en de beste plaatsen voor onszelf te houden. Daarom moet Jezus er
ook telkens weer opnieuw over beginnen. Vandaag ook als Hij bij de zelfvoldane
Farizeeën uitgenodigd wordt om te eten. Ze houden Hem nauwlettend in het oog, omdat
ze weten dat Hij vaak zonder blikken of blozen op gevoelige tenen trapt. Maar Jezus
zegt enkel iets dat op het eerste gezicht enkel een etiquette-regel is: “Wanneer u op een
bruiloft bent genodigd, ga dan niet op de ereplaats zitten”. De Farizeeën, die op
uiterlijke manieren gesteld waren, kenden die regel hoogstwaarschijnlijk ook.
Jezus zijn kritiek gaat echter dieper. Hij verwijst net als vorige week naar onze
bestemming bij God. Daar zullen de menselijke maatstaven van ‘belangrijk’ en ‘niet
belangrijk’ niet gelden, daar zal iedere mens naar zijn echte waarde geschat worden.
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En verschrik u maar niet, de rangorde van belangrijkheid, zal zeker dezelfde niet zijn!!
Christenen worden door deze uitspraak bescheiden. Deze uitspraak geeft je de kans je
eigen positie te relativeren, want wanneer we voor God komen is het toch van geen tel,
dus waarom alles verwaarlozen om nog een trapje op de sociale ladder te kunnen
beklimmen? We weten wat Gods maatstaven zijn en die zijn vaak heel anders dan wat
wij voorhouden en voor gaan. God kiest de kant van de armen, de loosers.
Men heeft ons vroeger vaak verweten dat we met deze uitspraken de armen braaf
hielden: “als je het nu slecht hebt, zul je het later veel beter hebben”. Deze berustende
houding mag een christen echter nooit tot de zijne maken: op de laatste plaats gaan
zitten houdt namelijk ook in dat je anderen voorlaat. Dat jij je best doet om een ander te
verheffen, zonder dat je er zelf beter van wordt (daarom ook het stukje over armen
uitnodigen aan je tafel die er niets terug voor kunnen doen). Dat je een ander kansen
geeft, dat je hem helpt niet uit de boot te vallen. Al zo vaak heb ik gezegd, en bij deze
herhaal ik het, dat is net de definitie van ‘gerechtigheid-doen’: zo leven, dingen doen of
laten zodat de ander er beter van wordt; niet jij maar de ander.
In heel de Bijbel klinkt dit als Gods wil doen en Jezus was daarin een meester. In veel
mooie parabels gaf hij voorbeelden van wat gerechtigheid doen is.
Ik wil eindigen met een ander voorbeeld. Heb je nog de film Gandhi gezien? Toen India
zijn onafhankelijkheid bevochten had van de Engelsen, werd in een prachtig paleis een
grote receptie gehouden met de vooraanstaanden en de toekomstige ministers. Ik zie dat
filmfragment nog voor me. Er werd gediscussieerd over het nieuwe India, over de
toekomst. De politici, het glas champagne in de hand, deden elk hun zegje. Gandhi
zweeg. Ze drongen aan, wat denk jij over het toekomstige India, Gandhi? Hij zweeg nog
altijd. Wanneer ze nogmaals aandrongen, ging hij zwijgend naar een knechtje dat bij de
deur stond met een schenkblad vol glazen. Hij nam het bord over en zei tegen die
garçon: ‘Ga jij bij je vrouw en je gezin India’s vrijheid vieren’. Een goddelijk gebaar. De
bescheiden Gandhi in het voetspoor van Jezus. Gandhi gaf aan al die hoge koppen een
lesje in nederigheid. Bescheidenheid siert de mens. En ook al schoppen we het zonder
wellicht verder, het is een deugd die van ons mooiere mensen maakt.
Miguel Dehondt (met dank aan Dennis Jacques)

-----------------------Er is iets aan de hand als ik alleen maar mijn vrienden groet,
zonder het voor jou op te nemen die door Jan en alleman
verlaten bent, zonder dak, zonder menselijke contacten…
Er is iets aan de hand als ik weer eens over ‘liefde praat’,
zonder het voor jou op te nemen die ontmoedigd
ronddoolt, ontworteld en van alle markten thuis.
Er is iets aan de hand als ik hier, binnen mijn eigen kring,
of binnen mijn eigen kerk, knusjes zelfs en een tikkeltje
zelfvoldaan, bid en eucharistie vier, zonder het voor jou
op te nemen, die niet terecht kunt in een kerkgebouw,
zelfs niet in een kerkgemeenschap.

-------------------------God herkennen
in de heldere oogopslag van een kind
- dat is niet zo moeilijk.
Hem aanwezig weten
in de kring van hen
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die gemakkelijk vrienden maken
- dat lijkt vrij logisch.
Hem ontwaren
in de vreemde die voorbijgaat,
in het droeve zwijgen
van wie tussen de plooien valt
- dat valt ons zwaar.
Hem erkennen
in de troebele ogen
en de wankele gang
van een verslaafde
- dat lijkt godsonmogelijk.
Maar misschien
bedelt Hij juist daar,
mateloos verlaten,
om mijn aandacht.

(naar Kees Pannekoek)

--------------------------------------------------Een leerling vroeg aan zijn meester:
'Hoe kan iemand een wijs mens worden?’
De meester gaf hem ten antwoord:
'Wijsheid is niet meer dan het vermogen om te herkennen'.
'Maar wat moet je dan herkennen? hernam de leerling.
De meester vervolgde:
'De wijsheid is het vermogen om een vlinder te zien in de rups,
om een adelaar te zien in het ei, om een Davidsbeeld te zien in een blok marmer
en de heilige in de zondaar.'
(Soefiverhaal)

Woorden van geloof:
Ik geloof in God,
Grond van alle bestaan,
die ons het leven ten volle gunt.
Wij zijn mens naar zijn beeld en gelijkenis.
Ik geloof dat Jezus een mens was naar Gods hart.
Hij riep ons op Gods droom te helpen waarmaken.
Voor armen en kleinen opent Hij toekomst.
Voor ons allen betekent Hij verlossing.
Ik geloof in de heilige Geest,
die ons helpt onderscheiden waar het op aankomt.
Hij is het die ons de waarde van het anders-zijn
van de ander helpt ontdekken.
Ik geloof in de Kerk,
een mensengemeenschap die Gods droom begrijpt
en probeert ernaar te leven om zo mee te bouwen
aan een betere toekomst.
Ik geloof dat de weg van Jezus
een weg is die leidt naar het leven
over de dood heen. Amen.
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Voorbeden:
Laten wij bidden voor onze geloofsgemeenschap.
Dat we een hartelijke gemeenschap zouden zijn
waar iedereen zich kan thuis voelen,
een gemeenschap waar ook
zieke, arme of gekwetste mensen van harte welkom zijn.
Laten wij bidden…
Laten wij bidden voor alle mensen
die veel talenten kregen en die geluk hebben in het leven.
Dat ze altijd aandacht zouden hebben
voor de mensen met minder kansen en minder geluk
en dat ze hun talenten in dienst zouden stellen van anderen.
Laten wij bidden…
Laten we bidden voor de religieuze leiders, van welke religie ook.
Dat zij zich niet laten leiden door macht.
Dat zij de waarden van hun geloof
niet als systemen beschouwen,
maar als ruimte-scheppende voorwaarden
voor een geloofwaardig religieus leven.
Laten we bidden…
Laten wij bidden voor allen
die terug naar school gaan:
voor kinderen, leerkrachten en directies.
Dat ze het nieuwe schooljaar
hoopvol en met vreugde tegemoet zien.
Dat elk kind, elke jongere zich echt welkom mag voelen op school.
Laten wij bidden…

Vooraf:
Nog niet zolang geleden (18e zondag) heb ik verwezen naar het lied ‘Deze wereld
omgekeerd’. Omdat het echter zo goed aansluit bij het thema durf ik het nog eens
aanbevelen. ‘De valse tronen’ is eveneens een tekst van Huub Oosterhuis en goed
passend. Het staat ook op muziek maar ik kon geen uitvoering vinden.
Lied: 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:
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die zal kreunen onder zorgen, die zal vechten in ’t verborgen,
die zal waken tot de morgen dauwt – die zal zijn ogen niet geloven.
Lied: De valse tronen
Ze zijn van vlees en van gebeente ze zijn als wij maar hoog ten troon
zij flonkren van goedkoop gesteente hun droom is lucht hun schijn is schoon.
Hun weg is kort: een ster die stort de hemel uit, de afgrond in,
weg rover moordenaar, dag duivelin.
Hun hand doet zonder mededogen de minste slaaf zijn ketens om,
vervlogen pluizen zijn hun ogen hun oren leeg, hun monden stom
Hun godenrijk één dodenrijk, nog spelen zij hun partituur
o wee zij weten dag noch uur.
Die dag kruipt één, halfdood geboren uit drek omhoog en staat rechtop,
een klank van vrijheid in zijn oren, een droom van leven in zijn kop
En bang of niet, hij fluit zijn lied tegen de hoogste muren aan,
als wist hij dat ze op instorten staan.

Gebed over de gaven
Goede God,
geef ons een plaats aan uw tafel
om Hem te gedenken
die onze Broeder en Lotgenoot
is geworden tot in de dood:
Jezus, uw beminde Zoon.
Om Hem zeggen wij U dank,
dit uur en alle dagen van ons leven. Amen.

Groot Dankgebed
Wij danken U, God,
voor mensen die kunnen delen
om anderen een menswaardig bestaan te verzekeren,
voor hen die hun huis gastvrij openstellen.
Wij danken U, God,
voor mensen die kunnen luisteren
naar het leed van anderen,
die wonden genezen door de pijn te helpen dragen;
voor mensen die kunnen troosten.
Wij danken U, God,
voor mensen die rust en stilte brengen,
die oog hebben voor kleine dingen,
die zich verheugen in de grootheid van anderen.
Wij danken U, God,
voor mensen die hongeren naar gerechtigheid,
die lijden omwille van het onrecht
dat anderen wordt aangedaan.
Wij danken U, God,
voor mensen die mild zijn in hun oordeel,
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die eerbied hebben voor het leven,
die hun hart openen voor vergeving en verzoening.
Wij danken U, God,
voor mensen die zuiver zijn in hun bedoelingen,
die oprecht zijn in hun woorden,
die trouw blijven aan hun vrienden.
Wij danken U, God,
voor mensen die zich spiegelen
aan de levenswijze van Jezus.
Met hen getuigen en loven wij U, God: Heilig, …
Geen andere zekerheid is ons gegeven, Heer God,
dan op weg te zijn naar U.
Ons zoeken naar U
maakt ons tot een volk onderweg.
Mensen die verdwalen worden toegesproken
door Jezus, uw Zoon,
die de Weg, de Waarheid en het Leven is.
En als wij ons nestelen in onze zelfgenoegzaamheid,
Heer, roep ons dan weer op.
Toen Jezus die laatste avond met zijn vrienden aan tafel zat …
INSTELLINGSVERHAAL
Verkondigen wij het mysterie van ons geloof:
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt.
Wij bidden U, Heer God,
stuur ons op weg in de geest van Jezus, uw Zoon:
dat wij nieuwe wegen van goedheid banen,
paden van gerechtigheid en onderlinge vrede;
dat wij het leven leefbaar maken
en het puin ruimen van ons egoïsme.
Doe onder ons profeten opstaan
die het vuur van uw goedheid brandend houden,
die uw licht laten stralen, ook in donkere momenten van ons leven.
Door Hem en met Hem en in Hem …

Onze Vader
Vredeswens
"Wie openstaat voor God,
staat op een heel andere wijze tegenover de mensen.
Wie openstaat voor de mensen
staat op een heel andere wijze tegenover God.
Wie openstaat voor God én voor de mensen
staat op een heel andere wijze tegenover zichzelf:
vrij, bevrijd, bevrijdend, zoals Jezus zelf was."

(Ward Bruyninckx)

Zo' n mensen zijn echte vrede-stichters en vrede-brengers
Moge wijzelf zulke mensen worden en zijn.
De vrede van de Heer zij dan altijd met U.
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Lam Gods
Communielied:

De laatsten worden de eersten (ZJ 589)

https://www.youtube.com/watch?v=uaoEK18n1rA
De laatsten worden de eersten, wie knielde krijgt een troon,
de knechten mogen heersen, de dienaar heet een zoon.
O Heer, o eerstgeboren van allen uit de dood,
Gij zoekt wat is verloren, Gij maakt het leven groot.
Gij die als allerlaatste ter wereld wederkomt,
Gij wijst ons onze plaatsen wanneer de strijd verstomt.
Wie zelf zich hoog verheffen, die slaat zijn oordeel neer,
de bergen worden vereffend, de zee zwijgt voor de Heer.
Maar wie zich heeft gebogen voor wat Hij geboden heeft,
die zal Hij ook verhogen zo waar Hij eeuwig leeft.
De laatsten worden de eersten, wie knielde krijgt een troon,
wie slaaf was mag nu heersen, de vreemdeling wordt zoon.

Slotgebed:
Uw Woord wijst wegen, God,
naar een wereld waarin de ene mens
zich thuis mag weten bij de ander.
Houd dat Woord in ons levendig
opdat wij elkaar gaan zien met uw ogen:
mensen, aangewezen op elkaars genade,
bestemd tot elkaars vrede,
door U bezield tot elkaars levensvreugde. Amen.

Zegen en zending
Dessertje:
Soms probeer ik me
groter of beter voor te doen
Dikwijls is datgene wat wij
dan ik eigenlijk ben, God,
bescheidenheid noemen,
ook tegenover U.
niets anders dan het verlangen
Diep in mijn binnenste
om tweemaal geprezen te worden.
weet ik wel dat dit geen zin heeft,
maar toch …
Godfried Bomans
Help mij daarom
mezelf te aanvaarden zoals ik ben.
Laat me geloven
dat Jezus van mij houdt,
zo maar, uit pure liefde.
En geef mij de durf
op mijn beurt ook van anderen te houden
en heel mijn leven in dienst te stellen
van armen en kleinen.
(naar Erwin Roosen)
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