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27e zondag door het jaar    1-2 oktober 2022 

–  

decanaat Poperinge 
 

 
Aperitief:  Ik geloof – Bobbejaan Schoepen (1966) 

 

➔ origineel: https://www.youtube.com/watch?v=FhEcfhFj85I 

➔ versie Jimmy Frey (1967): 

https://www.youtube.com/watch?v=Mr8PDp7tEH4 

➔ versie Guido Belcanto en De Nieuwe Snaar: 

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

 

Geïnspireerd door de dringende vraag van de profeet Habakuk in de eerste lezing, kwam 

dit lied van Bobbejaan Schoepen in gedachten. De meesten kennen het in de versie van 

Jimmy Frey. Ik verkies het origineel al was het maar omdat Bobbejaan de Bart Peeters 

van de jaren ’50 en ’60 was, een groot artiest, graag gehoord door mijn vader en velen… 

Guido Belcanto en De Nieuwe Snaar zijn hem en zijn lied blijkbaar ook niet vergeten. 

 

Ik geloof dat God de Vader weer op reis is 

Dat hij denkt dat het bij ons een paradijs is 

Ik geloof dat Sint-Pieter zit te kaarten 

Met Sint-Jozef, Sint-Franciscus en Sint-Maarten 

Ik geloof dat ze zich niet meer aan ons storen 

Dat Maria ons gebed niet meer wil horen 

Ik geloof dat men ons daar beslist vergeet 

Dat men van ons aardse zorgen niets meer weet 

La la la... 

 

Ik geloof dat zij het mensenras vergeten 

Dat het uit is met daar rijstpap te gaan eten 

Ik geloof dat zij zich niet om ons ontfermen 

Dat ze niets meer doen om ons nog te beschermen 

Ik geloof dat ze ons stilaan zijn gaan haten 

Dat ze ons aan het absurde overlaten 

Ik geloof dat heel de hemel ons negeert 

Dat de duivel bij ons alles inspireert 

La la la... 

 

Ik geloof dat het nu tijd wordt dat we stoppen 

En berouwvol mea culpa moeten kloppen 

Ik geloof dat al het kwaad onze eigen schuld is 

Dat de hemel aan het eind van z'n geduld is 

Ik geloof dat blank aan zwart de hand moeten geven 

En dat oost en west in vriendschap moeten leven 

Ik geloof dat God de Vader van ons houdt 

Maar dat wij nu boeten door ons eigen fout 

Ik geloof dat God de Vader van ons houdt 

Maar dat wij nu boeten door ons eigen fout 

La la la... 

La la la... 

 

 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FhEcfhFj85I
https://www.youtube.com/watch?v=Mr8PDp7tEH4
https://www.youtube.com/watch?v=DUvBArlNrIQ
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Intredelied:  Here Jezus, om uw woord  (ZJ 809) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Dz1DdN7WeSI 

 

Here Jezus, om Uw woord, 

zijn wij hier bijeengekomen. 

Laat in 't hart dat naar U hoort, 

Uw genade binnenstromen. 

Heilig ons, dat wij U geven, 

hart en ziel en heel ons leven. 

 

Ons gevoel en ons verstand, 

zijn, o Heer, zo zonder klaarheid, 

als Uw Geest de nacht niet bant, 

ons niet stelt in 't licht der waarheid. 

't Goede denken, doen en dichten, 

moet Gij zelf in ons verrichten. 

 

O Gij glans der heerlijkheid, 

licht uit licht, uit God geboren, 

maak ons voor uw heil bereid, 

open hart en mond en oren, 

dat ons bidden en ons zingen, 

tot de hemel door mag dringen. 
 

Welkom 

 
Ook al denken mensen dat ze kopje onder zullen gaan 

door wat het leven hen aandoet, 

toch kunnen ze levenskracht ontlenen aan het geloof. 

En om die kracht te krijgen, 

hoeft je geloof zelfs niet perfect te zijn. 

Wat vertrouwen, zo klein als een mosterdzaadje, is al voldoende, 

horen we in het evangelie van vandaag. 

 

Gebed om ontferming  

 

Met de schoonheid die je ziet, 

met de geestdrift die je wekt, 

met de ruimte die je laat, 

met de vrede die je brengt, 

met gevoel voor humor, 

met de zorg voor het geringe, 

met de troost van aandacht, 

met de kracht van eenvoud, 

ben je in staat om bergen te verzetten.   (K. Gelaude) 

 

Geef ons zo’n geloof in onszelf, in elkaar en in het leven. 

Neem weg uit ons hart alle twijfel, ongeloof en onzekerheid… 

 

Heer, ontferm U over ons. Christus ... 

 

Eer aan God 

 
Eer aan God in de hoge. 

Wij loven U, Vader, 

scheppende Kracht, 

Bron van liefde. 

https://www.youtube.com/watch?v=Dz1DdN7WeSI
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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, onze God,  

wij hebben vele vragen en verwachtingen. 

Maar als het ons niet voor de wind gaat is ons vertrouwen in U vaak erg klein. 

Wij bidden U: 

Laat ons vertrouwen worden als een mosterdzaadje, 

een bron van groeikracht om te worden zoals Gij ons hebt gedroomd. Amen. 

 

Eerste lezing:  Uit de profeet Habakuk 1, 2-3; 2 ,2-4 

 

Habakuk is een profeet die leeft rond 600 voor Christus.  

Hij wordt geconfronteerd met de dreiging dat Babylonië, het machtige buurland, zijn land 

zal binnenvallen. Het is nog niet duidelijk wanneer het zal gebeuren. 

Habakuk ergert zich echter vreselijk aan het onrecht dat de leiders het volk aandoen.  

In zijn strijd hiertegen zoekt hij steun bij God.  

 

Hoe lang nog, Heer, moet ik om hulp roepen? U luistert niet.  

Er is zoveel geweld en ik schreeuw het uit. Waarom helpt U niet?  

Waarom moet ik al die ellende aanzien 

en waarom ziet U het zelf aan zonder iets te doen? 

Ik zie slechts onrecht, ruzie en onderdrukking.  

Mensen doen elkaar vreselijke dingen aan. 

 

Toen kwam het antwoord van de Heer. 

Schrijf dit visioen op, grif het met duidelijke letters op een grote platte steen,  

zodat het goed en snel te lezen is. 

Schrijf alles op, want het duurt nog een tijd voordat het gebeurt.  

Zolang het niet gebeurt, moet je wachten.  

Ook al duurt het lang, het zal gebeuren. Dat is zeker.   

 

En Habakuk schrijft: Het loopt slecht af met mensen die anderen kwaad doen.  

Ze zullen ten ondergaan.  

Mensen die goed doen en trouw zijn aan God, die zullen leven. 

       

      (Hendrik Van Moorter Catechesehuis) 
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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:   (2 Tim. 1, 6-8. 13-14) 

 

Uit de tweede brief van de apostel Paulus aan Timotheüs 

 

Dierbare, 

6  Ik bind u op het hart  

om het vuur aan te wakkeren van Gods genadegave,  

die in u is door de oplegging van mijn handen.  

7  Want God heeft ons niet een geest geschonken van vreesachtigheid,  

maar van kracht, liefde en bezonnenheid.  

8  Schaam u dus niet voor het getuigenis van onze Heer  

en evenmin voor mij, zijn gevangene,  

maar draag uw deel in het lijden voor het evangelie,  

door de kracht van God,  

13  Neem als richtsnoer de gezonde beginselen  

die u van mij hebt overgenomen,  

en houd ze vast in het geloof en de liefde van Christus Jezus.  

14  Bewaar de u toevertrouwde schat  

met de hulp van de heilige Geest die in ons woont. 

 

Tussenzang:   Mijn God zijt Gij  (ZJ 581) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=dB-iH_WO_TE 

 

Mijn God zijt Gij, U wil ik danken, 

mijn God, U in de hoogte steken. 

Ik spreek u uit, ik noem uw Naam, 

zowaar als ik leef. 

 

Mijn God zijt Gij, U wil ik danken, zowaar als ik leef. 

 

Ik was gevangen en riep: God. En Hij 

heeft mij geantwoord. 

Hij heeft mij de ruimte gegeven, 

Hij komt voor mij op als een vriend. 

https://www.youtube.com/watch?v=dB-iH_WO_TE
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Mijn God zijt Gij, U wil ik danken, zowaar als ik leef. 

 

Beter te schuilen bij God dan te vertrouwen 

op mensen. Beter te schuilen bij God 

dan te vertrouwen op macht. 

 

Mijn God zijt Gij, U wil ik danken, zowaar als ik leef. 

 

Ik was geslagen, maar God heeft mij over- 

eind geholpen. Ik zal niet 

sterven, ik zal leven, Hij tilt mij op. 

 

Mijn God zijt Gij, U wil ik danken, zowaar als ik leef. 

 

 

Evangelie:  (Lc. 17, 5-10) 

 

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas 

 

5  De apostelen zeiden tegen de Heer:  

`Versterk ons vertrouwen.'  

6  De Heer zei:  

`Al heb je maar een vertrouwen als een mosterdzaadje,  

als je tegen die moerbeiboom daar zegt: 

`Kom met wortel en al uit de grond  

en verplant je naar zee'',  

dan zou hij je gehoorzamen.  

7  Stel, iemand van jullie heeft een slaaf  

die ploegt of het vee hoedt.  

Zal hij hem, als hij thuiskomt van het land, zeggen: 

`Kom meteen aan tafel''?  

8  Nee, hij zal hem veeleer zeggen: 

`Maak het eten voor mij klaar,  

omgord je en bedien me,  

en als ik klaar ben met eten en drinken,  

dan kun jij gaan eten en drinken.''  

9  Hij bedankt de slaaf toch niet  

omdat hij heeft gedaan wat hem werd opgedragen?  

10 Zo moeten ook jullie zeggen,  

als je alles hebt gedaan wat je werd opgedragen: 

`Wij zijn maar slaven;  

we hebben gedaan wat we moesten doen.'' ' 

 

 

Overwegingen: 

 
God komt niet zomaar tussen in de geschiedenis. Wacht, geef niet op! De kracht 

van zijn geest woont in elke mens. Geloof - hoe weinig dat ook is -, en doe wat 

je moet doen. Heb vertrouwen. Dat is in een notendop wat we in de lezingen hebben 

gehoord. 

 

De profeet Habakuk, trad op rond het jaar 600 voor Christus. Hij maakte de opkomst 

mee van de wereldmacht 'Babylonië', die het koninkrijk Juda onder de voet zal lopen. Hij 

beleefde de deportaties. De vele vragen van de profeet in het begin van zijn tekst 

drukken uit hoezeer het joodse volk zich in de tijd van de ballingschap verlaten voelde en 

de hulp van God allerminst ervoer. Op vandaag leven we ook in een stormachtige wereld. 

Een wereld die ons wellicht tot dezelfde wanhopige vragen leidt als die van de profeet 

Habakuk. ‘Waarom’-vragen en ‘Hoelang nog’-vragen. Waarom moet er zoveel ellende 
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zijn? Waarom voert Rusland oorlog tegen Oekraïne en Europa? Waarom zijn er miljoenen 

vluchtelingen? Waarom laat God dat allemaal toe? Hoelang gaat al die ellende nog 

duren?  We weten dat dit eigenlijk heel menselijke vragen zijn en we krijgen niet zomaar 

antwoord.  Habakuk echter laat de mensen weten dat God aanwezig komt als ze goed 

doen, als ze vertrouwen delen met elkaar, als ze geduld opbrengen en met open handen 

en hart elkaar dragen, vooral in kwade dagen. Habakuk laat weten dat we God ons 

gekwetst vertrouwen in Hem, onze twijfels over Hem mogen voorleggen. Getuige hiervan 

zijn de psalmen. 

 

Het evangelie versterkt nog de gedachte dat het geloof in God -hoe klein ook-  wonderen 

kan verrichten. We moeten niet zozeer meer geloof vragen maar eerder een Geest van 

vertrouwen in God. Hij is een kracht, al lijkt het soms maar een zwak lichtje. We kunnen 

angstig worden door de moeilijkheden, door uitzichtloze situaties. Het minste geloof in de 

God van Jezus doet ons wortelen in de liefde van God. Zo groeit vertrouwen en vrede en 

kunnen we de angst in de ogen kijken. In het kleine steekt een kracht zegt Jezus en hij 

neemt het voorbeeld van een klein zaadje. Kleine daden kunnen al veel verrichten. Onze 

invloed is beperkt, denken wij. Maar waar we leven kunnen we een invloed hebben en 

bijdragen tot een vriendelijk klimaat. We mogen dankbaar zijn voor de velen in de 

maatschappij die doen wat ze te doen hebben en daardoor het leven van elke dag 

leefbaar maken. Er zijn zoveel mensen die kijken naar het hart van de ander. Met een 

blik van mededogen kunnen we mensen raken. Wat zouden we zijn zonder de inzet van 

zovele die werken voor het algemeen welzijn. De kleine daden van goedheid in het spoor 

van Jezus vanuit het vertrouwen dat Gods Geest werkt zijn zelfs belangrijker dan grootse 

heldendaden. Je kunt wellicht zelf veel voorbeelden geven. Ik denk nu aan die keer toen 

ik in het ziekenhuis verbleef en niet kon slapen. De nachtverpleegster vroeg mij wat mij 

bezig hield. Ze luisterde geduldig. Deze eenvoudige vraag heb ik onthouden want dat 

veranderde mijn ziekenhuisbeleving en schonk mij vertrouwen dat het goed zou komen.  

 

Als christenen zitten we allemaal in het familiebedrijf van God, zoals we lezen in het 

evangelie. Mijn vader, zaliger gedachtenis, zei mij wel eens toen ik in het klooster was: 

’ Jij hebt een voetje voor bij God. Je werkt in zijn bedrijf’. Alsof ik meer was en aldus 

meer kon verkrijgen van God. Neen, we horen allemaal bij God. Trouwens men gelooft 

niet om bij God recht te hebben op een beloning of omdat men rekent op iets als een 

kerstpakket. Geloven is niet eens per week, op zondag, een uur kloppen voor God. 

Geloven is er zijn voor God heel de dag, heel de week. En als men de hele dag voor God 

geleefd heeft en gewerkt, dan weet men zich toch nog altijd als een gewone knecht die 

alleen maar gedaan heeft wat hij moest doen. In de komende missiemaand hebben we 

aandacht voor hen die, stil weg, doen wat ze in hun hart en vanuit een vertrouwen 

aanvoelen wat goed is. Gods Geest inspireert hen. Ze kunnen niet anders en pronken 

niet met wat ze teweegbrengen. Zij maken deel uit van het huishouden van God, gewone 

dienaars.  Het geloof is niet een idee. Geloven is leven. Leven voor Iemand. Leven in 

liefde. Liefde die niet tot oordeel leidt, maar tot breken en delen, tot een luisterend oor 

en een warm hart. Liefde die een teken is van meer geloof. Geloof in de medemens, in 

de kracht van nabijheid en verbondenheid. Een geloof dat zo sterk is dat het bergen 

verzet en wonderen verricht. Kleine wonderen omdat we God toelaten in ons hart.  

Dat wens ik iedereen toe.   

(Ann Vanraes) 

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

 

Leven in geloof is wat anders 

dan altijd opgetogen zijn. 

Vaak is het vooral: 

toch maar doorgaan, 

ook als je weinig resultaten ziet. 

Het uithouden met jezelf en met elkaar, 

ook als je veel ziet mislukken. 

Toch doorgaan ondanks alles wat verdrietig maakt. 
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Je ziel niet laten verbitteren, 

maar het goede in elkaar behoeden. 

Onze teleurstellingen niet koesteren, 

maar het uithouden in geduld, 

ook het onbegrijpelijke van God. 

 

Vasthouden aan de hoop 

dat er telkens iets nieuws kan groeien 

en dat zo iets ongehoord als liefhebben toch kan gebeuren. 

En de verwondering gaande houden.    

    

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

  

Geloven is een doe-woord,  

een opdracht die concreet gebeurt  

in het dagelijks leven. 

 

Het is bouwen aan een groep  

waar mensen met elkaar verbonden zijn  

als ranken aan de wijnstok,  

waar de kleinen worden groot gemaakt  

en de armen zalig worden geprezen,  

waar zachte moed wordt geleerd,  

waar honger naar gerechtigheid  

levenskracht is  

en waar in stilte aan vrede wordt gebouwd. 

 

Geloven is bouwen aan een groep  

waar het geknakte riet niet gebroken wordt,  

waar wie verlamd was weer kan opstaan,  

nieuwe kracht opdoet in handen en voeten  

om te leven voor de anderen. 

 

Geloven is oog krijgen  

voor mensen langs de weg  

en gaandeweg ontdekken  

dat wat voor de minsten is gedaan,  

aan Hem is gedaan. 

 

Geloven is bouwen aan een groep  

die zout is in de wereld,  

licht in het donker,  

gist in het deeg. 

 

Geloven is een doe-woord,  

een opdracht die nooit af is. 

Het is doorgaan en volhouden,  

soms met velen,  

vaak ook alleen, tegen de hele wereld in,  

alleen met de zekerheid  

dat Iemand ons is voorgegaan  

en ook nu met ons blijft meegaan. Amen. 
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Woorden van geloof:    

 

Geloven is vooral geloven in de groeikracht van het geloof. 

Laat ons hiervan getuigenis afleggen. 

 

Ik geloof in de mens, 

in de innerlijke goedheid van de mens. 

Ik geloof in een wereld waar wij allen kunnen leven 

in respect en eerbied voor elkaar, wie we ook zijn. 

 

Ik geloof niet in oorlog, onverschilligheid en hardheid 

als basis voor ons bestaan; 

maar in goedheid, liefde, vergeving en vrede. 

Ik geloof dat we samen aan deze wereld van liefde  

moeten bouwen, in woord en daad. 

 

Ik geloof dat Jezus Christus ons de weg heeft getoond  

om dit in deze wereld waar te maken. 

Ik geloof dat Hij door zijn leven, lijden en dood  

ons deed inzien welke de echte waarden zijn in het leven. 

 

Ik geloof ook dat ik door navolging van Hem 

opgenomen word in de verbondenheid met Hem 

die Jezus Christus zijn Vader noemde. 

En ik geloof op grond van de verrijzenis van de Heer 

in de voltooiing van de wereld 

wanneer wij allen in liefde zullen samenleven 

in de Geest van de Vader en de Zoon. Amen. 

 

Voorbeden: 
  
L.: Bidden we voor uw wereld, Heer,  

waarin mensen slachtoffer worden van geweld en onrecht. 

Dat er uitkomst daagt en zicht komt op vrede en gerechtigheid. 

Laten we bidden… 

 

Bidden we voor uw mensen, Heer,  

die gebukt gaan onder ziekte of verdriet. 

Dat het niet blijft duren,  

dat troost en geluk sterker mogen blijken. 

Laten wij bidden… 

 

Bidden we voor uw Kerk, Heer,  

die haar enthousiasme wel eens kwijtgeraakt. 

Dat zij niet bij de pakken blijft zitten  

en zoekt naar nieuwe wegen om U te verkondigen. 

Laten wij bidden… 

 

Bidden we ook voor onszelf, Heer,  

wij die willen leven in het spoor van Christus. 

Dat wij van Hem durven getuigen  

in ons omzien naar elkaar. 

Laten wij bidden… 

 

Genadige God,  

ons bidden tot U laat U nooit onberoerd.  

Wil ons verhoren  

en wek in ons het vertrouwen dat soms wonderen doet.  

Wij vragen U dit, in Jezus’ naam. Amen. 
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Lied:  Wil je wel geloven – Hanna Lam en Wim ter Burg 
 

https://www.youtube.com/watch?v=AeGB-jEVRWY 

 

Wil je wel geloven dat het groeien gaat, 

klein en ongelooflijk als een mosterdzaad, 

dat je had verborgen in de zwarte grond, 

en waaruit een grote boom ontstond. 

 

Wil je wel geloven het begin is klein, 

maar het zal een wonder boven wonder zijn; 

als je het gaat wagen met Gods woord alleen; 

dan gebeuren wonderen om je heen. 

 

Wil je wel geloven dat je vrede wint, 

als je vol vertrouwen leeft, zoals een kind. 

als je een geloof hebt als een mosterdzaad, 

groeit de liefde uit boven de haat. 

 

 

Gebed over de gaven 
 

Dit brood en deze wijn  

vertellen ons wie U voor ons wilt zijn, God. 

Laten we deze gaven in vriendschap met elkaar delen  

en moge wij daarin een oproep horen  

om ons eigen leven te breken en te delen met anderen,  

nu en elke dag opnieuw. Amen. 

 

Groot Dankgebed    
 
Wij danken U dat U een God van mensen bent, 

dat wij U mogen noemen: onze God en onze Vader, 

dat onze toekomst in uw handen ligt,  

dat deze wereld U ter harte gaat. 

U hebt ons tot leven gewekt. 

Gezegend bent U, Bron van al wat bestaat. 

Daarom prijzen wij uw naam, Heer onze God, 

en danken U met de woorden: Heilig … 

 

Wij danken U omwille van uw veelgeliefde Zoon, 

die U geroepen en gezonden hebt 

om ons te dienen en uw weg te tonen, 

om aan armen uw Blijde Boodschap te verkondigen, 

om recht te doen aan wie onrecht werd aangedaan, 

om voor ons allen, het evenbeeld  

en de gestalte te zijn van uw mildheid en uw trouw. 

 

Wij danken U voor deze onvergetelijke Mens, 

die alles heeft volbracht wat menselijk is:  

het leven en de dood. 

Wij danken U dat Hij zich met hart en ziel 

gegeven heeft aan deze wereld. 

 

INSTELLINGSVERHAAL 

 

Verkondigen wij de essentie van ons geloof: 

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood 

en wij belijden tot Gij wederkeert dat Gij verrezen zijt. 

https://www.youtube.com/watch?v=AeGB-jEVRWY
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Daarom, Heer onze God, 

stellen wij hier dit teken van ons geloof, 

en daarom gedenken wij nu  

het lijden en sterven van uw Zoon, 

zijn opstanding uit de dood  

en zijn intocht in uw heerlijkheid; 

dat Hij, verheven aan uw rechterhand,  

voor ons ten beste spreekt 

en dat Hij komen zal om recht te doen  

aan levenden en doden 

op de dag die U hebt vastgesteld. 

 

Zend ons uw Geest, die leven is, gerechtigheid en licht. 

U, die het welzijn van de mensen wilt, 

en niet hun ongeluk, niet hun dood, 

neem alle geweld weg uit ons midden 

en geef vrede op aarde  

in naam van Jezus, uw Zoon. 

Dan zal uw naam geheiligd zijn,  

Heer, onze God, 

door Hem en met Hem en in Hem 

en in de gemeenschap van de Heilige Geest, 

dit uur en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen. 

 

 

Onze Vader 
 
Laten wij de woorden, waarmee Jezus tot zijn Vader bad, 

tot de onze maken en bidden:   Onze Vader,... 

 

Leer ons leven, Vader, als nieuwe mensen 

die de oude vertrouwde dingen 

verstaan met een nieuw hart, 

een hart 

dat in elk goed woord, in elke goede daad, 

het wonder erkent dat leven heet. 

Dan zullen wij vol vertrouwen kunnen uitzien 

naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon. 

Want van U is het Koninkrijk,.... 

 
 

Vredeswens 
  
Vrede en alle goeds is jullie toegewenst. 

Vrede, diep in je hart, 

vrede, die je de ogen opent voor de schepping, 

voor de kleine dingen, 

voor wie je mag ontmoeten langs je weg. 

Moge de eenvoud, 

de verwondering, de verbondenheid en de vriendschap 

ons vervullen met Gods vrede, 

vandaag, morgen en altijd. 

 Die vrede van de Heer zij met u. 

 

Lam Gods 
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Communielied: Weet gij waarmee het koninkrijk (ZJ 714) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=RsuMbHO0uoc 

 

Weet gij waarmee het koninkrijk 

zich vergelijken laat? 

Een zaadje, klein, onogelijk, 

een mosterdzaad. 

  

Als zaad dat in de aarde glijdt, 

zo zwak is ons geloof, 

maar 't wordt een boom die schaduw spreidt 

met tak en loof. 

 

De hemelvogels van omhoog 

die zoeken naar een nest. 

krijgen zijn schaduw in het oog, 

en vinden rust. 

 

O boom ten hemel uitgespreid 

die in de aarde staat! 

O edel kruid der eeuwigheid, 

o mosterdzaad! 

 

Slotgebed:   

 
Mijn Herder bent U, mijn Heer,  

U bent mij tot hulp en sterkte,  

elke dag weer.   

U haalt mij weg uit donkere nachten, 

en toont mij het licht van de horizon. 

Vergezel mij, verwarm mij,  

schudt mij door elkaar  

op de dag van diepe twijfel.  

Toon mij uw majesteit, breng mij tot leven,  

laat mij in en van U delen,  

U die Liefde bent van eeuwigheid tot in eeuwigheid.  

Amen 

 

Zegen en zending 
 

Dessertje:  
 
Mensen gaarne zien 

dat is 

je glimlach geven, 

je vriendelijk gezicht, 

in dagen van vreugde... 

 

Dat is 

je hand geven, en je hart 

in uren van nood... 

je steun en je troost 

in momenten van eenzaamheid... 

 

Mensen gaarne zien 

dat is 

je zelfgenoegzaamheid 

- genoeg hebben aan jezelf - 

opzijzetten 

en in je hart ruimte scheppen. 

 

Mensen gaarne zien 

dat is 

een groot hart hebben 

dat veel kan vergeven... 

grote handen hebben 

waar de ander de zijne kan inleggen... 

grote voeten hebben 

om naar anderen toe te gaan, 

en een brede rug 

om anderen te dragen, 

en veel door de vingers zien 

gewoon 

omdat je die ander gaarne ziet. 

   (Denie Van Berendoncks) 

https://www.youtube.com/watch?v=RsuMbHO0uoc

