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Als aperitief:

Tegen beter weten in - Astrid Nijgh (1973)

 Astrid Nijgh: https://www.youtube.com/watch?v=m6Cijvc-47Q
 versie Rob de Nijs: https://www.youtube.com/watch?v=AooX0DYUWhI
Ik was klein en ons tuintje was de wereld
Een zandbak met een schutting eromheen
Wat erachter was, dat mocht ik zelf verzinnen
Een grote tuin vol bloemen en een zon die altijd scheen
En dat bleef zo al ontdekte ik ook later
Dat er niets was dan wat onkruid en wat puin
Een lied passend bij de lezingen
Want de werkelijkheid had immers niets te maken
van vandaag die ons doen
Met die zelfbedachte echte bloementuin
nadenken over het leven, de
Van de wereld was die schutting wel het einde
Van mijn eigen wereld was hij het begin
En daar bleef ik in geloven
Tegen beter weten in
Op het lyceum zat ik jarenlang gevangen
Als een vreemde vage vogel in de klas
In mijn dagboek schreef ik wilde toekomstdromen
Want na het eindexamen begon het leven pas
En al liep ik later eenzaam vele blauwtjes
Ergens op een koude kamer in de stad
Ik wist zeker: morgen zou het echt beginnen
Het grootse leven dat ik voor me had
Want van vroeger was vandaag altijd het einde
Van iets beters en iets nieuws steeds het begin
En daar bleef ik in geloven
Tegen beter weten in

eindigheid en het hierna. De
meesten kennen het in de versie
van Rob de Nijs uit 1973 maar
eigenlijk is het van de hand van
Lennaert Nijgh (de begenadigde
schrijver van zoveel liederen met
en voor Boudewijn de Groot) van
muziek voorzien door zijn
toenmalige partner Astrid, die
het hier met haar warme stem
brengt. Volgens Astrid typeert
het lied helemaal Lennaert, de
eeuwige zoeker en dromer, altijd
hopend dat het beste nog moest
komen … wellicht tegen beter
weten in.

En zo kwam ik steeds aan weer een nieuwe schutting
Met daarachter weer een ander paradijs
En dan bleek dat steeds opnieuw een veld vol distels
En zo werd ik langzaam ouder en heel erg langzaam
wijs
Maar al ben ik dan toch wat men noemt volwassen
En schuttingen, daar kijk ik overheen
Wanneer ze zeggen: eens wordt alles anders
En eens dan worden alle mensen een
En er is geen einde aan het laatste einde
Er is alleen een eeuwig nieuw begin
Dan zal ik daar onmiddellijk in geloven
Tegen beter weten in
Er is geen einde aan het laatste einde
Er is alleen een eeuwig nieuw begin
Dan zal ik daar onmiddellijk in geloven
Tegen beter weten in
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Openingslied:

Dit huis, gereinigd en versierd (ZJ 549)

https://www.youtube.com/watch?v=b1jwt63zmM8
Dit huis gereinigd en versierd,
waar Gods gemeente bruiloft viert,
staat voor de eredienst gereed,
wij komen hier in lief en leed.
Wie voor ons leefden gingen heen.
Dit oude huis van hout en teen
bleef staan als een gebed tot U.
Wij bidden mee, verhoor ons nu!
In geest en waarheid bidden wij,
dat Christus in ons midden zij.
Hem love al wat adem heeft.
Hem love wat op aarde leeft.
En laat eendrachtig samenzijn
op ons gebed het amen zijn.
Kom haastig, Here Jezus, kom
en maak ons tot uw heiligdom

Welkom:
De herfst en meteen ook het naderend einde van het liturgisch jaar
stimuleren ons om na te denken over de dood.
Vandaag staat de vraag centraal:
‘Is er leven na de dood?’.
Verrijzenisgeloof – zo blijkt –
is niet gebaseerd op spitsvondige redeneringen,
maar op godsvertrouwen.
Daaraan ontbreekt het ons wel eens
en daarom vragen we God om vergeving.

Vergevingsmoment
Elk mensenleven is getekend door goedheid en door tekorten.
Bij het begin van deze viering willen wij dan ook om vergeving vragen
aan God en aan elkaar voor die momenten waarop wij tekortschoten.
L.:

Wij hebben elkaar veel meer nodig dan we laten blijken.
Wij hebben elkaar veel meer te bieden dan we gewoonlijk geven.
Wij hebben elkaar veel meer te zeggen dan we meestal uitspreken.
God, wees ons nabij.
Heer, ontferm U over ons.

L.:

Wij kunnen elkaar veel meer troosten dan we beseffen.
Wij kunnen elkaar veel meer danken dan we vermoeden.
Wij kunnen elkaar veel meer steunen dan we tot nu toe deden.
God, wees onze kracht.
Christus, ontferm U over ons.

L.:

We zouden elkaar veel meer moeten aanmoedigen in het goede.
Wij zouden elkaar veel meer moeten bewonderen in het schone.
Wij zouden elkaar veel meer moeten helpen in het moeilijke.
God, vergeef ons onze tekortkomingen. Heer, ontferm U over ons.
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Lofzang
Eer
eer
eer
eer

aan
aan
aan
aan

God in de hoge:
de Vader die de oorsprong is,
de Zoon die in de wereld kwam,
de Geest: Hij maakt ons vrij.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde:
zondaars vinden bij Hem genade,
zieken troost en geneest Hij,
armen brengt Hij zijn Blijde Boodschap.
Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde
door liefde onder de mensen.
Liefde die de dood overwint,
de tranen wegwist uit onze ogen
en alles nieuw maakt. Amen.

Openingsgebed
God van levenden en niet van doden,
vervul ons met het vertrouwen
dat wie leeft in verbondenheid met U,
door dood en duisternis heen bij U
geborgenheid zal vinden.
Maak ons vertrouwd met Jezus' woord
dat U allen die zich vol verwachting aan U toevertrouwen,
met vrede tegemoet treedt. Amen.

Eerste lezing: Uit het tweede boek der Makkabeeën (2 Makk. 71, 1-2. 9-14)
1
In die dagen werden zeven broers aangehouden,
samen met hun moeder, en op bevel van de koning
sloeg men ze met stokken en riemen
om ze zo te dwingen het verboden varkensvlees te eten.
2
Een van hen vroeg de koning namens hen allemaal:
`Wat verlangt u van ons en wat wilt u van ons leren?
Wij zijn eerder bereid om te sterven,
dan de leer van onze voorvaderen te overtreden.’
9
Alvorens te sterven zei hij nog:
`Jij, ontaarde boosdoener,
je ontneemt ons nu wel het leven,
maar de koning van de wereld zal ons, die voor
zijn Wet sterven,
opwekken voor een eeuwig leven.’
10
Na hem werd de derde gemarteld.
Op verzoek stak hij onmiddellijk zijn tong uit
en onverschrokken bood hij ook zijn handen aan.
11
Fier zei hij:
`Van de hemel heb ik ze gekregen,
maar omwille van Gods leer doe ik er graag
afstand van,
in de hoop ze eens van Hem terug te krijgen.’
12
Zelfs de koning en zijn gevolg
waren verbaasd over de moed van de jonge man,
die ondanks de pijnen niet kreunde.
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13
Toen deze gestorven was,
pijnigden en folterden ze de vierde op dezelfde wijze.
14
De dood nabij zei hij:
`De dood door de handen van mensen wordt begerenswaardig
door de hoop die God ons geeft;
dat Hij ons weer laat opstaan.
Maar voor u zal er geen opstaan zijn om te leven.’

Tussenzang: Psalm 17 (16), 1, 5-6, 8b en 15
refr.: Uw aanblik, Heer, verzadigt mij als ik ontwaak.
Luister, Heer, want mijn zaak is rechtvaardig,
let op mijn luid geroep.
Wil mijn gebed aanhoren;
mijn lippen bedriegen U niet.
Standvastig volg ik het pad van de wet,
mijn voet struikelt niet op uw wegen.
Nu roep ik U aan, want Gij zult mij verhoren,
wend dus uw oor naar mij, hoor naar mijn stem.
Spaar mij, zoals men zijn ogen spaart,
verberg mij onder de schuts van de vleugels.
Maar ik ben rechtschapen en mag U aanschouwen,
uw aanblik verzadigt ij als ik ontwaak.

Tweede lezing:

(2 Tess., 2, 16- 3, 5)

Uit de tweede brief van de apostel Paulus aan de christenen van Tessalonica
Broeders en zusters,
16
Laat onze Heer Jezus Christus zelf,
laat God, onze Vader,
die ons zijn liefde heeft betoond
en ons in zijn genade eeuwige troost
en goede hoop heeft geschonken,
17
u bemoedigen en u sterken
bij elk goed werk en elk goed woord.
1
Voorts, broeders en zusters,
bid voor ons,
opdat het woord van de Heer overal, zoals bij u,
zijn zegetocht mag volbrengen,
2
en wij verlost worden van die verkeerde en slechte mensen;
want niet allen hebben deel aan het geloof.
3
Maar de Heer is getrouw,
Hij zal u sterken en behoeden voor de boze.
4
In de Heer vertrouwen wij op u,
dat u doet wat wij bevelen en dit ook zult blijven doen.
5
Laat de Heer uw harten richten op de liefde van God
en de standvastigheid van Christus.
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Lied:

Eens komt de grote zomer (ZJ 918)

https://www.youtube.com/watch?v=O4NBZRfZxnQ
Eens komt de grote zomer waarin zich 't hart verblijdt.
God zal op aarde komen met groene eeuwigheid.
De hemel en de aarde wordt stralende en puur.
God zal zich openbaren in heel zijn kreatuur.
Geen woord kan het bereiken, het is aan niets gelijk,
met niets te vergelijken dat schone koninkrijk.
Als God zich openbaren zal op de jongste dag
dan zullen wij ervaren wat Hij met ons vermag.
Dan zien wij met verblijden Hem die ons hart beleed,
de Heer die door zijn lijden de hemel opendeed
en alle patriarchen met de profeten saam,
apost'len, martelaren, verlosten in zijn naam.
Ook ons zal God verlossen uit alle pijn en nood,
van 't woeden van de boze, van 't vrezen voor de dood,
van aarzelen en klagen, verdriet en bitterheid,
van alles wat wij dragen, van 't lijden aan de tijd.
Ja, Hij zal ons geleiden in 't schone paradijs,
het bruiloftsmaal bereiden zijn grote naam ten prijs.
De liefde die wij zingen, zo schoon, zo ongekend,
zal uit de bron ontspringen van God ons middelpunt.
Dan breekt muziek van snaren aan alle kanten uit
een niet te evenaren, een goddelijk geluid.
De engelen omringen met heil'gen tesaam
de troon van God en zingen de glorie van het Lam.
Dan zijn wij aangezeten in Gods verheven zaal,
en zullen met Hem eten het eeuwig avondmaal.
Dan schenkt de boom des levens ons vrucht in overvloed,
en van de stroom des levens drinken wij daar met God.
Dan zal het loflied schallen rondom de gouden troon,
dan heffen wij daar allen met grote vreugde aan:
lof zij en eer en sterkte de Vader en de Zoon,
de Geest om al zijn werken zij lof van nu voortaan.

Evangelie:

(Lc. 20. 27-38)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas
27
In die tijd kwamen er enkele Sadduceeën bij Jezus met een vraag.
Zij bestrijden dat er een opstanding is.
28
`Meester,’ zeiden ze,
`Mozes heeft ons dit voorgeschreven:
als een getrouwd man sterft zonder dat hij kinderen heeft,
moet zijn broer trouwen met die vrouw
en nakomelingen verwekken voor zijn broer.
29
Nu waren er eens zeven broers.
De eerste trouwde met een vrouw en stierf kinderloos.

5

30
Ook de tweede
31
en de derde trouwden met haar, en zo alle zeven,
maar ze stierven allen zonder kinderen na te laten.
32
Nadien stierf ook de vrouw.
33
Wiens vrouw zal zij nu zijn bij de opstanding?
Ze hebben haar toch alle zeven als vrouw gehad.’
34
Jezus zei tegen hen:
`De kinderen van deze wereld huwen en worden uitgehuwelijkt,
35
maar zij die waardig zijn bevonden
om deel te krijgen aan de andere wereld
en aan de opstanding uit de doden,
huwen niet en worden niet uitgehuwelijkt.
36
Zij kunnen immers niet meer sterven,
want ze zijn aan engelen gelijk,
en als kinderen van de opstanding
zijn het kinderen van God.
37
Dat de doden worden opgewekt,
heeft Mozes zelf te verstaan gegeven
in het verhaal van de doornstruik,
waarin hij de Heer aanduidt als de God van Abraham,
de God van Isaak en de God van Jakob.
38
Hij is geen God van doden maar van levenden,
want voor Hem leven ze allemaal.’

Overweging(en)
We komen op het einde van het kerkelijk jaar. De lezingen hebben het dus meer over het
leven na dit leven. Zo heeft het evangelie het over de opstanding, de verrijzenis. Ook in
Jezus’ tijd waren er verschillende opvattingen over dat nieuwe leven in God. Het woord
‘opstanding’ doet denken aan ‘opstaan’ en is een woord dat in heel veel Bijbelverhalen
terugkomt. Tot de lamme zegt Jezus: Sta op, neem je bed op en ga. Tot de jongeman
vraagt hij om op te staan. Het doodzieke meisje neemt hij bij de hand en doet haar
rechtop komen. Wie opstaat, kan zijn leven verder aanvatten. Het woord ‘verrijzenis’
doet denken aan ‘rijzen’, omhoogkomen (bv. van het deeg). Ook dit woord doet denken
aan leven. Jezus baseert zijn geloof in de verrijzenis op zijn vertrouwen dat God liefde is.
Het leven is waardevol en het blijft voortduren in Gods liefde. Daarom zegt Jezus: 'De
Heer is geen God van doden, maar van levenden, want voor hem zijn allen levend.' De
mensen die gestorven zijn, zijn levend bij God. Dat gaat natuurlijk al onze menselijke
begrippen te boven.
In de brief aan de Tessalonicenzen zegt Paulus dat God trouw is, ons troost en ons hoop
geeft. Het is onze opdracht als Christenen te leven vanuit dat vertrouwen en hiervan te
getuigen. Het is onze taak bij God te zijn nu , in deze wereld en niet enkel in het leven
hierna. Bij God zijn is opstaan , met hoop mensen aanmoedigen om rechtop te komen.
Geloven in een leven van ik naar wij, een leven van gegevenheid uit liefde die geworteld
is in de eeuwigheid van Gods liefde.
Mijn vader sprak naar het einde van zijn leven toe vaker over de hemel hier en nu. “De
hemel en de hel is niet iets voor later, zei hij, daar we over het hier-na-maals niks weten.
Maar het heeft zin om het hier-nu-maals zo te beleven dat we kunnen spreken van een
hemel op aarde”. Heb je wel eens zo’n moment meegemaakt waarop de ervaring hemels
aandeed? We kunnen voor elkaar een hel zijn maar evengoed een hemel. Zalig!
Opstanding is dus niets voor ooit misschien, maar gebeurt waar mensen Jezus toelaten,
vertrouwen en weten dat niet de dood maar het leven/de liefde het laatste woord heeft.
Verrijzen is dus te zien als een opdracht voor christenen in het leven van elke dag: leven
brengen waar dood is, of waar meer dood dan leven is. Verrijzen heeft te maken met
bevrijden en ontplooien met opstaan uit ellende en onmacht. Verrijzen geeft leven aan
wie dreigt ten onder te gaan. Verrijzen is zich verzetten tegen alles wat mensen klein
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maakt. Verrijzen is leven naar het voorbeeld van Jezus, licht zijn voor andere mensen. Ik
denk hierbij aan de Zusters van de Verrijzenis in Oost Congo. Ondanks de oorlog blijven
zij bij de armsten, de zieken, de stervenden. Hun vreugde halen zij uit het evangelie:
Jezus heeft voor ons geleden, is gestorven maar leeft in God en in ons verder. Zij delen
in Zijn dood en opstanding, door te sterven aan zelfzucht en te groeien in Zijn geest van
dienende liefde. Het zijn echte Dochters van de Verrijzenis. Zij wachten niet tot in het
hiernamaals. Zij geloven dat de verrijzenis nu reeds aan het gebeuren is. Ze hopen met
de apostel Paulus dat God met hen meegaat en troost zodat zij anderen kunnen
aanmoedigen en sterken in de erbarmelijke situaties. Misschien is het goed te beseffen
en zelfs bevrijdend dat wij op de verrijzenis niet moeten wachten tot na de dood.
Vandaag en morgen kunnen we nieuw en opgestaan leven.
(Ann Vanraes)

---------------Maak van het leven na de dood
geen kopie van het leven voor de dood.
Want het leven na de dood
heeft niets van doen
met de dagelijkse zorgen
die ons op deze aarde gegeven zijn:
het zorgen voor een nageslacht,
het in stand houden
van je naam en je bezit,
noch met huwen
of ten huwelijk gegeven worden.
Het leven na de dood
heeft alleen te maken
met Hem die liefde is,
die sterker is dan alle dood
en die leven doet.
Maak van het leven na de dood
geen kopie van het leven hier
met alleen alles veel mooier en beter.
Maar laat je leven hier op aarde
een kopie zijn
van het leven dat ons te wachten staat,
waar alles spreekt van de liefde van
‘Ik zal er zijn voor u’.
Laat je eeuwig leven hier beginnen.

(Carlos Desoete)

--------------------------Leven is...
van bloesem tot volle bloei,
tot vrucht komen,
rijpe vrucht in de zomerjaren:
blaken van levenslust,
onvermoeibaar,
gaaf, sterk en recht.
En dan stilaan...
wat meer doorbuigen,
rimpels krijgen,
van kleur verschieten,
moe worden in de levensherfst.
En uiteindelijk...
tot rust komen,
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in slaap vallen,
stilaan uit handen laten gaan,
overlaten aan anderen,
weten dat zal komen
wat men 'heengaan' noemt.
En toch niet treurig worden,
want dit heengaan
is een gaan naar
een nieuwe, eeuwige lente,
waar de bloesem nooit verbleekt
omdat de God in wie wij geloven,
een God van mensen is,
die samen wil zijn
met jou
en mij.

Woorden van geloof
Ik geloof in God, mijn Schepper,
die man en vrouw gemaakt heeft naar zijn beeld;
die mij liefheeft als een vader
en voor mij zorgt als een moeder;
die mij troost en vergeeft
en die mij altijd de mogelijkheid geeft
opnieuw te beginnen.
Ik geloof in Jezus Christus,
die, door God gezonden, Mens is geworden,
om ons nabij te zijn;
die, helend en genezend,
ons de liefde heeft voorgeleefd.
Ik geloof in de Heilige Geest,
die bezielt en vreugde brengt,
die de mensen hoop geeft,
die de bron is van mijn geloof.
Ik geloof dat de mensen elkaar nodig hebben
om samen God te dienen,
om de schepping voor iedereen leefbaar te maken
door samen te delen en in eenvoud te leven,
en zo te werken aan de komst van Gods Rijk. Amen.

Voorbeden
Bidden wij voor allen die rouwen om iemand die hun dierbaar was,
voor wie het moeilijk hebben om te leven
met een lege plaats aan hun zijde
en voor hen die niet kunnen geloven dat mensen verder leven bij God.
Dat zij bij medemensen steun en troost vinden.
Laten wij bidden…
Bidden wij voor de vele slachtoffers van oorlog en zinloos geweld.
Voor de mensen die gefolterd worden of sterven omwille van hun geloof.
Dat hun dood ons niet onverschillig laat,
maar ons oproept om ons in te zetten voor vrede en rechtvaardigheid.
Laten wij bidden…
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Bidden wij voor hen,
die ontgoocheld en gelaten hun tijd maar afwachten.
Dat iemand of iets hen mag raken
en zo opnieuw zin geeft aan hun bestaan.
Laten wij bidden…
Bidden wij voor alle christenen.
Dat zij zich niet vastklampen aan de dode letter van woord en wet,
maar dat zij getuigen van de levende Heer.
Laten wij bidden…

Lied: You raise me up – Josh Groban (2003)
https://www.youtube.com/watch?v=aJxrX42WcjQ
When I am down and, oh my soul, so weary
When troubles come and my heart burdened be
Then, I am still and wait here in the silence
Until You come and sit awhile with me.

Als ik down ben en, oh mijn ziel, zo moe
Als er problemen komen en mijn hart bezwaard is
Dan ben ik stil en wacht hier in de stilte
Totdat U eventjes bij mij komt zitten.

You raise me up, so I can stand on mountains
You raise me up, to walk on stormy seas
I am strong, when I am on your shoulders
You raise me up to more than I can be.

Je
Je
Ik
Je

tilt me op, zodat ik op de bergen kan staan
tilt me op, om op woeste zeeën te lopen
ben sterk, wanneer ik op je schouders zit
verheft me tot meer dan ik kan zijn

You raise me up, so I can stand on mountains
You raise me up, to walk on stormy seas
I am strong, when I am on your shoulders
You raise me up to more than I can be.

Je
Je
Ik
Je

tilt me op, zodat ik op bergen kan staan
tilt me op, om op woeste zeeën te lopen
ben sterk, wanneer ik op je schouders zit
verheft me tot meer dan ik kan zijn.

You raise me up, so I can stand on mountains
You raise me up, to walk on stormy seas
I am strong, when I am on your shoulders
You raise me up to more than I can be.

Je
Je
Ik
Je

tilt me op, zodat ik op de bergen kan staan
tilt me op, om op woeste zeeën te lopen
ben sterk, wanneer ik op je schouders zit
verheft me tot meer dan ik kan zijn.

You raise me up, so I can stand on mountains
You raise me up, to walk on stormy seas
I am strong, when I am on your shoulders
You raise me up to more than I can be.

Je
Je
Ik
Je

tilt me op, zodat ik op de bergen kan staan
tilt me op, om op woeste zeeën te lopen
ben sterk, wanneer ik op je schouders ben
verheft me tot meer dan ik kan zijn.

You raise me up to more than I can be.

Je verheft me tot meer dan ik kan zijn.

Gebed over de gaven
God en Vader,
in dit brood en deze beker vragen wij U ons te zegenen
met de Geest van Hem die ons over de dood heen
naar het leven voert: Jezus, onze Broeder. Amen.

Groot Dankgebed
Wij danken U, barmhartige God,
omdat U een God van mensen bent,
dat U onze God genoemd wil worden,
dat U ons kent bij onze namen,
en dat U de wereld in uw handen houdt.
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Want daarom hebt U ons geschapen
en geroepen in dit leven:
dat wij met U verbonden zouden zijn,
wij, uw mensenvolk op aarde.
Gezegend bent U,
Schepper van al wat bestaat;
gezegend bent U,
die ons ruimte geeft en tijd van leven;
gezegend bent U om het licht in onze ogen
en om de lucht die wij ademen.
Wij danken U voor heel de schepping,
voor alle werken van uw handen,
voor alles wat U gedaan hebt in ons midden
door Jezus Christus, onze Heer.
Daarom huldigen wij uw naam,
Heer, onze God,
en aanbidden U met de woorden: Heilig, …
Wij hebben U nooit gezien, God,
maar wij mogen U wel ontmoeten
waar mensen van elkaar houden,
genade zijn voor elkaar
en uw schepping eerbiedigen.
Wij hebben U nooit gezien, God,
maar U geeft Uzelf aan ons,
in een medemens, in een geliefde,
in een reisgezel, in een zieke,
in Jezus, de Dienaar van de wereld.
INSTELLINGSVERHAAL
Verkondigen wij de kern van ons geloof:
Heer, Jezus, wij verkondigen uw dood,
en belijden tot Gij wederkeert dat Gij verrezen zijt.
Om dit te herdenken
blijven wij het Brood breken voor elkaar,
zoals zovelen reeds voor ons deden.
Wij bidden voor de mensen
die een bijzondere plaats innemen in ons hart,
ook voor hen die van ons zijn heengegaan.
Laat uw mensen nooit verloren gaan,
bewaar hen in uw liefde,
schrijf hun namen in de palm van uw hand.
Zend uw Geest uit over uw Kerk.
Geef ons hoop, God.
Geef ons vrede omwille van Jezus Christus.
Met Hem en in Hem zijn wij uw mensen,
bent U onze Vader, nu en tot in eeuwigheid. Amen.
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Onze Vader
Levensecht christen zijn en doen
is zijn en doen zoals Jezus.
En dus ook bidden zoals Hij.
Onze Vader,….
Vader, verlos onze wereld van kwade demonen
die ons binden aan handen en voeten
en die vaak onoverwinnelijk lijken.
Wees barmhartig voor ons,
zoals ook wij barmhartig willen zijn voor elkaar.
Geef ons oog voor de mens in de ander
en doe ons zien dat wij allen leven vanuit dezelfde Geest.
Dan zullen we weer hoopvol kunnen wachten
op de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk en de kracht…

Vredeswens
Moge de God van vrede ons bij de hand nemen,
moge zijn warmte
alle haat en geweld in ons hart doen wegsmelten.
Dan zullen wij voor elkaar
boodschappers van vrede zijn,
dragers van verzoening,
genezers van eenzaamheid en tweedracht.
Die Godsvrede zij altijd met u.
Wensen wij die vrede elkaar van harte toe.

Lam Gods
Communie
Lied:

Niemand van ons leeft voor zichzelf alleen (ZJ 928)

https://www.youtube.com/watch?v=81XEk4hmuxg
Niemand van ons leeft voor zichzelf alleen
of sterft zichzelf wij zijn met Christus één.
Wanneer wij leven, leven wij voor Hem,
wanneer wij sterven horen wij zijn stem.
In leven en in sterven weten wij:
wij zijn geborgen in zijn heerschappij.
Immers daarom is Hij ons voorgegaan,
is Hij gestorven, is Hij opgestaan.
Daarom werd Hij weer levend, zie Hij leeft
opdat Hij ons met Hem het leven geeft.
En levenden en doden allebei
zijn onderworpen aan zijn heerschappij.
Waarom veroordeelt gij uw broeder dan?
Waarom veracht gij hem? Van man tot man,
van mens tot mens is hij uw lotgenoot.
Wij worden allen eens voorbij de dood
gesteld voor Christus’ rechterstoel
en Hij stelt ons in ’t oordeel van zijn heerschappij.
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Zoals geschreven is, zo zal het zijn:
Ik leef, zo zegt de Heer, en gij zijt mijn.
En alle knie op aarde buigt zich neer,
en alle mond belijdt mij als de Heer.
Wij loven U o God, Gij zijt nabij
met de genade van uw heerschappij.

Slotgebed
God van levenden en niet van doden,
kom nader tot ons in uw Heilige Geest.
Word geboren in ons, telkens opnieuw.
Wees de grond van ons bestaan zodat wij niet wankelen,
zodat wij niet verzinken in het eeuwig niets.
Klop aan de deur van ons hart, voortdurend,
zodat wij niet aan U voorbij leven,
onszelf niet inperken tot wat zichtbaar en berekenbaar is.
Maak ons tot één gemeenschap
van mensen, levenden en doden,
samen levend met U en bij U,
alle dagen en in eeuwigheid.
Amen.

Zegen

Dessertje:
God is vreugde en goedheid
voor wie zich tot Hem richt.
God is hoop en vertrouwen
voor wie naar Hem komt.
God is mildheid en vergevensgezindheid
voor wie zich tot Hem wendt.
God is vrede en gerechtigheid
voor wie tot Hem bidt.
God is geduld en trouw
voor wie zich met Hem verbindt.
God schenkt een nieuw hart
aan wie op hem vertrouwt.
Mag ik je wensen dat dit
ook jouw ervaring mag zijn.

(Federatie Kana)
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