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2e zondag door het jaar (A)  14 - 15 januari 2023 

–  
decanaat Ieper - Poperinge 

 

 

Als aperitief:  The Silence of God – Andrew Peterson (2014) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=0cY4SJ_aBnY 

➔ met tekst: https://www.youtube.com/watch?v=cvytewIxll0 

 
It's enough to drive a man crazy; it'll break a man's faith 
It's enough to make him wonder if he's ever been sane 
When he's bleating for comfort from Thy staff and Thy rod 

And the heaven's only answer is the silence of God 
 

Het is genoeg om een mens gek te maken; het zal het geloof van een mens breken 
Het is genoeg om hem te doen afvragen of hij ooit gezond is geweest 
Als hij blaat om troost van Uw staf en Uw roede 
En het enige antwoord van de hemel is de stilte van God 

 
It'll shake a man's timbers when he loses his heart 
When he has to remember what broke him apart 
This yoke may be easy, but this burden is not 
When the crying fields are frozen by the silence of God 
 

Het zal het geraamte van een mens doen kraken als hij zijn hart verliest 

Als hij zich moet herinneren wat hem uit elkaar heeft doen vallen 
Dit juk mag dan licht zijn, deze last niet 

Wanneer de huilende velden bevroren zijn door de stilte van God 
 
And if a man has got to listen to the voices of the mob 
Who are reeling in the throes of all the happiness they've got 
When they tell you all their troubles have been nailed up to that cross 

Then what about the times when even followers get lost? 
'Cause we all get lost sometimes... 
 

En als een mens moet luisteren naar de stemmen van de menigte 
Die wankelen in de greep van al het geluk dat ze hebben 
Als ze je vertellen dat al hun problemen aan dat kruis zijn genageld 

Hoe zit het dan met de keren dat zelfs volgers verdwalen? 
Omdat we allemaal wel eens verdwalen... 

 
There's a statue of Jesus on a monastery knoll 

In the hills of Kentucky, all quiet and cold 
And He's kneeling in the garden, as silent as a Stone 
All His friends are sleeping and He's weeping all alone 

 
Er staat een standbeeld van Jezus op een kloosterheuvel 
In de heuvels van Kentucky, helemaal verstild en koud 
En Hij knielt in de tuin, zo stil als een steen 
Al Zijn vrienden slapen en Hij huilt helemaal alleen 

 
And the man of all sorrows, he never forgot 

What sorrow is carried by the hearts that he bought 
So when the questions dissolve into the silence of God 
The aching may remain, but the breaking does not 
The aching may remain, but the breaking does not 
In the holy, lonesome echo of the silence of God 

 
 

 
 

Voor de keuze van 

dit lied, zie de 

overweging bij het 

Evangelie. 

En ook Stef Bos 

zong ooit: 

“niets is sterker dan 

de stilte.” 

Wees dus niet bang 

van de stilte. Het 

kan een weg, een 

manier zijn om God 

te ontmoeten. 

https://www.youtube.com/watch?v=0cY4SJ_aBnY
https://www.youtube.com/watch?v=cvytewIxll0
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En de man van alle zorgen, hij is het nooit vergeten 

Wat een verdriet wordt gedragen door de harten die hij kocht 

Dus wanneer de vragen oplossen in de stilte van God 
De pijn kan blijven, maar het breken zal niet 
De pijn kan blijven, maar het breken zal niet 
In de heilige, eenzame echo van de stilte van God 

 

 
Openingslied:  Vanwaar zijt Gij gekomen (ZJ 214) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Wyc4m2cUSL0 

 

Vanwaar zijt Gij gekomen, wij wisten niets van U. 

In onze stoutste dromen was God nooit hier en nu. 

Een nieuwe God zijt Gij, die onder ons wil wonen, 

zover weg, zo dichtbij. 

 

Gij zijt ons doorgegeven, een naam, een oud verhaal, 

uw woorden uitgeschreven in ied're mensentaal. 

Ons eigen levenslot met uw geluk verweven, 

zo zijt Gij onze God. 

 

Gij zijt in ons verloren, wij durven U niet aan, 

uw stem in onze oren, uw komst in ons bestaan. 

Een mens van vlees en bloed, een kind voor ons geboren, 

een naam die sterven moet. 

 

 

Welkom:  
 
Vaak denken we iemand te kennen, 

terwijl we helemaal niet weten wat er in hem of haar omgaat. 

Onze onderlinge contacten zijn dikwijls te oppervlakkig. 

Tot we die persoon plots écht ontmoeten. 

Achter de uiterlijke schijn, ontdekken we dan plots een heel andere persoonlijkheid. 

Zo iets overkwam ook Johannes De Doper. 

Hij dacht Jezus te kennen als zoon van zijn moeders nicht. 

Op Jezus’ vraag was hij bereid Hem te dopen. 

En bij die ontmoeting gingen zijn ogen plots open. 

Wat toen tot hem doordrong moest hij aan zijn vrienden vertellen: 

‘Die Jezus… dat is de Zoon van God’. 

   
Gebed om ontferming   
Bidden we  

dat we aan mensen op zoek in deze tijd,  

Jezus blijven aanwijzen als Gods reddende Zoon. 

Heer, ontferm U over ons. 

 

Bidden we  

dat doorheen ons dagelijks spreken,  

Jezus’ Woord in ons midden blijft klinken. 

Christus, ontferm U over ons. 

 

Bidden we  

dat Gods Geest zichtbaar wordt  

in onze omgang met medemensen,  

onder meer in onze bereidheid om anderen vergiffenis te schenken. 

Heer, ontferm U over ons. 

Eer aan God: 

https://www.youtube.com/watch?v=Wyc4m2cUSL0
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Eer aan God in de hoge: 

eer aan de Vader die de oorsprong is, 

eer aan de Zoon die in de wereld kwam, 

eer aan 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. 

 

of gezongen: Ere wie ere toekomt  (Scala v. d. vrede, Laatste hymne) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MSerYvw4YQ8 

 

refrein: Ere wie ere toekomt, lichtende levende God. 

 

U komt toe alle stem, 

alle veerkracht en zingen. refrein 

 

Die ons verwekt en doet zijn, 

ons openbaart en herademt 

één en volstrekt in allen 

en boven allen uit 

Vader, Zoon en Geest 

bron, water en stroming 

liefdes eerste begin 

liefdes weg, liefdes volharding. refrein 

 

Gij die doet lichten de zee 

lichten aarde en hemel 

stroom uw mensen vol kracht 

doe opleven hun ogen, 

lichtende levende God. 

Moge het worden, eindelijk, 

wat Gij gewild hebt van meet af: 

licht dat niet dooft, liefde die blijft.   refrein 

 

Openingsgebed  
 
God, 

menigmaal hebt U tot ons gesproken door uw profeten,  

maar in Jezus van Nazareth herkennen wij  

uw mens-geworden Woord,  

uw Blijde Boodschap aan mensen van alle tijden. 

Wij bidden U:  

maak ons bereid om uw Woord te beluisteren,  

het ter harte te nemen en het verder uit te dragen.  

Zo willen wij christenen zijn in het spoor van Jezus, de Christus. Amen. 

Eerste lezing: Uit de profeet Jesaja  (Jes. 49, 3.5-6) 

https://www.youtube.com/watch?v=MSerYvw4YQ8
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3           De Heer sprak tot mij: 

`U bent mijn dienstknecht, Israël,  

door u toon Ik mijn heerlijkheid.’ 

5           Maar nu sprak de Heer, 

die mij vormde tot zijn dienstknecht, 

nog voor mijn geboorte, 

om Jakob naar Hem te laten terugkeren, 

want Hij wilde Israël verzameld zien. 

6           Hij sprak: 

`Het is voor u te gering om mijn dienstknecht te zijn, 

om Jakobs stammen op te richten 

en om Israëls overlevenden terug te brengen; 

Ik stel u aan om een licht voor de volken te zijn: 

mijn heil moet reiken tot in de uithoeken van de aarde.’ 

 

 
Tussenzang:  Psalm 40 (39), 2 en 4ab, 7-8a, 8b-9, 10 

 

Refrein: Zie ik kom, Heer, om uw wil te doen. 

 

Met groot vertrouwen heb ik op de Heer gehoopt, 

Hij heeft zich tot mij neergebogen, mijn geroep verhoord. 

 

Hij legde in mijn mond een nieuw gezang, 

een lied voor onze God, 

en velen zullen zien en vrezen en vertrouwen op de Heer. 

 

Geschenk en offerande hebt Gij nooit verlangd, 

maar wel hebt Gij mijn oren voor uw stem geopend. 

 

Gij vraagt geen brandoffer, geen zoenoffer van mij: 

dus zei ik, ja, ik kom, zoals van mij geschreven staat.  

 

Uw wil te doen, mijn God, dat is mijn vreugde, 

uw wet is in mijn hart gegrift. 

 

In de bijeenkomst heb ik gerechtigheid gepredikt, 

mijn lippen niet gesloten, Heer, Gij weet het. 

 

Uw gunsten heb ik niet geheim gehouden, 

noch uw getrouwheid, voor de mensen om mij heen. 

 

Houd uw erbarmen, Heer, niet van mij weg, 

laat uw genade en uw trouw mij steeds behoeden. 

 

 

Tweede lezing:  (1 Kor 1, 1-3) 

 

Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Korinthe 

 

1              Van Paulus, 

door de wil van God geroepen tot apostel van Christus Jezus, 

en van onze broeder Sostenes 

2           aan de gemeente van God te Korinthe, 

aan hen die, geheiligd in Christus Jezus, tot een heilig leven zijn bestemd, 

samen met allen die allerwegen de naam aanroepen van Jezus Christus, 

hun Heer en de onze. 

3           Genade en vrede voor u 
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vanwege God onze Vader 

en de Heer Jezus Christus! 

 

 

Lied:   Kwam van Godswege (ZJ 112) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=U3pP7HkdCHU 

 

Kwam van Godswege een man in ons bestaan, 

een stem om te getuigen, Johannes was zijn naam. 

Man van Godswege. Johannes was zijn naam. 

 

Zo staat geschreven: de heuvel moet geslecht, 

geen kwaad mag zijn bedreven, maak alle paden recht. 

Zo staat geschreven: maak alle paden recht. 

 

Doper, wat liep je in kemelharen pij, 

als een profeet wat riep je daar in die woestenij? 

Doper wat riep je daar in die woestenij? 

 

"Dat wij omkeren, verlaten ons domein, 

beleven 't woord des Heren en niet weerbarstig zijn." 

Dat wij omkeren en niet weerbarstig zijn. 

 

Doper, wat moeten wij doen totdat Hij komt? 

"In hoop en vrees doet boete gelooft in zijn verbond." 

Doper wat moeten wij doen totdat Hij komt? 

 

Deelt met elkander het brood van alle dag, 

opdat in u de ander Gods heil aanschouwen mag. 

Deelt met elkander het brood van deze dag. 

 

Volk uitentreure gezeten in de nacht, 

Gods woord zal u gebeuren zolang gij Hem verwacht. 

Sta te gebeuren, kom, woord, in onze nacht. 

 

Volk uitverkoren om in het licht te gaan: 

een kind wordt u geboren Messias is zijn naam. 

Kind ons geboren, jouw licht zal met ons gaan. 

 
 
Evangelie:   (Joh. 1, 29-34) 
 

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Johannes 

 

29         In die tijd zag Johannes de Doper Jezus, 

terwijl die naar hem toe kwam. 

`Daar is het lam van God,’ zei hij, 

`degene die de zonde van de wereld wegneemt. 

30         Hij is het van wie ik zei: 

“Na mij komt iemand die mijn meerdere is, 

want vóór mij was Hij er al.” 

31 “      Ikzelf wist niet wie het zou zijn, 

maar omdat Hij aan Israël moest worden geopenbaard, 

daarom ben ik komen dopen in water.” 

32         En Johannes getuigde: 

“Ik heb gezien hoe de Geest als een duif uit de hemel neerdaalde 

en op Hem bleef rusten. 

https://www.youtube.com/watch?v=U3pP7HkdCHU
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33         Ikzelf wist niet wie het zou zijn, 

maar Hij die mij gezonden had om te dopen in water, had mij gezegd: 

`Als je ziet dat de Geest op iemand neerdaalt en op Hem blijft rusten, 

dan weet je: Hij is degene die doopt in heilige Geest.” 

34         Ik heb het gezien, en mijn getuigenis luidt: dit is de Zoon van God.’ 

 

 

Overweging(en) 
 
Vorige week was het de openbaring van de Heer (Driekoningen) zodat we niet direct 

tijdens het weekend de doop van de Jezus kregen als afsluiting van de Kersttijd. 

Vandaag krijgen we het doopgebeuren vooralsnog dit keer onder de vorm van een 

getuigenis van Johannes. Johannes wordt hier niet voorgesteld als de dreigende profeet 

die we in de adventstijd hebben ontmoet, maar als de getuige van het nieuwe dat God 

met de mens voor heeft. Vol vuur vertelt hij dat Gods Geest over Jezus neerdaalde. En 

hij knoopt daar twee conclusies aan vast: vooreerst dat Jezus het Lam Gods is dat de 

zonden van de wereld wegneemt, en verder dat Jezus de Zoon is van God. En dat zijn 

meteen zware woorden, straffe theologie. 

Jezus, de Zoon van God, is dus ook het lam dat de zonden van de wereld wegneemt. Dat 

wil twee dingen zeggen: (1) God wordt vergeleken met een zeer kwetsbaar dier: een 

lammetje, vrij onmachtig. (2) Die onmacht is de weg naar bevrijding. Het is het 

kwetsbare dat het kwaad uit de wereld zal wegnemen. Het zal nooit door machthebbers 

gebeuren. We denken aan een Mandela in Zuid-Afrika, of een Romero in El Salvador. Zou 

het kunnen dat God op zijn mooist is in zijn onmacht. Nu, Jezus heeft daar alvast de kern 

van zijn leven van willen maken ook al is dit pas gebleken op het kruis. Vandaar dat men 

het bij het bij het begin van zijn leven plaatst, als een soort programmapunt én met een 

verwijzing naar de profetie van Jesaja waar deze zegt: “Hij zal naar de slachtbank 

worden geleid. Hij zal daarbij niet protesteren en geen lawaai maken. In stilte zal Hij zijn 

lot ondergaan.”  

In stilte … Ik moet denken aan een interview met Marcel Braekers, een Vlaamse 

dominicaan, specialist in de mystiek, meerbepaald m.b.t. Meister Eckhart, de mysticus 

van het niet-wetende weten *. Heel open vertelt hij onder meer over zijn twijfels als 

jonge novice in de jaren ‘60. Net als zoveel anderen had hij eraan gedacht uit te treden. 

Maar hij had het niet gedaan, onder meer door zijn kennismaking met het werk van 

Meester Eckhart, een Duitse dominicaan uit de dertiende, veertiende eeuw. Die zei dat je 

God overal kunt ontmoeten, maar toch kun je alleen maar zwijgen over Hem. Alleen in 

de stilte kan God ons raken. Hij kan maar in onze ziel geboren worden, als wij Hem daar 

zelf ruimte voor geven. Zwijgen over God, niet doen alsof we Hem kennen, de stilte 

scheppen waarin Hij in ons kan geboren worden. Toen ik dat las, dacht ik: Misschien zit 

daar wel een interessant voornemen in voor het nieuwe jaar. Toch mooi als dat zou 

lukken: het stil maken in onszelf en ruimte geven aan God. Ik weet het, dat klinkt heel 

theoretisch, maar ik ben er zeker van dat we allemaal zulke momenten kennen (of er 

behoefte aan hebben). Je bent op wandel, je komt voorbij een kapelletje en je vertoeft er 

even. Of je loopt een kerk binnen en je bent er helemaal alleen. Je steekt een kaarsje 

aan, en je zit daar. Gewoon zitten, niet denken, niet bidden, niet vragen. Alleen maar 

genieten van het gevoel bij God te zijn. Alleen maar luisteren en kijken naar God, naar 

Jezus op het kruis. Ruimte maken voor Hem. Misschien doen we dat te weinig. Misschien 

willen we God veel te veel naar onze hand zetten: ‘God, doe dit of dat voor mij.’ Zo 

bidden we wellicht. Maar willen we het eens proberen, zo gewoon maar stil te maken, stil 

te vallen en te luisteren… hoe God ons leven binnenkomt. 

Wellicht is dat ook de weg die onze Kerk nu te gaan heeft:  zwijgen en luisteren, en God 

laten spreken. Kwetsbaar, broos lam leren zijn dat luistert naar zijn Herder niet denkend 

altijd en overal zelf herder te moeten zijn. 

In het evangelie zegt Johannes ten slotte ook dat Jezus doopt met de heilige Geest. Je 

weet, de Geest is maar één keer met gedruis gekomen, en dat was op het eerste 

Pinksterfeest, toen Hij over de apostelen neerdaalde. Nadien heeft Hij altijd in stilte 

gewerkt, heeft Hij in stilte mensen bezield, geleid en begeleid. In stilte, omdat daarin 

God ontmoet kan worden. Omdat daarin God in mensen kan groeien. 
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Laten we ons openstellen voor die stilte waarin we God kunnen ontmoeten. Geen lawaai 

en geen betweterij over God, maar nederig zwijgen, zodat we naar Hem kunnen 

luisteren, zodat Hij in ons kan groeien, zodat we betere mensen kunnen worden. Amen. 

 

Miguel Dehondt 

 

* interessant interview: https://www.youtube.com/watch?v=VjU6B4aPUPc 

 

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

Het Lam van God 

 

Hij is niet gekomen 

om te heersen. 

Macht en aanzien, 

wapens en harde woorden: 

ze zijn bij Hem niet van tel. 

 

Hij is niet gekomen 

om angst aan te jagen. 

Niet om schuldgevoelens 

en scrupules aan te wakkeren. 

Mensen onderdrukken: 

het is ver van Hem. 

 

Hij is gekomen als een lam: 

weerloos en in eenvoud. 

Hij nam de schuld 

van mens en wereld op zich. 

Hij wilde God en mensen 

met elkaar verzoenen. 

Geweldloos gaf Hij zijn leven 

om haat en onvrede 

te ontzenuwen, voorgoed. 

 

Hij is gekomen 

vol van de geest van God 

om mensen vrijheid en toekomst 

aan te zeggen en te bewerkstelligen. 

De knellende banden 

heeft Hij verbroken 

en Hij heeft mensen zicht gegeven 

op Gods alles doordringende goedheid 

voor alles en iedereen. 

 

Hij is gekomen voor ons 

om te zeggen wie God is 

en hoe wij voor elkaar 

zo goed als God kunnen zijn. 

(Wim Holterman osfs) 

 

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

 

Heer, onze God, 

wij willen naar U op weg gaan, 

maar wij zien dat U ons reeds tegemoet komt. 

 

Wij willen U zeggen: ‘Ik heb U lief’, 

maar wij horen U reeds fluisteren:  

‘Jij bent mijn geliefde’. 

https://www.youtube.com/watch?v=VjU6B4aPUPc
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Wij willen U om vergeving vragen, 

maar wij ervaren dat U ons reeds hebt vergeven. 

 

Wij willen U ‘Vader’ noemen, 

maar wij horen dat U ons aanspreekt  

met: ‘Mijn kind’. 

 

Wij verlangen ernaar van U te leven, 

maar wij ontdekken dat U leeft in ons. 

 

Mijn God,  

nooit zullen wij de eerste zijn. 

Ligt daarin misschien het geheim van ons geluk? 

U gaat steeds voor ons uit 

en komt ons ook steeds achterna. 

 

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

 

Als een duif cirkelt er liefde   Als een duif cirkelt Gods liefde 

rond het leven van elke mens.  in de kern van elk levensverhaal. 

 

Je kan ze niet lokken,   Ze kijkt, luistert en wacht geduldig 

je kan ze niet doen opschrikken  tot ze jou vervullen mag 

of laten verdwijnen.    en vleugels schenken zal voor jouw verhaal. 

 

Als een duif cirkelt er een liefde  Als een duif mag jij cirkelen 

in het leven van elke mens.   rond het hart van dit bestaan 

      en vleugels geven aan mensen 

Ze is op zoek naar plaatsen en   die willen leven, voorgoed rechtop staan ... 

momenten waar ze landen en rusten kan. 

   

Ze is op zoek naar een hart   (Vincent Duyck) 

dat naar haar verlangt 

waar ze broeden mag 

en nieuw leven brengen zal 

 

 

Woorden van geloof 
 
Ik geloof in God die de wereld heeft bestemd 

voor het geluk van de mensen. 

Hij nodigt ons uit om deel te hebben aan zijn liefde. 

 

Ik geloof in Jezus Christus, 

die aan de liefde van God 

gestalte heeft gegeven. 

 

Hij heeft zich ingezet om mensen te bevrijden. 

Hij is hierin zo ver gegaan dat 

Hij er zijn leven voor heeft gegeven. 

 

Ik geloof dat zijn Geest nog steeds 

mensen blijft bezielen 

en oproepen om de weg van de liefde te gaan. 

 

Ik geloof in mensen die in zijn voetsporen treden 

en die hun daden richten naar wat Hij heeft voorgeleefd. 

Zij zijn het zout der aarde. 
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Zij zijn het licht der wereld. 

 

Tot die gemeenschap van mensen wil ik behoren 

want ik wil meebouwen aan Gods eigen droom: 

‘Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, 

waar het goed is om te leven voor allen’. Amen. 

 

 

Voorbeden  
 
L.: Voor allen die zich inzetten voor het Rijk van God,  

mensen die met kwetsbaarheid van hart en leven  

anderen tegemoet treden en willen opbeuren. 

Dat zachtmoedigheid hun kracht mag blijven. 

Laten we bidden... 

 

Voor allen die willen leven naar het evangelie,  

mensen die de Blijde Boodschap van Jezus  

willen uitdragen in deze wereld. 

Dat ze postbodes van Gods vrede zijn. 

Laten we bidden... 

 

Voor allen die lijden aan het leven,  

die ziek zijn, ongelukkig en troosteloos. 

Dat ze mensen van God ontmoeten  

die hun broze bestaan nieuwe kracht geven. 

Laten we bidden… 

 

 
Lied: Doop ons Heer in levend water  (ZJ 607)  
 

https://www.youtube.com/watch?v=UxixTttSK40 

 
Doop ons, Heer, in levend water, open oog en oor en mond; 

Wie zich baadt in uw genade hoort en ziet en zingt terstond 

 

Ziende zijn wij blind geboren, sprekend stom en horend doof, 

opgesloten en verloren in ons donker ongeloof. 

 

Uit uw Geest opnieuw geboren zien wij ver in het verschiet, 

horen wij met eigen oren hoe wij zingen: een nieuw lied! 

 

Gebed over de gaven  
 
God-met-ons, 

U licht op in mensen die samenkomen  

om met elkaar te delen. 

Aanvaard dit brood en deze wijn  

als teken van onze toewijding aan U en aan elkaar. 

Maak onze tafelgemeenschap hier  

tot een zinvol gebaar,  

een begin van nieuw leven in de geest van Jezus,  

Dienstknecht van mensen, uw Zoon. Amen. 

   
 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UxixTttSK40
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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. 

 

INSTELLINGSVERHAAL 

 

Als wij dan eten van dit Brood 

en drinken uit deze Beker, 

verkondigen wij de dood des Heren 

totdat Hij komt. 

 

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. 

 

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. 
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Onze Vader 

 
Levensecht christen zijn 

is zijn en doen zoals Jezus. En dus ook bidden zoals Hij. 

            Onze Vader,… 

 

Vader, leer ons leven 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 

 
Goede God, 

wij danken U voor Jezus 

die ons de weg wees naar het Licht. 

Leer ons die weg te volgen 

en help ons de weg van vrede en eenheid te gaan. 

De vrede van Christus zij altijd met u. 

 

Lam Gods 
 

Communie 
 

Lied:  Mens voor de mensen zijn  (ZJ 509)  
 
https://www.youtube.com/watch?v=6z2H-V_MZV8 

 

Refr.: Mens voor de mensen zijn, Herder als God, 

trooster voor groot en klein, zo lief als God. 

 

God roept zijn mensen, Hij roept ze bij naam,  

opdat zij toegewijd zijn wegen gaan.  refrein 

 

Genade zaait Hij als zaad in hun hart, 

zijn Geest vernieuwt de tijd en heelt de smart.  refrein 

 

Klein met de kleinen zijn, vriend onverwacht, 

niet op zichzelf maar op and'ren bedacht.  refrein 

 

Zieken omarmen, hun tranen verstaan, 

met hen de kruisweg ten einde toe gaan.  refrein 

 

Gods woorden spreken aanstekelijk echt, 

zijn liefde tonen en doen wat Hij zegt.  refrein 

 

Licht in het duister zijn, laaiende vlam, 

mens van vertrouwen zijn, zijn wie men kan. refrein 

 

Van God gezonden, deemoedig en vrij, 

teken van vrede zijn zo trouw als Hij.  refrein 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6z2H-V_MZV8
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Slotgebed 

 
Hij ging niet te keer te vuur en te zwaard, 

maar was weerloos en ontwapenend. 

Met de stem van zijn hart verkondigde Hij vrede. 

Als zijn leerlingen mogen ook wij, 

bevrijd en bevrijdend,  

zijn Boodschap verkondigen 

en mogen wij als gedoopten getuigen 

van Gods Geest. Amen. 

 

Zegen en zending 

 

 

Dessertje:  
 
Jezus, 

ik heb zijn beeltenis maar vaag in mijn gedachten 

en ‘k weet haast niets van hoe Hij sprak en keek. 

‘k Zou willen weten hoe Hij liep en hoe Hij lachte. 

‘k Zou willen weten hoe Hij door zijn haren streek, 

hoe Hij appels at of noten 

en hoe Hij hoestte als Hij bij de oever stond. 

‘k Zou iets willen weten van zijn oogopslag, 

hoe Hij sliep en hoe Hij heeft ontbeten 

en of Hij wel eens met de deuren heeft gesmeten. 

 

Plechtig klinkt in alle talen 

wat Hij heeft gezegd, 

maar ik zoek gewoon de man van Nazareth. 

 

  (vrij naar Toon Hermans) 

 

 


