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          LAAT U MET GOD VERZOENEN 

 
VERZOENINGSVIERING IN DE VEERTIGDAGENTIJD 

 

 

In meerdere dekenaten en federaties is de gewoonte gegroeid om tegen het einde van de veertigdagentijd met 

verschillende parochies samen een verzoeningsviering te houden. Daarin kan het gezamenlijk luisteren naar 

Gods Woord samengaan met een persoonlijke belijdenis en vraag om vergeving. Zo wordt duidelijk dat 

verzoening niet enkel iets is tussen God en de individuele gelovige: zonde en vergeving hebben een sociaal 

aspect waarin de kerkgemeenschap ten volle betrokken is.  

 

 
Openingslied: Het volk van de Heer (ZJ 326) 

 

  Het volk van de Heer, het mensengeslacht 

  wij zijn keer op keer gered door zijn kracht. 

  Hij volgt ons gestadig op weg door de tijd, 

  Hij blijft ons genadig, het licht dat ons leidt. 

 

  Het volk dat gelooft bij dag en bij nacht 

  heft steeds weer zijn hoofd naar God en zijn macht. 

  Hij kent de verhalen van ramp en van rouw 

  maar zag duizendmalen de troost van zijn trouw. 

 

  Heer, blijf bij uw volk, hoezeer ook verstrooid. 

  O lichtende wolk, verlaat ons toch nooit. 

  Doorbreek al ons duister in lijden en nood. 

  trek ons met uw luister omhoog uit de dood. 

 

Welkom 

De voorganger opent met een kruisteken en spreekt een openingswoord: 

  

V. Zusters en broeders, 

 hartelijk welkom bij deze ontmoeting 

 waar Gods goedheid ons nabij komt. 

Er gebeurt heel wat: 

 in de wereld, 

 tussen mensen 

 maar ook in onszelf. 

 

Moge dit uur ons een halt toeroepen 

en de gelegenheid bieden om stil te staan  

bij de gebrokenheid die in ons leeft. 

Moge dit uur ons sterken in overgave 

om ons en ons kwaad toe te vertrouwen  

aan de liefde van Christus, 

 en aan de vergevende kracht van de heilige Geest 

 

Allen Amen. 
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L. Dit is een uur van inkeer, 

van verlangen naar de bevrijding die God ons heeft toegezegd.  

Laten we samen ons vertrouwen in Hem uitzingen: 

  

Lied: Onze hulp is in de naam van de Heer (ZJ 318) 

 

Gebed om vergeving 

 

V. Laten wij voor God staan en bidden: 

 

L 1.  God, kijk ons aan. 

  Gij kent ons,  

  en weet wat er in ons omgaat. 

  Vergeef ons wanneer wij blind zijn  

  voor de eigen gebrokenheid, 

  voor het leed dat we uit onvermogen veroorzaken.  

  

Samenzang: Barmhartig de Heer  (ZJ 3c) 

 

Barmhartig de Heer en genadig. 

Barmhartige Heer, genadige God. 

Lankmoedig en rijk aan ontferming. 

Barmhartige Heer, genadige God. 

 

 

L 2.  God, kijk ons aan.  

  Gij kent ons gebrek aan trouw in onze relaties 

  en het eigenbelang waarmee we soms omgaan met elkaar. 

Vergeef ons wanneer wij van elkaar vervreemden 

  onder invloed van macht en rijkdom, 

  van onrecht en harde woorden. 

 

Samenzang: Barmhartig de Heer  (ZJ 3c) 

 

Barmhartig de Heer en genadig. 

Barmhartige Heer, genadige God. 

Lankmoedig en rijk aan ontferming. 

Barmhartige Heer, genadige God. 

 

 

L 2.  God, kijk ons aan. 

  wek uw Geest op in ons, 

  uw heilige kracht die ons doet opstaan. 

  Vergeef ons wanneer wij vluchten  

  van de droom die Gij voor ons hebt. 
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Samenzang: Barmhartig de Heer  (ZJ 3c) 

 

Barmhartig de Heer en genadig. 

Barmhartige Heer, genadige God. 

Lankmoedig en rijk aan ontferming. 

Barmhartige Heer, genadige God. 

  

 

L 2.  God, kijk ons aan. 

Gij kent ons onvermogen om elkaar te erkennen  

en te beminnen als broeders en zusters. 

  Vergeef ons wanneer het ons aan moed ontbreekt 

  om ook aan elkaar van harte te vergeven.  

 

Samenzang: Barmhartig de Heer  (ZJ 3c) 

 

Barmhartig de Heer en genadig. 

Barmhartige Heer, genadige God. 

Lankmoedig en rijk aan ontferming. 

Barmhartige Heer, genadige God. 

 

 

V.  Moge de barmhartige en lankmoedige God  

naar ons omkijken in dit uur,  

  ons kwaad en onze onmacht vergeven 

  en ons de weg tonen naar zijn eeuwigdurende liefde. 

 

A.  Amen 

      

Eerste lezing 

2 Kor 5, 17-21 

 

Iemand die in Christus is, is een nieuwe schepping: het oude is voorbij, het nieuwe is er al. En 

dit alles komt van God, die ons door Christus met zich heeft verzoend en ons de dienst van 

verzoening heeft toevertrouwd. Ja, God heeft in Christus de wereld met zich verzoend zonder 

de mensen hun overtredingen aan te rekenen, en ons heeft Hij de boodschap van verzoening 

toevertrouwd. We zijn dus gezanten van Christus, alsof God zelf u oproept door ons woord. 

Wij smeken u in Christus’ naam: Laat u met God verzoenen! Hem die geen zonde heeft 

gekend, heeft God voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij door Hem Gods gerechtigheid 

zouden worden. 

 

Korte toelichting door de voorganger 

 

Jong zijn, fris zijn, nieuw zijn ...hét ideaalbeeld voor mensen van vandaag. Wat we allemaal 

niet doen om er goed en stralend uit te zien! Maar er is ook de innerlijke kant van het leven. 

Nieuw word je niet alleen aan de buitenkant. De binnenkant van ons leven is van groter 

belang.  

Een nieuwe schepping worden wij genoemd. ‘Nieuw’ in de betekenis die God eraan geeft: 

namelijk zoals Hij ons geschapen heeft. Laat al het oude voorbijgaan. De krassen op onze ziel 

en onze zonden: ze gaan voorbij omdat Christus ons nieuw wil maken, ons  weer de plooien 
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geeft die God in ons droomt. Hiervoor is maar één weg: de verzoening van Jezus.  We hoeven 

geen middeltjes te zoeken om wat gekreukt en beschadigd is glad te strijken: Jezus’ 

verzoening is  voldoende. Hij maakt de relatie met God weer gaaf en gezond. Hij rekent 

alleen op ons vertrouwen, op onze liefde, op de moed om ook aan elkaar te vergeven. Dat 

bedoelt Paulus wanneer hij zegt: “door Hem ontvingen wij de verzoening. Hij heeft ons tot 

Gods gerechtigheid gemaakt.” 

 

 

Samenzang: Onze redding uit het kwade (ZJ 356)  

 

Onze redding uit het kwade en verzoening 

  door genade vinden wij in Christus’ kruis. 

  Uit de dood gewekt tot leven, tot een hoger 

  heil verheven heeft ons Christus door zijn kruis. 

 

  Boom die wortelt in onz’ zonden, die de kluisters 

  heeft ontbonden, ons bevrijd heeft uit de nood. 

  Onze troost en ons verblijden stellen wij in 

  Christus’ lijden, in zijn offer tot de dood. 

 

  Kruis dat wij oneindig prijzen, teken dat ons 

  doet verrijzen uit de nacht van ons bestaan. 

  Christus, herder aangebeden, naar U zoeken 

  onze schreden: Licht dat ons is voorgegaan. 

 

 

Acclamatie voor het evangelie:  
 

Terwijl de acclamatie gezongen wordt, neemt een diaken of één van de aanwezige priesters 

het evangelieboek of lectionarium en brengt het naar de ambo. 

 
 

 (Uit: Nkembo. Vijftien Afrikaanse religieuze liederen met Nederlandse tekst, IJD, p. 

25) 
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Evangelie  

Lucas 13, 6-9. 

 

Iemand had in zijn wijngaard een vijgeboom staan. Hij kwam kijken of er vruchten aan zaten 

maar vond er geen. Toen zei hij tegen de wijngaardenier: “ Dit is nu al het derde jaar dat ik 

kom kijken of er aan deze vijgeboom vruchten zitten, en er geen vind. Hak hem maar om. 

Waarom zou hij de grond nog verder in beslag nemen?” De wijngaardenier antwoordde: 

“Mijnheer, laat hem dit jaar nog staan, zodat ik de grond eromheen kan omspitten en 

bemesten. Wie weet draagt hij dan volgend jaar vrucht. Zo niet, hak hem dan maar om”. 

       

Korte toelichting door de voorganger 

 

Mensen hebben hun eigen plaats. Ze zijn geworteld in hun gezin of familie, in hun werk, in 

hun buurt en omgeving. Dat speelt een grote rol. Want sommige plaatsen zijn niet vruchtbaar 

of kunnen moeilijk vruchten dragen. Ze staan als een vijgenboom midden een wijngaard.  Ze 

doen ons denken aan het verhaal waar het zaad verdorde of kon ontkiemen.  

Bij de mens gaat het ook om groeikracht. Wij beschikken over onze vrije wil en kunnen dus 

een keuzes maken. En er is ook nog ‘de verzorger’ die de grond omspit en voedt. Jezus is als 

de dienaar die zich ter beschikking houdt om ons kansen te geven en tot leven te brengen. Ook 

al is het soms moeilijk om open te boeien en tot groei te komen: Jezus vraagt de Vader om 

geduld. Hij wil naast ons komen staan en kansen aanreiken om ook in de moeilijke 

omstandigheden mens te kunnen worden. Hij laat openheid ‘tot volgend jaar’. Dit wil zeggen: 

‘telkens weer opnieuw’. Eindeloos geduldig is onze God: Hij wacht en hoopt op ons jawoord. 

 

 

Moment van gebed en verzoening  
 

Nu volgt er een tijd van persoonlijke bezinning. Na een moment van stilte volgt de 

gelegenheid om te biechten. 

 

 

De aanwezigen kunnen: 

 

- een persoonlijk verzoeningsgesprek hebben met één van de aanwezige priesters. 

- een gebed neerschrijven.  

- knielen bij het kruis om er even te bidden. 

- een kaarsje aansteken en het stil maken rond een van de bezinningsteksten die    

aangeboden worden.  

 

 

Wanneer de aanwezigen de kans kregen hun zonden te belijden en vergeving te ontvangen 

keren ze naar hun plaats terug. Ondertussen zingt het koor of is er passende muziek. 
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Enkele suggesties voor bezinningsteksten 

 

Lied naar psalm 32 

 

Gelukkig is de mens 

wiens onrecht is vergeven, 

wiens kwaad vergeten is. 

 

Zolang ik doof was 

voor de stem van mijn geweten, 

werd ik verteerd van binnen, 

vluchtte ik in zelfbeklag. 

 

Uw hand woog zwaar op mij. 

Mijn krachten kwijnden weg 

zoals een mens wegkwijnt 

onder de zomerhitte. 

 

Wie in uw naam gelooft 

mag tot U gaan, vertrouwvol, 

zolang Gij U laat vinden. 

Ik ben tot U gegaan. 

 

Psalm 130   

 

Uit de diepten roep ik U, Heer, 

Heer God, hoort Gij mij? 

Open uw hart voor mij, 

ik smeek U om genade. 

 

Als Gij zonden gaat tellen, 

houdt geen mens het uit. 

Maar bij U is vergeving 

en daarvan leven wij. 

 

Ik verwacht de Heer, 

wacht met heel mijn ziel - 

en ik hoop op zijn woord. 

 

Naar Hem zie ik uit, 

zoals een man op wacht 

uitziet naar de morgen. 

 

Blijf vertrouwen op God, 

want bij Hem is genade, 

Hij is uw verlossing. 

 

Hij zal ons bevrijden 

uit de macht van het kwaad. 
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Gebed 

 

God van mensen,  

wij bidden U:  

beur ons op. 

Vuur ons aan. 

Maak ons één. 

Maak ons tot nieuwe mensen. 

U bent toch ooit aan ons begonnen?  

Voltooi ons dan 

en help ons dan 

en laat Uw geest van liefde spreken 

en werken in ons, werken door ons. 

God van mensen, 

help ons Uw oude woorden 

opnieuw te horen. 

Vuur ons aan. 

 

Bezinning: “God kent u” 

 

God ziet u heel persoonlijk, wie u ook bent. 

Hij noemt u bij uw naam. 

Hij ziet u en kent u zoals Hij u maakte. 

Hij weet wat er in u leeft, al uw heel persoonlijke gevoelens en gedachten, uw aanleg en voorkeur, uw sterkte en uw 

zwakheid.   

Hij ziet u in de dagen van uw vreugde en in de dagen van uw verdriet. 

Hij voelt mee met uw verwachtingen en uw bekoringen. 

Hij heeft oprechte belangstelling voor al uw angsten en herinneringen, 

voor al de hoogten en diepten van uw geest. 

 

Hij heeft zelfs de haren van uw hoofd geteld en uw lichaamslengte gemeten.  Hij omhult u en draagt u in zijn armen; 

Hij neemt u op en Hij zet u neer. 

Hij neemt uw gezicht waar om te zien of u glimlacht of huilt, of u gezond of ziek bent. 

Hij kijkt vol tederheid naar uw handen en uw voeten; Hij luistert naar uw stem, naar het kloppen van uw hart, en zelf 

naar uw ademhaling. 

U bemint uzelf niet meer dan Hij U bemint. 

(John Henry Newman 1835) 

 

 

Afsluiting van de stille tijd 
 

Op het einde van de voorziene persoonlijke tijd nodigt iemand de mensen uit om recht te 

staan. De voorganger gaat rond in de kerk en besprenkelt de aanwezigen met doopwater. 

Wanneer hij terug vooraan is, kan hij iedereen eventueel nog uitnodigen om elkaar de Vrede 

van God toe te wensen. Daarna volgt het dankgebed.  
 

Dankgebed  

 

V. Heer, onze God, 

 Wij danken u voor de kansen die wij krijgen. 

Gij nodigt ons tot stappen  

van verzoening en vrede met U en elkaar. 

 

Gij zijt bereid om ons, 

door de verdiensten van Jezus, uw Zoon 

te bevrijden van alle schuld en kwaad. 
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Gij schenkt uw barmhartigheid  

en spreekt een woord van liefde  

zodat wij weer tot leven komen 

en opstaan uit de macht van de zonde. 

 

Wij willen U danken 

door mensen naar uw hart te worden, 

door weer beeld te zijn van uw liefde, 

door wegen te gaan van verzoening en vergeving 

in de liefde van Christus, onze Heer. 

 

 

Slotpsalm 

 

Psalm  32 
Men kan de psalm in twee koren zingen op onderstaande psalmtoon, of in een afwisseling tussen een 

solist en de gemeenschap. 

   

 

Gelukkig degene wiens fout werd vergeven 

wiens zonde door God werd bedekt. 

 

 Gelukkig de mens die geen schuld heeft bij God, 

 wiens hart geen misdaad verbergt. 

 

Zolang ik bleef zwijgen kwijnde ik weg 

en sleet ik zuchtend mijn dagen. 

 

 Uw hand drukte zwaar op mij dag en nacht 

 mijn kracht vloeide weg als in gloeiende hitte. 

 

Toen heb ik mijn zonde beleden voor U, 

mijn schuld niet langer ontkend. 

 

 Ik sprak: voor de Heer beken ik mijn fout; 

 toen hebt Gij mijn zonde vergeven. 

 

Daarom zal de vrome zich keren tot U 

wanneer hij door onheil bedreigd wordt. 

 

 Al breekt er een stormvloed over hem los 

 de rampspoed zal hem niet raken. 

 

Mijn toevlucht zijt Gij, mijn Redder in nood, 

Gij hult mij in voorspoed en vreugde 

 

 Ik toon u de weg die ge voortaan moet gaan, 

 Ik leid u en waak over u. 
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Wees niet eigenwijs als een paard of een muildier- 

wiens drift men moet temmen met teugel en bit 

omdat hij anders niet luistert. 

 

 Want talrijke rampen treffen de zondaar, 

 maar God beschermt die vertrouwen op Hem. 

 

Weest blij in de Heer, alle vromen, 

verheugt en jubelt, oprechten van hart. 

 

 Eer aan de Vader en de Zoon 

 en de heilige Geest. 

 

Zoals het was in het begin en nu en altijd 

en in de eeuwen der eeuwen. Amen. 

 

 

 

Zendingswoord  

 

V. Moge de almachtige God, 

die we in dit uur hebben ontmoet 

als een Vader van vrede en verzoening 

ons op weg zenden 

met woorden van vreugde en vertrouwen. 

 

Zegen 

 

V. Hij moge ons zegenen 

en behoedzaam zijn hand over ons leven houden: 

+ de Vader, de Zoon en de heilige Geest. 

 

A. Amen. 

 

 

 

 

 

Feestelijk orgelspel sluit de viering af. 

 

 

 
 


