10e zondag door het jaar
5-6 juni 2021
–
decanaat Poperinge
Aperitief: Eva – (lp.: Picknick) Boudewijn de Groot (1967)

➔ lied: https://www.youtube.com/watch?v=B6HSxLsqpLs
➔ uitleg bij de liederen: https://www.groene.nl/artikel/eva

Ik houd de wereld in mijn hand,
het glazen ei vol land en wolken.
Ik zal de hemel gaan bevolken,
ik roep de varens uit het zand.

Hier in je lichaam van albast
zie ik de roze vlammen branden
en wat je wilt valt in je handen,
je hebt mijn wereld aangetast.

Ik schud de apen uit mijn mouw,
de spikkelpanters en de mieren,
het blauw konijn, de krabbeldieren.
Ik strooi topaas, azuur en dauw.

Daar sluipt de groen gevlekte kat
en heeft de merel al te grazen,
de leguaan gaat bellen blazen,
kruipt op vijf poten over het pad.

Ik weet nu dat ik alles kan.
Ik ken de dieren aan hun vel,
de vogels aan hun notenspel
en ik geef namen aan de man.

De vleesboom rijst het water uit
en rinkelt met zijn glazen snaren.
Er zit in de kristalpilaren
een uil die schuine liedjes fluit.

De verf die ik morste,
vliegt plotseling in brand,
het pallet valt vlammend uit mijn hand.
De aarde zwaait open,
ik zie haar lopen
in mijn eigen groene gras.

Hier sta ik voor zot
in mijn kamerjapon,
ik dacht wel dat ik alles kon.
En ben ik verdwenen
dan komt op zijn tenen
de engel met het grote mes.

Wil jij soms wit wezen
dat ik je niet ken
en dat ik niet almachtig ben.
Je wilt me vergeten,
mijn vruchten eten
en me bedriegen met je man.
Eva – (cd.: Een nieuwe herfst) versie van 1996
Daar zit ze dan, ze weet weer wie ze is.
Ze heeft die rare kleren uitgetrokken.
De jongens zijn de velden ingetrokken
om wat te offeren. En dat gaat mis.
Zoiets voorvoelt ze sinds ze moeder is.
De jongste is ze zelf ook van geschrokken.
Zijn vroom gekwezel met zijn zondebokken
levert een ander geen vergiffenis.
Haar rug naar toen, wil ze geen stap terug.
En met de oudste kan ze leren leven,
en met zijn kinderen. God is te vlug
met vloeken, trager met vergeven.
Daar zit wel schuld maar dit besef maakt stug:
om Kaïns wil zal zij haar God weerstreven
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Intredelied: ZJ 320 Erbarm U God
https://www.youtube.com/watch?v=g0kXRsxKxMk
Erbarm U, God, en delg genadig het kwaad dat ik heb aangericht
en was mij schoon: ik zie gestadig mijn zonden voor mijn aangezicht.
Open mijn mond om U te loven, stort in mijn hart, een nieuwe geest!
Ik heb mij tegen U misdragen, voor U alleen heb ik misdaan:
Gij moogt voor uw gericht mij dagen, en in rechtvaardigheid mij slaan.
Laat in mijn hart uw wijsheid zinken, herschep mijn hart in zijn geheel;
besprenkel mij, ik zal weer blinken en schitteren als verse sneeuw.
Laat mij de roep der vreugde horen en wek zijn weergalm in mijn ziel:
Ik roep terug al wie verloren uit uw genade nederviel.
Geen brandaltaar kan U behagen; maar uw barmhartigheid aanschouwt
wat ik bereid als offergave: een hart vol deemoed en berouw.

Welkom
De wereld opdelen in 'goed' en 'kwaad'.
Mensen verdelen in 'goeden' en 'kwaden'.
Zwart en wit - zonder een spoor van grijs.
Alle gelijk aan de ene en niet aan de andere kant.
'Wij' zitten natuurlijk aan de kant van de 'goeden', de 'gelijkhebbers'.
Zij zijn de slechten. Eenvoudiger kan het niet. Maar het kan ook niet onjuister.
Niets is gevaarlijker dan zulk een opdeling.
Al te gemakkelijk laten ook wij ons verleiden
tot zo'n simplistische opsplitsing tussen goeden en kwaden.
Daarom willen wij, bij het begin van deze viering, om vergeving vragen.

Gebed om Gods ontferming
Soms veroordelen we mensen
die, op hun zoektocht naar geluk,
andere wegen bewandelen dan we gewoon zijn.
We hebben soms geen zicht op Gods kleurrijke visioen.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Soms sluiten we onze ogen
voor de noden in gebroken of vastgelopen relaties.
Soms negeren we Gods droom van licht voor iedereen.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
We beseffen vaak niet dat fantasie en durf,
aandacht en troost, inzet en trouw
ook van ons verwacht worden
om Gods hemel op aarde waar te maken.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
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Eer aan God
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, Schepper van het heelal,
uw Liefde roept de mens tot leven.
Maar het kwaad dat schuilt in ons hart leidt tot de dood.
Wij vragen U: vergeef ons wat wij misdaan hebben
en wek ons op tot nieuw leven.
Inspireer ons door de Woorden en Daden
van Jezus Christus, uw Zoon,
die met U en de heilige Geest leeft
in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Eerste lezing: Uit het Boek Genesis (Gen. 3, 9-15)
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De Heer God riep de mens en vroeg hem: `Waar ben je?'
Hij antwoordde: `Ik hoorde U in de tuin, en toen werd ik bang omdat ik
naakt ben; daarom heb ik mij verborgen.'
Maar Hij zei: `Wie heeft je verteld dat je naakt bent?
Heb je soms gegeten van de boom die Ik verboden heb?'
De mens antwoordde: `De vrouw die U mij als gezellin gegeven hebt,
heeft mij van die boom gegeven, en toen heb ik gegeten.'
Daarop vroeg de Heer God aan de vrouw:
`Hoe heb je dat kunnen doen?'
De vrouw zei: `De slang heeft mij verleid, en toen heb ik gegeten.'
De Heer God zei toen tegen de slang:
‘Omdat je dit gedaan hebt,
ben je vervloekt, onder alle tamme dieren en onder alle wilde beesten!
Op je buik zul je kruipen en stof zul je eten, alle dagen van je leven!
Vijandschap sticht Ik tussen jou en de vrouw, tussen jouw kroost en het
hare. Het zal jouw kop bedreigen, en jij zijn hiel!’
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Tussenzang: Ps. 130 (129) 1-2, 3-4ab, 4c-6, 7-8
refrein: De Heer is steeds barmhartig, zijn genade onbeperkt.
Uit de diepte roep ik, Heer,
luister naar mijn stem.
Wil aandachtig horen
naar mijn smeekgebed.
Als Gij zonden blijft gedenken,
Heer, wie houdt dan stand?
Maar bij U vind ik vergeving,
daarom zoekt mijn hart naar U.
Op de Heer stel ik mijn hoop,
op zijn woord vertrouw ik.
Gretig zie ik naar Hem uit
meer dan wachters naar de ochtend.
Want de Heer is steeds barmhartig,
zijn genade onbeperkt.
Hij zal Israël verlossen
van zijn ongerechtigheid.

Tweede lezing: Uit de Tweede Korintiërsbrief (2 Kor. 4, 13 - 5,1)
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Broeders en zusters,
Wij bezitten die geest van geloof waarover geschreven staat:
Ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken.
Ook wij geloven en daarom spreken wij.
Want wij weten dat Hij die de Heer Jezus heeft opgewekt,
ook ons met Jezus ten leven zal wekken
en ons naar zich toe zal voeren, samen met u.
Want alles gebeurt voor u,
opdat de genade onder steeds meer mensen verbreid raakt
en zij de dankbaarheid doet toenemen, tot eer van God.
Nee, wij geven de moed niet op.
Al gaan wij ook ten onder naar de uitwendige mens,
de innerlijke mens vernieuwt zich van dag tot dag.
De lichte kwelling van het ogenblik bezorgt ons
een alles overtreffende volheid van eeuwige glorie.
Wij houden het oog niet op het zichtbare maar op het onzichtbare gericht;
want het zichtbare gaat voorbij maar het onzichtbare duurt eeuwig.
Wij weten immers: als ons aardse huis, een tent, wordt afgebroken,
heeft God voor ons een woning die niet door mensenhanden is gemaakt,
een eeuwig huis in de hemel.
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Tussenzang:

ZJ 310 Uit angst en nood

-> https://www.youtube.com/watch?v=CcgkImQ5ns8&t=70s
-> woordje uitleg: https://www.liedboekcompendium.nl/lied/130a-uitangst-en-nood-stijgt-mijn-gebed-9_9_9
Uit angst en nood stijgt mijn gebed.
O Heer, wil naar mij horen!
Wanneer Gij op ons falen let,
zijn wij, o God verloren.
Maar in uw eindeloos geduld
delgt Gij de menselijke schuld
en zegent die U vrezen.
Ik hoop op God de Heer en wacht
het woord dat Hij zal spreken.
Al loopt het naar de middernacht,
ik volg zijn heilig teken.
Mijn hart is in de donkerheid
een wachter die het licht verbeidt,
een wachter op de morgen.
Hoop, Israël, op God de Heer
die rijk is aan genade.
Want Hij verlaat u nimmermeer,
al kiest gij ook ten kwade.
Hij leidt u door de woestenij
en maakt gans Israël eens vrij
van ongerechtigheden.

Evangelie:

(Mc. 3, 20-35)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Marcus
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Jezus ging naar huis. En weer stroomde de menigte samen,
zodat ze niet eens de gelegenheid kregen om brood te eten.
Zijn familie, die over Hem gehoord had,
ging eropuit om Hem in bedwang te houden,
want ze zeiden dat Hij zichzelf niet was.
Ook de Schriftgeleerden die uit Jeruzalem waren gekomen, zeiden:
`Hij is in de macht van Beëlzebul' en
`Het is door de opperdemon dat Hij de demonen uitdrijft.'
Hij riep hen bij zich en sprak hen toe met vergelijkingen:
`Hoe kan de satan de satan uitdrijven?
Als een koninkrijk innerlijk verdeeld raakt,
kan dat koninkrijk niet standhouden.
Als een familie innerlijk verdeeld raakt,
kan die familie niet standhouden.
Als de satan tegen zichzelf opstaat en verdeeld raakt,
kan hij niet standhouden, maar is dat zijn einde.
Bovendien kan niemand het huis van een sterke binnendringen
en de inboedel weghalen, als hij niet eerst die sterke vastbindt;
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pas dan kan hij zijn huis leeghalen.
Ik verzeker u, alles zal de mensenkinderen vergeven worden,
hun zonden en de lastertaal die ze gesproken hebben.
Maar wie de heilige Geest lastert,
krijgt in eeuwigheid geen vergeving,
maar is schuldig aan een eeuwige zonde.'
Dit omdat ze zeiden: `Hij is in de macht van een onreine geest.'
Zijn moeder kwam met zijn broers.
Ze bleven buiten staan en lieten Hem roepen.
Om Hem heen zat een menigte, en ze zeiden tegen Hem:
`Kijk, uw moeder en uw broers en uw zusters daarbuiten zoeken U.'
Hij antwoordde hun: `Wie zijn mijn moeder en mijn broers?'
Hij liet zijn blik langs de mensen gaan die in een kring om Hem heen zaten
en zei: `Kijk, hier zijn mijn moeder en mijn broers.
Want wie de wil doet van God,
die is mijn broer en mijn zuster en mijn moeder.'

Overwegingen:
Ik blijf dit toch nog altijd een schitterend verhaal vinden, dat scheppingsverhaal
dat probeert een antwoord te vinden op de vraag van waar het kwade in de
wereld komt en vooral wie daar voor verantwoordelijk is. Het is zo herkenbaar
hoe de mens van alles doet om zichzelf vrij te pleiten en de schuld op een ander
te steken. Système paraplu, noemen ze dat.
Nee, zij zijn niet schuldig. Adam zeker niet, want hij heeft die vrucht niet
geplukt, het was Eva. En dat is de vrouw die God zelf heeft geschapen om zijn
gezellin te zijn. Wie is dus schuldig? God zelf, want als Hij Eva niet geschapen
had, was er niets gebeurd. Maar ook Eva is niet schuldig, want zij heeft zich
laten overdonderen door de valse beloften van de slang. En wie heeft die slang
geschapen? Juist, ja, dat is opnieuw God. De conclusie is dus overduidelijk: niet
Adam en Eva, maar God is schuldig. En dat is zó herkenbaar, want hoe dikwijls
geven mensen God niet de schuld als er iets fout gaat? Waar was Hij toen het
misliep? Waarom heeft Hij niets verhinderd? Nee, wij zijn het nooit geweest. En
als het God niet is, dan is het iemand anders geweest, maar niet wij. Zeker niet.
Wat denk je wel van ons!
En dan het verleidingsmechanisme. Ook heel herkenbaar in z’n subtiliteit. Hoe
gemakkelijk hebben Adam en Eva zich laten verleiden door de slang. “Jullie
zullen helemaal niet sterven”, belooft ze. “Integendeel, jullie ogen zullen
opengaan en jullie zullen zijn als goden die alles zien en alles weten.” En door die
valse belofte zo hoog als een toren laten Adam en Eva zich verleiden. Zoals ook
wij ons zo dikwijls laten verleiden door torenhoge leugens van de reclame. “Eet
dit product, en je blijft jong en gezond.” “Rij met deze wagen, en je zult perfect
gelukkig zijn.” “Dit product wast witter dan wit.” En dat zijn nog brave leugens,
vergeleken met wat religieuze fanatici de mensen dikwijls wijsmaken. Met hun
misdadige beloften van een hemel vol onvoorstelbare beloningen weten ze zelfs
duizenden mannen, vrouwen en gezinnen met kleine kinderen aan te zetten
zelfmoordaanslagen. Zo vreselijk is zelfs de slang in het aards paradijs niet te
keer gegaan met Adam en Eva.
Ook in het Evangelie van vandaag toont het mensdom zich van haar gemeenste
kant.
Schriftgeleerden beschuldigen er Jezus van dat Hij met behulp van de vorst van
de duivels de andere duivels uitdrijft. Een belachelijk iets, want waarom zou de
vorst van de duivels immers tegen zichzelf en zijn medewerkers in opstand
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komen? Maar hoe lachwekkend het ook klinkt, het is van alle tijden, ook van
vandaag. Jaloersheid is een kwalijk beest. Wanneer iemand te populair is, kan
men het niet verdragen en zou men van alles proberen om hem weg te krijgen of
monddood te maken. In de echte wereld gaat men vaak over lijken. Wie mag je
nog vertrouwen ? In een commentaar op dit evangelie zegt Carlos Desoete:
“Door verdachtmakingen, zo hou je de macht in stand; door het goede dat
gebeurt kwaad te noemen, en het kwaad dat gedaan wordt als goed te
bestempelen.” Waarvan akte; laten we dus niet naïef zijn. Maar probeer daar
maar weerwerk aan te bieden. Om moedeloos van te worden.
Tegelijk lezen we ook in het evangelie: “ik verzeker u: alle zonden zullen aan de
mensen vergeven worden, ook alle godslasteringen, die ze hebben
uitgesproken.” Laat dit een uitweg zijn, een hoopvol perspectief, ook al staat het
er een beetje en passant tussen, zo tussendoor. Net zoals de tussenzang, de
psalm tussen de lezingen, psalm 130, één van de mooiste verwoordingen van
Gods barmhartigheid en genade. Luther die het op muziek zette (ons lied ZJ 310
is er een vertaling van) was er vol van. Ja, God, als je zonden blijft gedenken
van Adam en Eva tot nu … ja, wie houdt het dan uit; wie houdt met zo’n last
stand? Maar bij U God is er vergeving te vinden. U geeft ons altijd een nieuwe
kans … en daarom nemen we onze toevlucht tot U, zoeken we naar U in
momenten dat we ons klein, erbarmelijk, ellendig weten om alles waarin we
tekort schieten. Let op: als je niet gelooft in God dan heb je aan deze woorden
niets evenmin als wanneer er geen besef van verkeerd doen of tekortschieten is.
Ik ga hier van de veronderstelling uit dat beide er zijn, geloof én zondebesef. En
dat je mag voelen en ervaren dat God heel bevrijdend in je leven werkzaam is.
Van harte !
Miguel Dehondt
----------------------------Hij was niet normaal, zei men.
Hij paste niet in wat gewone gang van zaken heet.
Zijn familie kwam hem halen:
ze wilden hem beschermen tegen zichzelf.
Ze hadden het niet door
hoe nieuw en totaal anders
het goede nieuws was dat hij bracht.
In Gods wereld groeit een nieuwe familie,
niet op basis van de banden van het bloed,
maar door het doen van Gods wil.
Zij die de macht in handen hadden
wilden het niet begrijpen.
Hij paste niet in hun systeem. Hij was gevaarlijk.
Hij moest dus verdacht gemaakt worden:
“Als hij duivels uitdrijft,
is dat omdat Hij met de duivel onder één hoedje speelt.”
Zo hou je de macht in stand;
door het goede dat gebeurt kwaad te noemen,
en het kwaad dat gedaan wordt als goed te bestempelen.
Onvergeeflijk noemt Jezus dat, zonde tegen de heilige Geest.
Geloven in Jezus kan niet zonder ommekeer van leven.

(Carlos Desoete)
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----------------------------Mild worden...
het is een van de moeilijkste opgaven in het leven.
En toch zou ik graag een mild mens worden,
zacht in mijn woorden, in mijn gebaren,
zacht in de klank van mijn stem,
in de blik van mijn ogen,
zacht in heel mijn manier van doen en zijn.
Nooit meer een hard oordeel,
nooit meer mezelf laten gelden
ten koste van anderen.
Luisteren en horen
dat elk ander mens een wonder is.
Genieten van heel kleine dingen.
Houden van mensen zoals ze zijn
omdat ik geleerd heb
van mezelf te houden zoals ik ben.
Worden als een kind,
omdat het uiteindelijk allemaal
zo doodeenvoudig is.
----------------------------Niet zoveel is er nodig om gelukkig te zijn
en licht in de ogen te dragen:
een paar mensen nabij
en een plek waar men brood
en wat vriendschap mag vragen.
Niet zoveel is er nodig om gelukkig te zijn
en hoop in het hart te dragen:
een paar woorden van troost,
een paar woorden van trouw,
een bloem, een lief kind
en wat warmte voor koude dagen.
Niet zoveel is er nodig om gelukkig te zijn
en met God verbonden te leven:
een goed hart, een hand op het hoofd van wie lijdt
en de andere hand leeg gegeven.
Niet zoveel is er nodig om gelukkig te zijn
en met blijdschap naar morgen te kijken:
een weg te gaan, God mag weten waarheen.
Hij is lief en begaan met ons lot als géén één.

(Onbekend)
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Woorden van geloof:
Ik geloof in Hem die wij noemen: Ik zal er zijn voor u.
Hij is de Kern, de Bron van al wat bestaat.
Op Hem wil ik mij richten
en zijn voorbeeld maken
tot de leidraad van mijn leven.
Ik geloof in Jezus.
In Hem heeft onze God een menselijk gelaat gekregen.
In Hem is de belofte van de Vader werkelijkheid geworden.
Ik geloof dat Hij niet vergeefs heeft geleefd
en niet vergeefs is gestorven,
maar dat Hij elke dag opnieuw verrijst
in mensen die zijn liefde belichamen.
Ik geloof in zijn Geest,
die ook vandaag mensen bezielt,
die hen aanzet om zijn manier van leven
tot de hunne te maken,
om de weg te gaan van breken en delen,
van goedheid en verbondenheid,
van recht en vrede,
altijd weer ten bate van iedereen. Amen.

Voorbeden:
Bidden we om een goede verstandhouding,
een hechte onderlinge band binnen de gezinnen.
Om warmte en geborgenheid voor kinderen in hun eerste levensjaren.
Om begrip en geduld voor jonge mensen op weg naar volwassenheid.
Laten wij bidden…
Bidden we om duurzame relaties en om vriendschappen die blijven;
om een liefde die van geven en ontvangen weet;
om oog voor het welzijn van onze naaste
en om bekommernis om elkaar; om respect voor ieders eigenheid
en om levensruimte om tot ontplooiing te komen.
Laten wij bidden…
Bidden we om leven voor wie geen leven hebben,
om recht voor wie onrecht werd aangedaan,
om bevrijding voor wie in angst gevangen zitten,
om medelijden met hen die lijden.
Laten wij bidden…
Pr.

Zegen ons, God,
met een geloof dat bergen verzet,
met een hoop die uitzicht biedt
en met een liefde die geen grenzen kent. Amen.
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Muziek: Il Primo Omicidio - Alessandro Scarlatti (l'Opéra Garnier)
Adam en Eva betreuren de zonde van hun zoon Kaïn die Abel vermoordde. De
eerste moord in de geschiedenis...
➔ wat uitleg: https://www.youtube.com/watch?v=7VrpAxQDYwY
➔ proevertje: https://www.youtube.com/watch?v=x2LlbCui-kg
➔ volledige versie: https://www.youtube.com/watch?v=xIts3mfJW0
Kaïn
vermoordt
Abel

Gebed over de gaven
Heer, onze God, als U zonden blijft gedenken,
houdt geen mens meer stand.
Ga voorbij aan ons menselijk tekort
en zie deze gaven hier, brood en wijn,
als een gebaar van onze goede wil.
Stort uw Geest erover uit, opdat ze ons tot kracht
en zegen mogen zijn op onze levensweg.
Dat vragen wij U voor vandaag en alle dagen. 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.
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
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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.

Onze Vader
Uw naam willen wij heiligen, God,
tot uw barmhartigheid willen wij bidden
met de woorden die ons door Jezus in de mond werden gelegd:
Onze Vader,...
Zeggen wij dank om Hem die Mensenkind werd, nieuwe Hoop voor deze wereld.
Zeggen wij dank om Hem die muren openbreekt en grenzen uitwist.
Zeggen wij dank om Hem die het eerste Begin is van een nieuwe wereld,
die als eerste stappen zette op een nieuwe weg.
Als wij bereid zijn in die voetstappen te treden
zullen wij vertrouwvol mogen uitzien naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk,...
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Vredeswens
God, onze Vader,
door uw Zoon werd ons geen gemakkelijke vrede toegezegd,
maar een vrede die onthult en mooi maakt,
als een storm die ons open waait,
als een vuur dat in ons oplaait.
Moeilijk soms, pijnlijk soms,
tegen de verdrukking in,
tegen onszelf in.
Moge die vrede van Jezus ons deel zijn
vandaag en tot in eeuwigheid.
De vrede van de Heer zij dan altijd met u.

Lam Gods
Communielied: ZJ 581 Mijn God zijt Gij
https://www.youtube.com/watch?v=zWmUnx-e_XI
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.
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 overeind geholpen.
Ik zal niet sterven, Ik zal leven, Hij tilt mij op.
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.

Slotgebed:
Heer, onze God,
in uw schepping is het goede onderhevig aan het kwaad.
Ook in ons heerst verdeeldheid, ook al behoren wij U toe.
Wij bidden U: geef dat wij, gesterkt door uw Zoon,
met Hem de weg gaan die het leven leefbaar maakt voor elkeen,
vandaag en elke dag van ons leven. Amen.

Zegen en zending
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Dessertje:
Eén van de voorbije dagen werd ik om 5u50 wakker. Omdat ik nog niet van plan was om
op te staan, stak ik de radio aan die op mijn nachtkastje staat. Om 5u55 speelde een lied
dat omwille van de tekst mijn aandacht vroeg en ervoor zorgde dat ik meteen
klaarwakker was. Ik herkende de stem van Freek de Jonge maar voor de rest was dit lied
mij onbekend. Na wat zoekwerk vond ik de tekst die naadloos aansluit bij deze viering.
De Voorzienigheid ? Een Youtube-versie kon ik jammer genoeg niet vinden.
In zijn typische ironische stijl (tot ergernis of bewondering) fileert
Freek de voorbije decennia die een hele omslag hebben gemaakt
in het beleven van goed en kwaad. Alles wat vroeger stiekem
moest, moet nu openbaar (en omgekeerd!).

Stiekem - Freek de Jonge
Als kind mocht je niet klikken
Niet pikken ruitje tikken
Niet van je bord aflikken
Wat mocht je eigenlijk wel
En de regels van het spel
Werden je nooit verteld
Die had je maar te slikken
Zo niet kreeg je een lel
Wie dit niet wenste te pikken
Die ontkwam niet aan zijn straf
En oh wee als je als je klikte
Groeide je hand boven je graf
Maar het meeste wat niet mocht
Dat deed je lekker toch
Zo werd je leven stiekem
Slinks gevuld met achterdocht
Sjekkie roken
Deed je stiekem
Onrust stoken
Deed je stiekem
Appels stelen
Deed je stiekem
Dokter spelen
Was legaal
Toen kwamen de wilde jaren
Vrije liefde lange haren
Flower power navel staren
Weet je wel en weet je niet
Je kocht je eerste wiet
Protesteerde met een lied
Je rebellie was onbedaarlijk
Want zo kon het langer niet
In die roes van droom en dansen
Werd de heilsboodschap gebracht
Iedereen gelijke kansen
De verbeelding aan de macht
Weg met de autoriteit

Kennis, macht en geld gespreid
Voortaan hoefde niets meer stiekem
Vrijheid blijheid openheid
Stickie roken
Niet meer stiekem
Onrust stoken
Niet meer stiekem
Al het leuke
Nooit meer stiekem
Lekker neuken
Werd normaal
Dankzij al die tolerantie
Kon de politie met vakantie
Iedereen aan de garantie
Wie niet gepakt wordt die is vrij
Zo ontstond er een nieuw spel
Nieuwe regels, weet je wel
Nieuwe prijzen nieuwe kansen
Nieuwe hemel nieuwe hel
Daarna kwam een generatie
Wars van zweverig gepraat
Goed en kwaad was uit de gratie
En het woord kwam bij de daad
En het geld was voortaan maat
En de macht was aan de straat
En de roep om norm en waarden
Kwam helaas ietsje te laat
Geld wit wassen
Hoeft niet stiekem
En wildplassen
Hoeft niet stiekem
Speculatie
Hoeft niet stiekem
Liquidatie
Pief Paf Poef
Openbaar
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