
Tiende zondag door het jaar B - 2021 

Openingslied: Wij willen samen vieren ZJ 545 

Schuldbelijdenis:   

Antwoordpsalm: Die Licht is, bron van leven is ZJ 775 

Evangelie: Uw woord is een lamp ZJ 4g 

Geloofsbelijdenis: gebeden  

Voorbeden: Heer, verhoor ons ZJ 10d 

Communie: Gij, dienaars aan de Heer gewijd ZJ 529 

Kruisteken en genadewens 

Openingswoord: 

Hoe vaak ervaren we niet in ons eigen hart dat we heen en weer getrokken worden tussen de 

machten van goed en kwaad. Jezus komt met de kracht van Gods liefde die sterker is dan het 

rijk de duisternis: de H. Geest. 

Kyrie  

Pr. Laten we ons hart voor de Heer openen dat zijn Geestkracht ons mag sterken: 

L. Heer, Gij bestrijd het kwaad met heel uw kracht. 

Heer, ontferm U over ons. 

L. Christus, Gij roept ons op de wil van de Vader te volbrengen. 

Christus, ontferm U over ons. 

L. Heer, Gij zijt sterker dan de machten die ons belagen. 

Heer, ontferm U over ons. 

Gloria 

Homilie 

 

Broeders en zusters, 

Twee vrienden komen elkaar tegen. Zegt de een: “hoe is het nog met je vrouw? Ze was 

toch in behandeling?” “Veel beter,” zegt de tweede, “de psycholoog doet wonderen. Haar 

kleptomanie gaat de goede richting uit! Ze steelt nog enkel dingen die we kunnen 

gebruiken…” 



In het verleden hoorde ik de oudere generatie wel eens zeggen: “als er iets erg zou 

gebeuren – zoals de tweede wereldoorlog -, dan zouden de mensen wel terugkeren naar 

de kerk. In maart vorig jaar, bij het begin van de eerste “Lock down” werd hier 

onrechtstreeks op ingepikt. Nogal wat mensen zeiden toen – net omdat het samenviel met 

de veertigdagentijd: “het is een tijd van bezinning en ommekeer.” 

Bij een GPS – die toch gemaakt is om mensen de weg te wijzen – hoor je wel eens zeggen: 

“indien mogelijk, keer om.” Hiermee zegt de GPS: “u bent niet op de juiste weg.” Een 

ommekeer maken in het leven is ook een slechte weg verlaten om de goede op te gaan. 

Corona creëerde tijd en mogelijkheden. We waren en zijn ons echter niet altijd bewust van 

de verkeerde weg die we bewandelen. Net daarom is de Heer Mens geworden. Jezus wijst 

ons de goede weg. Hij is immers de weg, de waarheid en het leven. 

Dat Jezus ons de goede weg toont valt niet altijd in goede aarde. Willen we bovendien 

inzien dat onze weg niet de juiste is? De keuze tussen goed en kwaad is een keuze van het 

leven; het is een keuze die we veelvuldig moeten maken in het leven. Ze gaat ook hand in 

hand met de vrijheid die wij uit Gods hand ontvingen. Ik verwonder mij er eigenlijk niet 

over dat kort na de schepping van de mens dit een eerste kruispunt was voor de 

mensheid. Zowel Adam als Eva maken een keuze; beiden eten van de vruchten van de 

boom van kennis van goed en kwaad. 

Net omdat wij als vrije mensen geschapen zijn kunnen wij in alle vrijheid kiezen tussen 

het goede en het kwade. Wij kunnen bv kiezen om BOB te zijn of om toch te drinken en te 

rijden; wie kiezen ervoor om de hele dag in onze zetel naar de tv te staren of om tijd te 

nemen voor gebed; wij kiezen ervoor om goed te zijn voor onze naaste of om ons hart te 

sluiten… De ene keuze heeft een grotere impact op jouw leven en dat van een ander dan 

een andere keuze, maar ze hebben altijd wel gevolgen. 

Als iemand met een verslaving tot het besef komt dat hij/zij verslaafd is, dan is dit de 

eerste stap op de terugweg. Het gevaar schuilt zich echter hierin dat de ene verslaving 

door een andere verslaving vervangen wordt. Een eenvoudig voorbeeld hierbij: roken; er 

zijn er die kiezen om nicotinepleisters te gebruiken maar het lichaam blijft zo wel 



afhankelijk van nicotine, er zijn er die dan beginnen met snoepen om iets in de mond te 

hebben, er zijn er ook die op karakter stoppen of met de hulp van een psycholoog en er 

zijn er ook die hervallen. 

Wat is een verslaving eigenlijk? Het maakt ons niet langer vrij, maar slaaf van iets of 

iemand anders. Dat iets of die iemand wordt onze passie. Maar eigenlijk is er maar een 

passie die goed is en dat is de passie van Christus. Zijn liefde voor ons en onze liefde voor 

Hem is cruciaal voor onze vrijheid. Om die reden wil Jezus ons blijvend nabij zijn. En Hij 

heeft dit op een bijzonder manier gedaan. Op het Laatste Avondmaal gaf Hij zijn 

leerlingen het sacrament van de Eucharistie. 

De Eucharistie is daarom van wezenlijk belang voor de christen. Want we horen niet 

alleen Jezus’ woorden, neen, Jezus komt ook zelf in en tot ons in de Eucharistische 

gedaanten van Brood en Wijn. Het belang hiervan resulteerde in een gedurende 

aanbidding van Jezus in het H. Sacrament. Onder impuls van de H. Juliana van Cornillon 

(Luik) werd dit een hoogfeest in de kerk in België en later ook voor de wereldkerk. We 

vierden donderdag Sacramentsdag – vroeger betekende dit een vrije dag – vandaag is het 

bij ons in de vergeethoek beland. 

Feit is echter dat hier ons heil te vinden is. Wie ziek is gaat naar de dokter, wel ons hart en 

onze ziel, ons diepste wezen kan maar geheeld worden door een specialist EN dat is Jezus. 

Door Hem te aanschouwen, door zijn woord te overwegen en te handelen zoals Hij keren 

wij ons af van het kwaad – dat in elk van ons zit – om de geode weg, de weg ten eeuwigen 

leven te gaan. Tijd maken voor gebed, tijd maken voor Jezus in het H. Sacrament is dus 

van levensbelang, maar daarvoor moeten wij meer loskomen van onszelf en van alles in 

deze wereld die ons naar beneden trekt, die ons slaaf maakt. Laten wij daarom in vrijheid 

en met heel ons hart voor de Heer kiezen. 

  

Geloofsbelijdenis 



Voorbede  

Pr. Laten wij ons met Jezus tot de Vader richten en bidden voor de noden van Kerk en 

wereld: 

L. Voor allen die verantwoordelijkheid dragen in de christelijke kerken, 

dat zij alles in het werk stellen om onderlinge verdeeldheid te overbruggen. 

Laten wij bidden… 

L. Voor christenen die bespot of vervolgd worden omwille van hun geloof, 

dat ze standhouden in hun belijdenis en de hoop niet verliezen. 

Laten wij bidden… 

L. Voor allen die gebukt gaan onder schuldbesef en medeverantwoordelijkheid, 

dat ze Gods barmhartigheid ervaren en zelf ook nieuwe kansen krijgen. 

Laten wij bidden… 

L. Voor ouders die de wegen van hun kinderen niet begrijpen, 

dat er wederzijds respect groeit en begrip voor elkaar keuzes. 

Laten wij bidden… 

L. Voor onze pastorale eenheid:  

dat wij erop vertrouwen dat de kracht van Gods liefde sterker is dan het kwaad. 

 Voor onze overleden, voor wie deze eucharistie wordt opgedragen: 

 Sint-Bertinus: voor overleden familieleden en bijzondere intentie (C.L.) 

 Laten wij bidden… 

Pr. God, reeds van bij het begin hebt Gij de mensen geroepen om in vriendschap met U te 

leven. Blijf tot ons spreken opdat wij allen samen met een onverdeeld hart uw wil 

volbrengen door Christus, onze Heer. 

Slotwoord 

In deze Eucharistie mochten wij Jezus ontmoeten en de kracht van de Geest opnieuw 
ontvangen. Moge deze ontmoeting ons sterken om de juiste keuzes te maken en trouw te 
blijven aan Gods verlangen voor elk van ons. 


