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14e zondag door het jaar        3-4 juli 2021 

–  

decanaat Poperinge 

 
 

Aperitief:  Britains got talent – Susan Boyle (2009) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RxPZh4AnWyk 
 

Lees de overweging en je zult begrijpen waarom we 
deze videofragment als aperitiefje meegeven… 

 

 
 

Lied: ZJ 519 Zingt een nieuw lied voor God de Here  (Ps. 98 (97)) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=TNSV06xTi48 
 
Zingt een nieuw lied voor God de Here,  
want Hij bracht wonderen tot stand. 
Wij zien Hem heerlijk triomferen  

met opgeheven rechterhand. 
Zingt voor de Heer, Hij openbaarde  

bevrijdend heil en bindend recht 
voor alle volkeren op aarde.  
Hij doet zoals Hij heeft gezegd. 

 
Ja, Hij is ons getrouw gebleven, 
Hij heeft in goedertierenheid, 

naar de belofte eens gegeven, 
het huis van Israël bevrijd. 
Zijn volk is veilig in zijn handen. 

Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd. 
Zo werd tot in de verste landen 
het heil van onze God aanschouwd. 

 
Laat heel de aard’ een loflied wezen, 
de psalmen gaan van mond tot mond. 

De Naam des Heren wordt geprezen, 
lofzangen gaan de wereld rond. 
Hosanna voor de grote Koning. 

Verhef, bazuin, uw stem van goud, 
de Heer heeft onder ons zijn woning, 
de Heer, die bij ons intocht houdt. 

 
Laat alle zeeën, alle landen 
Hem prijzen met een blij geluid. 

Rivieren klappen in de handen, 
de bergen jubelen het uit. 
Hij komt, Hij komt de aarde richten, 

Hij komt, o volken, weest verblijd, 
Hij komt zijn koninkrijk hier stichten, 
zijn heil en zijn gerechtigheid. 

https://www.youtube.com/watch?v=RxPZh4AnWyk
https://www.youtube.com/watch?v=TNSV06xTi48
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Welkom 

 
‘Niemand is sant in eigen land’ zegt het spreekwoord. 
Profeten deden niet mee met de trends, 
zij brachten eerder de broodnodige correcties aan 

wanneer er onrechtvaardige toestanden heersten. 
Hun loon was dikwijls wantrouwen, verdachtmaking, doodzwijgen of moord. 

 
Ook vandaag worden profeten gewantrouwd, gedood. 
Wie vandaag, al dan niet in het spoor van Jezus en de profeten, 

zonder compromissen zijn stem verheft voor gerechtigheid, trapt op zere tenen 
en wordt letterlijk of figuurlijk uit de weg geruimd. 

Kijken we maar naar monseigneur Romero of Martin Luther King. 
Zij wilden geluk en welzijn voor alle mensen. 
 

Misschien willen ook wij wel met rust worden gelaten 
en maken wij ons immuun  

voor de radicaliteit van de Boodschap van het evangelie. 
Moge de Heer zich dan over ons ontfermen 
en ons ontvankelijk maken voor wat moderne profeten 

ons in woord en daad te zeggen hebben. 
 

Verzoeningsmoment: 
 

Zou de wereld, jouw kleine en onze grote, niet beter zijn, 
als iedereen die ik ontmoet zou zeggen:  
“Ik weet iets goeds van jou”, “Ik ben wel een beetje fier op jou” … 

 
Zou het leven niet blijer zijn als jij en ik, het goede steeds meer prijzen zou; 

want — echt waar — bij al dat kleine kwaad is zoveel goeds in mij en jou … 
 
Mag ik je dan vragen: donder zo niet als ik me vergis. 

Schreeuw zo niet als ik moe ben. Praat zo niet als ik me ellendig voel. 
 

Mag ik je dan vragen: vergeef me als ik om vergeving vraag. 
Reik me je hand als ik niet verder kan. Luister als ik je iets zeggen wil. 
 

Mag ik je dan vragen: verstop je niet als ik je zoek. 
Trek je hand niet terug als ik je wat wil geven.  

Aarzel niet als ik onzeker ben. 
 

Pr.: Zo komen wij bij de Heer en vragen biddend: Heer, ontferm U over ons. 
 
 

Eer aan God 

 
Eer aan God in de hoge. 
Wij loven U, Vader, 

scheppende Kracht, 
Bron van liefde. 
Wij loven U, Jezus Christus, 

Zoon van God, 
Weg, Waarheid en Leven. 
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Wij loven U, Heilige Geest, 

Vuur, brandende Liefdeskracht. 
 

Eer aan God in de hoge. 
Vrede op aarde 

voor mensen die eenvoudig zijn, 
voor mensen die zachtmoedig zijn, 
voor mensen die barmhartig zijn, 

voor mensen die luisteren  
naar het Woord van God 

en het onderhouden. 
 
Eer aan God in de hoge. 

Vrede op aarde 
en liefde onder alle mensen: 

liefde die nieuw maakt en heelt, 
liefde die hoopt en duldt, 
liefde die blijft in tijd en eeuwigheid. Amen. 

 

Openingsgebed: 
 
Heer, onze God, wat gewoon ‘goed’ is in ons midden  

zien wij vaak niet of durven wij niet zo benoemen.  
En vaak staan wij ook wantrouwend  
als mensen bevrijdende woorden spreken  

en dingen doen die ons doen verbazen.  
Daarom bidden wij om wat meer oog te hebben  

voor het goede en om woorden van waardering voor elkaar.  
Wilt U ons daarbij helpen ? Amen. 

 

Eerste lezing: Uit de Profeet Ezechiël (Ez., 2, 2-5) 

 

2 Zodra de Heer tot mij gesproken had, kwam er een geest over mij,  
die mij rechtop liet staan en weer hoorde ik Hem spreken. 

3  Hij zei tegen mij: `Mensenkind, Ik zend u naar de Israëlieten,  
dat volk van rebellen dat zich tegen Mij verzet heeft.  
Zij en hun vaderen hebben tegen Mij gezondigd  

tot op de dag van vandaag.  
4  De zonen hebben een harde blik en een hart van steen;  

Ik zend u naar hen met de boodschap: `Zo spreekt de Heer God!''  
5  En of ze luisteren of niet, want het is een opstandig volk:  

ze zullen erkennen dat er onder hen een profeet geweest is. 
 

Tussenzang: Ps. 123 (122) 1-2a, 2bcd, 3-4 
 
Refrein:  Ons oog richt zich op de Heer onze God 

  tot Hij zich om ons bekommert 
 

Tot U sla ik mijn ogen op, 
tot U, die woont in de hemel. 
 

Zoals het oog van de slaaf, 
gericht op de hand van zijn meester; 
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Zoals het oog van de dienstmaagd, 
gericht op haar meesteres; 

 
Zo richt zich ons oog op de Heer onze God 

tot Hij zich om ons bekommert. 
 
Ontferm U toch, Heer, heb erbarmen met ons, 

wij kunnen de hoon niet meer dragen. 
 

Die dronkenmans-spot, dat verwaande geschimp, 
wij hebben een afschuw ervan! 

 
 

Tweede lezing: Uit de tweede Korintiërsbrief (2 Kor. 12, 7-10) 

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

 
Broeders en zusters, 

7  Mij is een doorn in het vlees gestoken,  
als een bode van de satan die mij moet afranselen,  
opdat ik niet verwaand word.  

8  Tot driemaal toe heb ik de Heer gesmeekt,  
dat die van mij zou weggaan.  

9  Maar Hij antwoordde mij:  
`Je hebt genoeg aan mijn genade.  
Kracht wordt juist in zwakheid volkomen.' 

    Dus zal ik het liefst van alles roemen op mijn zwakheden,  
opdat de kracht van Christus in mij zal wonen. 

10  Ter wille van Christus zal ik daarom graag zwak zijn:  
in smaad, nood, vervolging en benauwdheid.  
Want als ik zwak ben, dan ben ik sterk. 

 

Tussenzang: ZJ 539 Dit lied gaat over Jezus 
 
Ballade over Jezus: https://youtu.be/4xEmBQ1a2Ys 

 
Dit lied gaat over Jezus, die man van lang geleden, 

het dorp waar hij vandaan komt is klein, heet Nazareth. 
Zijn naam is alle eeuwen tot hiertoe doorverteld. 
 

Hij was een zoon der mensen, geboren en getogen 
uit arme Joodse ouders, een twijg uit Davids stam, 

Een kind van de belofte, een zoon van Abraham. 
 

Hij was een jaar of dertig toen hij van zich deed horen. 
De mensen schoolden samen als vissen om hem heen. 
Zijn moeder en zijn broeders begrepen niets van hem. 

 
De tijd is vol, bekeer je en wees het zout der aarde, 

wees voor elkaar barmhartig zoals mij vader is, 
op zoek in deze wereld naar wat verloren is. 
 

https://youtu.be/4xEmBQ1a2Ys
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Ben jij niet voor je kinderen zo goed als je maar zijn kunt, 

geef jij een ander stenen wanneer hij vraagt om brood? 
Als wij gewone mensen, hoeveel te meer dan God. 

 
Met tollenaars en zondaars dronk hij dezelfde beker, 

Hij kwam een dode tegen en nam hem bij de hand. 
De naam van God herleefde in heel het Joodse land. 
 

De goden van het duister, de geest van kwaad tot erger 
die mensen houdt gevangen, heeft hij tenietgedaan. 

Hij heeft hun macht ervaren maar als een man weerstaan. 
 
Zo doende wat hij doen kon ten dienste van de mensen 

viel hij in mensenhanden, vond veel te jong de dood. 
Er zijn er nog die zeggen: hij is de zoon van God. 

 
Wij gaan met dichte ogen als vreemdelingen verder; 
waarom is hij gekruisigd, wij hadden zo gehoopt. 

Wie zal de Schrift verklaren, wie breekt voor ons het brood? 
 

Er is nog meer te zeggen, te veel om te bewaren, 
de wereld zal te klein zijn als alles helder wordt. 
Als wij het moesten zingen, wij kwamen stem te kort. 

 

Evangelie:  (Mc. 6, 1-6) 

 
Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Marcus 

 
1  Nadat Jezus in het land van de Gerasenen zieken had genezen 
ging Hij terug naar zijn vaderstad, en zijn leerlingen volgden Hem.  

2  Toen het sabbat was, begon Hij in de synagoge onderricht te geven.  
Veel toehoorders waren verbaasd en zeiden:  

`Waar heeft Hij dat vandaan, wat voor wijsheid is Hem gegeven,  
en dan die machtige daden die door zijn handen tot 
stand komen?  

3  Dat is toch de timmerman, de zoon van Maria  
en de broer van Jakobus en Joses en Juda en Simon?  

Zijn zusters wonen toch hier bij ons?'  
En ze namen aanstoot aan Hem.  
4  Jezus zei hun:  

`Een profeet wordt overal geëerd, behalve in zijn 
vaderstad, bij zijn familie en in zijn eigen huis.'  

5  Hij kon daar helemaal geen machtige daden 
verrichten, behalve dat Hij enkele zieken de handen 
oplegde en hen genas.  

6  En Hij was verbaasd over hun gebrek aan vertrouwen.  
Hij trok door de dorpen in de omgeving om onderricht te geven. 

 

Overwegingen: 
 
Het Evangelieverhaal doet me denken aan Susan Boyle, die huismoeder uit een 
onooglijk boerengat in Engeland die enkele jaren geleden meedeed aan een 

talentenjacht. Ze was zeker niet moeders mooiste, en toen ze het podium 
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opkwam hoorde je gegniffel, “wat voeren ze hier nu op ?”, zullen er gedacht 

hebben. Maar toen ze begon te zingen viel iedereen van verbazing achterover. 
Wat een stem ! Ongelooflijk. De gezichten van de mensen en de jury spraken 

boekdelen. Het is me tot op vandaag bijgebleven en daarom schoot het me 
opnieuw te binnen bij het dit stukje evangelie.  Susan Boyle was op slag een 

beroemdheid en typisch: men begon zich vragen te stellen over haar herkomst, 
wie ze was en waar ze woonde. De camera’s trokken direct rond om alles te 
checken en te rapporteren. Het is dus van alle tijden. Maar in tegenstelling tot 

Jezus kon Susan wél rekenen op sympathie. Waar ligt het verschil ? Waarom 
werd Zijn optreden niet op applaus onthaald ? In beide gevallen was men verrast 

en verwonderd maar het belangrijke onderscheid is dat Jezus geen geloof kreeg, 
wat Hij zei werd niet aanvaard. Waarom ? Wel omdat Jezus een profeet is en 
Susan Boyle een zangeres. En profeten hebben het altijd lastig om hun 

boodschap te slijten omdat wat ze zeggen tegen de haren instrijkt en niet op 
sympathie wordt onthaald. Natuurlijk zal er wel een dosis afgunst en jaloersheid 

meespelen en ’t is ook moeilijk om iemand in een nieuwe rol te zien, zeker als je 
die mens altijd op een andere manier gekend hebt.  
Maar de grond van het afwijzen heeft te maken met gebrek aan openheid en 

aanvaarding voor wat de ander te brengen heeft. Men noemt zoiets vooroordelen 
of denken in clichés. Ook dat is van alle tijden. Ook wij zijn daar niet vrij van. Je 

kent dat, je hoort de eerste zinnen van het Evangelie en je denkt, “ja, ja, ik ken 
dat verhaal, ik weet waarover het gaat en wat men erover zal zeggen.” En je 
doet de deuren van je oren en je hart dicht.  

Stel je voor dat Jezus hier onder ons zou staan, zouden we Hem herkennen en 
aanvaarden wat Hij zegt ? Misschien wel, op voorwaarde dat er “verwondering” 

is. Verwondering is het moment waarop onze gebruikelijke manier van denken 
door iets wordt opengebroken. Het heeft iets van een ‘tjiens’; zoals ook in het 
Engelse werkwoord ‘wonder’ zit, wat vertaald betekent ‘zich afvragen’. 

Verwondering is het begin van wijsheid, zeggen filosofen. Wie zich over niets en 
niemand verwondert, leert niets meer bij en gaat blind door het leven. Toon 

Hermans zei ooit: “Wie in het kind het wonder niet ziet, die snapt het hele liedje 
niet”. Ik zou ‘kind’ hier gerust vervangen door ‘mens’ tout court. Verwondering 
zou moeten onze levenshouding zijn. Ze doet ons onbevangen kijken en luisteren 

naar de mensen die ons het meest nabij zijn en die we het best menen te 
kennen. Dan kan er een wonder gebeuren. We ontdekken in hen, met wie we het 

leven delen, iets van een mysterie. Enkel wie open staat voor en durft 
vertrouwen op andere dimensies in het leven dan diegenen die we kunnen, 

voelen, ruiken, aanraken, ... krijgt oog voor het wonder.  
Bij de gelovige mens kan het wonder nog een plaats krijgen in het leven, net 
omdat wij anders, dieper kijken naar mensen en dingen. Vrienden zijn niet 

zomaar vrienden, het zijn 'engelen' die God op onze weg laat meegaan. Liefde is 
niet zomaar iets dat kan herleid worden tot een spel van hormonen, het is het 

ongelooflijk gevoel te mogen hebben dat er iemand is die je bemint, een 
afspiegeling van Gods onvoorwaardelijke liefde. Een mens die rekent op onze 
warmhartigheid is niet zomaar een mens in nood, maar God zelf die ons tot 

naastenliefde roept.  
Iedere tijd heeft kansen om het wonder te zien, zo ook nu deze vakantietijd 

waarin we wat minder gebonden zijn aan verplichtingen of vaste 
geplogendheden. Maar ook in een onverwachte of minder gewenste situatie kan 
een moment van verwondering zitten, een mogelijkheid om jezelf, je medemens 

en God op een andere, verrassende wijze te ontmoeten of te herontdekken . 
Mocht dit zo zijn.  

Miguel Dehondt 
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----------------------------- 

De onmacht van de profeet 
 

Jezus spreekt wel wijze woorden. 
Zijn daden bewerken wonderen. 

Toch kan Hij beter heengaan. 
Ze kennen immers zijn familie. 
Moet die timmerman   

hun veilig, overzichtelijk wereldje  
uit balans komen brengen? 

 
Profeten kunnen maar beter van ver komen. 
Uit het niets vandaan  

of van een andere planeet. 
Dan kun je hun woorden bewonderen,  

ja en amen zeggen. 
En dan die woorden alleen geldig verklaren  
voor waar die profeet vandaan komt. 

Na het mooi vinden  
hoef je dan zelf niets meer te doen. 

 
De profeet vertrekt wel weer. 
En jouw wereldje blijft zoals het was.   (Kees Pannekoek) 

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

 
Ik bad om kracht 
en God gaf mij zorgen om mij sterk te maken. 

Ik bad om wijsheid 
en God gaf mij problemen om te leren oplossen. 

Ik bad om welvaart  
en God gaf mij verstand en spieren om te werken. 
Ik bad om moed 

en God gaf mij gevaren om te overwinnen. 
Ik bad om liefde 

en God gaf me lastige mensen om te helpen. 
Ik bad om gunsten 

en God gaf mij gunstige gelegenheden. 
 
Ik kreeg niets van wat ik gevraagd had. 

Ik kreeg alles wat ik nodig had. 
 

Dank U, God, omdat Gij mijn gebed hebt verhoord. 
 
 

 

Woorden van geloof: 
 
Ik geloof dat God de mens geschapen heeft 

als een zoeker naar vriendschap en liefde, 
naar vrede en waarheid, 

naar een nieuwe aarde. 
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Ik geloof dat Gods Zoon, Jezus,  
ons op deze weg is voorgegaan, 
doorheen lijden en dood, 

naar verrijzenis en nieuw leven. 
 

Ik geloof dat Hij nu onder ons verder leeft 
en ons uitnodigt mee te bouwen 
aan een wereld waar het goed is om te wonen: 

Gods Rijk op aarde. 
 

Ik geloof dat wij samen, als Kerkgemeenschap, 
op weg zijn naar geluk 
en dat Hij ons daarom zijn Geest schenkt 

om te kunnen standhouden 
in goede en kwade dagen. 

 
Ik geloof dat God ons allen zal samenbrengen 
en ons leven zal voltooien. 

Ik geloof dat Hij daarom niets zal laten verloren gaan 
van wat uit liefde geboren is. Amen. 

 

 
Voorbeden: 

 
Heer, onze God, wij bidden U voor de hedendaagse profeten 
die steeds weer de vinger op de wonde leggen,  

die zonder schroom het onrecht in onze samenleving  
bij naam durven noemen. 
Geef hun de moed om te blijven spreken,  

ook als er niet naar hen wordt  geluisterd.  
Laten wij bidden… 

  
Heer, onze God, wij bidden U,  
dat wij mensen mogen worden  

die in woord en daad getuigen van uw menslievendheid.  
Geef ons de moed om te protesteren  

wanneer wij geconfronteerd worden  
met leugen, roddel en onwaarachtigheid. 
Laten wij bidden… 

 
Heer, onze God, wij bidden U voor de lustelozen,  

voor hen die de idealen van hun jeugd hebben verloren,  
voor hen die zich door tegenslagen uit het veld lieten slaan, 
voor hen die zijn vastgeroest  

en zich krampachtig vasthouden aan het eigen gelijk.  
Geef hun de heilige onrust  

die mensen in beweging brengt. 
Laten wij bidden… 
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Lied:   ZJ 546  Hij nam de Schrift 

 
Hij nam de Schrift, Hij als en zei, de Geest des Heren rust op mij. 
Hij ging zijn land weldoende rond, genas de zieken die Hij vond. 
 

Refrein: Heer, ik ben onwaardig, heb U niets te geven 
maar uw woord is vaardig om mij te genezen. 

 
Meer dan de spijs waar gij van leeft, ben Ik heb die u sterkte geeft. 
Voor alle mensen, recht en slecht, ben Ik het brood, heeft Hij gezegd. Refrein 

 
Hij nam het brood. En wat Hij deed? Dit is mijn lichaam, neemt en eet. 

Doet dit tot mijn gedachtenis en leeft zolang er leven is.  Refrein 
 
Hij nam de beker met de wijn: Mijn bloed zal tot vergeving zijn 

van al uw kwaad en uw tekort, opdat gij nieuwe mensen wordt. Refrein 
 

Brengen wij dank van harte zzer aan God door Jezus, onze Heer, 
die doden opwekt om voortaan met Hem een nieuwe weg te gaan. Refrein 
 

     

Gebed over de gaven 
 
Levende God,  

in deze tekens van brood en wijn  
lopen wij vooruit op de toekomst 

die U ons hebt beloofd in Jezus, de Christus. 
Met Hem breken wij het brood  
om te weten dat wij aan elkaar gegeven zijn. 

Aanvaard uit onze handen deze gaven.  
Moge zij tot teken worden  

van onze verbondenheid met U en met elkaar. Amen. 
 

Groot Dankgebed    
 
Wij danken U dat U een God van mensen bent, 

dat wij U mogen noemen: onze God en onze Vader, 
dat onze toekomst in uw handen ligt,  

dat deze wereld U ter harte gaat. 
U hebt ons tot leven gewekt. 
Gezegend bent U, Bron van al wat bestaat. 

Daarom prijzen wij uw naam, Heer onze God, 
en danken U met de woorden: Heilig, … 

 
Wij danken U omwille van uw veelgeliefde Zoon, 
die U geroepen en gezonden hebt 

om ons te dienen en uw weg te tonen, 
om aan armen uw Blijde Boodschap te verkondigen, 

om recht te doen aan wie onrecht werd aangedaan, 
om voor ons allen, het Evenbeeld  
en de Gestalte te zijn van uw mildheid en uw trouw. 
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Wij danken U voor deze onvergetelijke Mens, 

die alles heeft volbracht wat menselijk is:  
het leven en de dood. 

Wij danken U dat Hij zich met hart en ziel 
gegeven heeft aan deze wereld. 

 
Want in de nacht waarin Hij werd overgeleverd …  
 

INSTELLINGSVERHAAL 
 

Verkondigen wij de kern van ons geloof: 
 
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood 

en wij belijden tot Gij wederkeert dat Gij verrezen zijt. 
 

Daarom, Heer onze God, 
stellen wij hier dit teken van ons geloof, 
en daarom gedenken wij nu  

het lijden en sterven van uw Zoon, 
zijn opstanding uit de dood  

en zijn intocht in uw heerlijkheid; 
dat Hij, verheven aan uw rechterhand,  
voor ons ten beste spreekt 

en dat Hij komen zal om recht te doen  
aan levenden en doden 

op de dag die U hebt vastgesteld. 
 
Zend ons uw Geest, die Leven is, Gerechtigheid en Licht. 

U, die het welzijn van de mensen wilt, 
en niet hun ongeluk, niet hun dood, 

neem alle geweld weg uit ons midden 
en geef vrede op aarde  
in naam van Jezus, uw Zoon. 

Dan zal uw naam geheiligd zijn, Heer, onze God,  
door Hem en met Hem en in Hem 

en in de gemeenschap van de Heilige Geest, 
dit uur en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen. 

 

Onze Vader  

 

Bidden wij als kinderen van dezelfde Vader,  
met de woorden die zijn Zoon ons heeft voorgebeden: 
 Onze Vader,... 

 
U Heer, die ons ruimte en vrijheid gunt, 

leer ons die zo gebruiken 
dat wij anderen die ruimte niet ontnemen, 
dat wij ieder mens op onze weg in zijn waarde laten, 

en hem proberen te zien met uw ogen. 
Als U ons ontvankelijk maakt voor elkaar 

zullen wij hoopvol kunnen uitzien 
naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon. 
 Want van U is het Koninkrijk... 
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Vredeswens 

 
Gij die onvermoeibaar zijt in het maken van nieuw begin, 
Gij die steeds opnieuw uw hoop vestigt op mensen, 
wees met de moedelozen die niet meer durven dromen, 

wees met hen die niet meer durven hopen  
dat de wereld ooit nog leefbaar wordt voor al uw mensen, 

Doe hen en ons weer opleven, 
Doe hen en ons weer geloven  
dat onheil ten goede gekeerd kan worden als wij ons willen en durven inzetten. 

Doe hen en ons weer geloven  
dat Gij uw beloofde vrede zult schenken als wij ze waarmaken, met elkaar. 

 Die vrede van de Heer zij altijd met u. 
 

Lam Gods 
 

Communielied: ZJ 541 God heeft het eerste woord 

 
https://www.youtube.com/watch?v=QLPJwaVoG7o 
 
God heeft het eerste woord. 

Hij heeft in den beginne, 
het licht doen overwinnen, 

Hij spreekt nog altijd voort.  
 
God heeft het eerste woord. 

Voor wij ter wereld kwamen, 
riep Hij ons reeds bij name, 

zijn roep wordt nog gehoord. 
 
God heeft het laatste woord. 

Wat Hij van oudsher zeide, 
wordt aan het eind der tijden, 

in heel zijn rijk gehoord. 
 
God staat aan het begin 

en Hij komt aan het einde. 
Zijn woord is van het zijnde, 

oorsprong en doel en zin. 

 
Slotgebed: 
 

Heer en Vader,  
zijn zending als profeet  
maakte Jezus kwetsbaar in zijn vaderstad. 

Bewust uw wegen gaan  
roept weerstand op in eigen kring. 

Ook vandaag. 
Daarom bidden we om sterkte, Heer,  
opdat wij, standvastig en daadkrachtig,  

het Evangelie van uw Zoon zouden kunnen uitdragen,  
vandaag, morgen en alle dagen van ons leven. Amen. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QLPJwaVoG7o
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Zegen en zending     

 
Moge Gods Woord in ons  
het profetisch vuur doen oplaaien tot  
een aanstekelig vuur van liefde 

dat het hart van medemensen verwarmt. 
Daartoe zegene ons God Barmhartig,  

+ de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen. 
 

Dessertje: 
 
We hebben dringend mensen nodig 

die geschiedenis maken,  
die zich niet laten meeslepen door feiten. 

Grootmoedige zielen  
in een wereld vol eigenbelang. 
Sterke geesten  

in een eeuw vol middelmatigheid. 
 

Wij hebben dringend meer mensen nodig 
die zeggen:  
“Ik zal iets proberen te doen”, 

en minder mensen die zeggen:  
“Het is toch allemaal onmogelijk”. 

Meer mensen die samenwerken aan een project 
en minder die verzuren in alleen maar negatieve 
kritiek. 

 
We hebben hoogdringend een heleboel handen nodig: 

weldoende handen 
om het pessimisme te verdrijven, 
handen die een vlammetje van recht en vrede aansteken 

dat de duisternis van haat en dood verjaagt. 
 


