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22e zondag door het jaar       28-29 augustus 2021 

–  
decanaat Poperinge 

 
 

Aperitief:  A well respected man – The Kinks/  Een respectabel man 

– Boudewijn de Groot 
➔ The Kinks: https://www.youtube.com/watch?v=YUxazYZe1-Y 

➔ Boudewijn de Groot: https://www.youtube.com/watch?v=ukF6Vminpoo 

 
'Cause he gets up in the morning, 
And he goes to work at nine, 
And he comes back home at five-thirty, 
Gets the same train every time. 

'Cause his world is built 'round punctuality, 
It never fails. 
 
And he's oh, so good, 
And he's oh, so fine, 
And he's oh, so healthy, 

In his body and his mind. 
He's a well respected man about town, 
Doing the best things so conservatively. 
 
And his mother goes to meetings, 
While his father pulls the maid, 
And she stirs the tea with councilors, 

While discussing foreign trade, 

And she passes looks, as well as bills, 
At every suave young man. 
 
'Cause he's oh, so good, 
And he's oh, so fine, 
And he's oh, so healthy, 

In his body and his mind. 
He's a well respected man about town, 
Doing the best things so conservatively. 
 
And he likes his own backyard, 
And he likes his fags the best, 

'Cause he's better than the rest, 
And his own sweat smells the best, 
And he hopes to grab his father's loot, 

When Pater passes on. 
 
'Cause he's oh, so good, … 
 

And he plays at stocks and shares, 
And he goes to the regatta, 
And he adores the girl next door, 
'Cause he's dying to get at her, 
But his mother knows the best about 
The matrimonial stakes. 
 

'Cause he's oh, so good, … 

 

---------- 
Ray Davies en The Kinks waren in de jaren ’60 ‘enfants terribles’ en schopten graag tegen heilige 

huisjes. Het paste perfect in de tijdsgeest van bevrijding en vernieuwing. Hier wordt de draak 

gestoken met de hypocrisie van zgn. respectabele burgers. Boudewijn de Groot maakte er een 
Nederlandse kopie van. Maar eigenlijk waren ze nog braaf in vergelijking met Jezus vandaag in het 
Evangelie die de hypocrisie van de farizeeën en Schriftgeleerden aanklaagt ! 

Omdat hij steeds vroeg uit zijn bed komt 
en om acht uur buiten staat, 
altijd in dezelfde trein zit, 

om half zes naar huis toe gaat. 

Omdat zijn wereld is gebouwd op stiptheid 
gaat het nooit verkeerd. 
 
En hij is o zo braaf en hij is o zo fijn 
en hij is o zo degelijk 
en daar mag hij trots op zijn. 
Hij wordt zeer gerespecteerd 

hier in de stad en hij doet braaf 
wat pa hem heeft geleerd. 
 
En zijn moeder gaat vergaderen 
omdat ze een aandeel heeft geclaimd. 
Ze drinkt thee met haar accountants 
terwijl zijn pa het meisje neemt. 

En behalve naar geld kijkt ze ook 
naar iedere knappe jonge knaap. 
 
En hij is o zo braaf... 
 
En hij houdt zo van zijn tuintje 

en hij vindt zijn sigaren het best. 
En hij is beter dan de rest 
en zijn zweetlucht ruikt het best. 
En hij hoopt het geld te krijgen 
van zijn vader als die sterft. 
 
En hij is o zo braaf... 

 
Hij gaat altijd naar de beurs 

want hij heeft certificaten. 
Hij aanbidt het meisje hiernaast 
want hij durft niet met haar te praten. 
Maar zijn moeder weet het beste 
wat het huwelijk met zich brengt. 

 
En hij is o zo braaf... 

https://www.youtube.com/watch?v=YUxazYZe1-Y
https://www.youtube.com/watch?v=ukF6Vminpoo
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Lied: ZJ 541 God heeft het eerste woord 

 
https://www.youtube.com/watch?v=qre7ik2Wekc 

 
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. 

 

 
Welkom 

 
Vaak voelen wij ons maar veilig wanneer we in orde zijn  

met de vele grote en kleine voorschriften die ons leven regelen. 

Toch waarschuwt Jezus ons vandaag voor een leven beheerst 

door uiterlijke voorschriften en wetten. 

Het gevaar is immers reëel dat wij aan die gewoonten,  

tradities en gebruiken een groter belang gaan hechten  

dan aan de levende mens naast ons.  

Christen-zijn vereist van ons  

niet alleen aandacht voor rechten en plichten,  

maar vraagt vooral te leven vanuit een warm hart.  

Voor al de keren dat we daarin tekort schoten,  

vragen we God en elkaar om vergeving. 

 

 

Gebed om ontferming: 

 
Heer, leer ons onbevooroordeeld luisteren naar uw woord.  

Heer, ontferm U over ons. 

 

Christus, geef ons een hart op de rechte plaats. 

Christus, ontferm U over ons. 

 

Heer, zuiver ons hart met uw louterend vuur 

zodat onze liefde voor anderen authentiek is,  

vrij van verkapt eigenbelang. 

Heer, ontferm U over ons. 

 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qre7ik2Wekc
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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. 

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: 
 
God, U roept ons steeds op tot een nieuwe manier van leven 

waarin goedheid en liefde de boventoon voeren. 

U hebt ons Jezus gezonden die de goede richting aanwijst  

voor een leven waarbij iedereen tot zijn recht komt. 

Geef dat wij ons daarvoor inzetten naar het voorbeeld van Jezus,  

die met U en de Heilige Geest leeft in de eeuwen der eeuwen. Amen. 

 

Eerste lezing: Uit het boek Deuteronomium (Deut. 4, 1-2. 6-8) 

 

Mozes sprak tot het volk:  

1   Luister nu, Israël, naar de voorschriften en bepalingen  

die ik u leer, en handel daarnaar. 

Dan zult u leven in, en bezit gaan nemen van, het land dat de Heer,  

de God van uw vaderen, u schenkt.  

2   Aan wat ik u voorschrijf, mag u niets toevoegen en niets afdoen;  

u moet de geboden van de Heer uw God, die ik u geef, onderhouden.  

6    Handel ernaar in het land dat u in bezit gaat nemen   

en breng ze stipt ten uitvoer,  

want daaruit zal voor de volken uw wijsheid en uw inzicht blijken.  

Als zij al deze voorschriften horen, zullen ze zeggen:  

`Dat machtige volk is wijs en verstandig.''  

7   Is er soms een andere grote natie  

bij wie hun goden zo nabij zijn als de Heer onze God ons nabij is,  

zo vaak als wij Hem aanroepen?  

8   Of is er een andere grote natie  

die zulke volmaakte voorschriften en bepalingen heeft  

als de Wet die ik u heden geef? 
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Tussenzang: Ps. 15 (14) 2-3a, 3cd-4ab, 4c-5 

 
Refrein: Heer, wie mag te gast zijn in uw tent ? 

 

Wie rechtvaardig is en eerbaar leeft, 

in zijn hart geen boze plannen koestert, 

geen bedrog pleegt met zijn tong; 

 

Wie zijn evenmens geen schade doet. 

Wie zijn buren niet te schande zet; 

 

Wie de boosdoeners veracht, 

maar de dienaars van de Heer in ere houdt; 

 

Wie beloften in zijn eigen nadeel toch volbrengt. 

Wie zijn bezit niet uitleent tegen woeker, 

als getuige niet omkoopbaar is. 

 

Wie zich zo gedraagt 

zal niet wankelen in eeuwigheid. 

 

Tweede lezing:  Uit de brief van de apostel Jakobus   (Jak. 1, 17-18. 21b-22. 27) 
 
Broeders en zusters, 

17  Elke goede gave, elk volmaakt geschenk daalt neer van boven,  

van de Vader van de hemellichten,  

bij wie geen verandering is of verduistering door omwenteling.  

18  Uit vrije wil heeft Hij ons het leven geschonken  

door het woord dat waarheid is,  

zodat wij in zekere zin de eerstelingen onder zijn schepselen zijn.  

21  Wees zachtmoedig en neem het woord van God ter harte,  

dat in u werd geplant en de kracht bezit uw leven te redden. 

22  Luister niet alleen naar het woord, maar handel er ook naar;  

anders bedriegt u uzelf. 

27  Zuivere en onbevlekte vroomheid  

in de ogen van onze God en Vader is dit:  

weduwen en wezen opzoeken in hun nood,  

en zichzelf vrijhouden van besmetting door de wereld. 

 

Tussenzang:  ZJ 594 Wie oren om te horen heeft 
 
https://www.youtube.com/watch?v=BVQ8Qqvcc48&t=56s 

 

Wie oren om te horen heeft  

hore naar de wet die God hem geeft:  

gij zult geen vreemde goden  

maar Mij alleen belijden voortaan.  

Hoor, Israël, mijn geboden. 

 

Bemint uw Heer te allen tijd.  

Dient Hem met alles wat gij zijt.  

Aanbid Hem in uw daden.  

Dit is het grootste en eerste gebod,  

de wil van God, uw Vader. 

 

Biedt uw naaste de helpende hand.  

Spijzigt de armen in uw land,  

een woning wilt hen geven.  

Het tweede gebod is het eerste gelijk;  

doet dit, en gij zult leven. 

 

De macht der liefde is zo groot, 

geen water blust haar vuren uit 

wanneer zij is ontstoken. 

Nu wilt ontbranden aan liefdeswoord, 

God heeft het tot ons gesproken. 

 

De liefde spreekt haar eigen taal, 

alle kwaad bedekt zij duizendmaal, 

vergeeft al wie u griefde. 

Dit lied zal in de lucht opgaan 

maar blijve in ons de liefde. 

https://www.youtube.com/watch?v=BVQ8Qqvcc48&t=56s
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Evangelie:  (Mc. 7, 1-8. 14-15. 21-23) 

 

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Marcus 

 

1  De farizeeën en enkele schriftgeleerden uit Jeruzalem kwamen bij Jezus.  

2  Ze zagen dat sommige van zijn leerlingen hun brood aten met onreine,  

dat wil zeggen met ongewassen handen.  

3  Want als de farizeeën en alle Joden niet met een beetje water  

hun handen gewassen hebben, eten ze niet,  

omdat ze vasthouden aan de traditie van de oudsten;  

4  en wat van de markt komt, eten ze niet zonder het te wassen.  

Zo zijn er vele andere dingen waar ze uit traditie aan vasthouden:  

het spoelen van bekers, kruiken en koperen vaatwerk.  

5  De farizeeën en de schriftgeleerden vroegen Hem:  

`Waarom gedragen uw leerlingen zich niet naar de traditie van de oudsten, maar eten ze 

hun brood met onreine handen?' 

6  Hij zei tegen hen:  

`Treffend heeft Jesaja over u geprofeteerd, huichelaars, zoals geschreven staat:  

Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart is ver van Mij.  

7  Hun verering stelt niets voor; wat ze als ware leer brengen,  

zijn voorschriften van mensen.  

8  U laat het gebod van God los en houdt vast aan de traditie van mensen.' 

14  Weer riep Hij de mensen bij zich en zei tegen hen:  

`Luister allemaal naar Mij en begrijp Me toch.  

15  Niets wat van buitenaf in de mens komt, kan hem onrein maken.  

Maar wat uit de mens komt, dat maakt hem onrein.' 

21  Want van binnenuit, uit het hart van de mensen,  

komen de kwade gedachten, ontucht, diefstal, moord,  

22  overspel, hebzucht, gemeenheid, bedrog, bandeloosheid,  

jaloezie, laster, hoogmoed, lichtzinnigheid.  

23  Al deze slechte dingen komen van binnenuit en maken de mens onrein.' 

 

Overwegingen: 
 

Het gebeurde in een landelijk dorp, in de tijd dat elk dorp nog zijn eigen kerk, pastoor en 

hoogmis op zondag had… en ze ook een eigen burgemeester hadden. Waar is de tijd… ? 

Zoals elke zondag was de burgemeester na de hoogmis op het dorpsplein met enkele 

mensen aan het praten, en het gezelschap werd almaar groter, want de dorpelingen 

luisterden wel graag naar hun burgemeester. Altijd opnieuw wees hij op gezelligheid, en 

riep hij hen op hun dorp proper te houden, geen afval te laten rondslingeren, elkaar te 

respecteren, ook als ze het niet eens waren, voorzichtig te zijn in het verkeer, altijd 

aandacht te hebben voor spelende kinderen, en meer van die oproepen die een dorp en 

gelijk welke gemeenschap leefbaar en gezellig maken. Dan gingen ze samen een pint 

pakken en een kaartje leggen. Zo ging dat toen. Toen mengden zich ineens enkele 

vreemde politici in het gesprek. Het was bijna verkiezingen en ze waren speciaal uit 

Brussel naar het dorp gekomen om de burgemeester de levieten te lezen. Ze bekeken 

hem minachtend vanuit de hoogte, en  vroegen: “Waarom draag je niet de afgesproken 

partijkleuren en plastron. Je moet je beter profileren, werken aan je imago en je laten 

coachen zodat je boodschap aantrekkelijker overkomt.” Maar de burgemeester liet zich 

niet doen en antwoordde scherp: “Voor jullie telt alleen het uiterlijke. Jullie hebben niet 

de minste aandacht voor de mensen van hier.”  En tot zijn dorpelingen zei hij: “Luister 

niet naar hen. In hun hart is er voor jullie geen plaats. Ze zijn alleen met zichzelf bezig.” 

Lieve mensen, ik heb dit natuurlijk uit mijn duim gezogen, maar in het evangelie zien we 

dat het ook echt kan gebeuren. Farizeeën en Schriftgeleerden zijn speciaal uit Jeruzalem 

naar het vissersdorp Kafarnaüm in Galilea gekomen om Jezus in een slecht daglicht te 

plaatsen. Ze vallen Hem niet aan op zijn boodschap. Dat kunnen ze zich ook niet 

permitteren, want Jezus is ontzettend populair om zijn boodschap van liefde en vrede, in 

woorden én daden.  

Dus vallen ze Hem aan op iets wat niets met die boodschap te maken heeft, namelijk de 
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handenwassing voor het eten. Zoals gewoonlijk gaat Jezus niet in op hun vraag, maar 

speelt Hij ze tegen hen uit: Hij maakt duidelijk dat zij alleen denken aan menselijke 

wetten en voorschriften, maar ze leven helemaal niet volgens de geboden van God.  

In de eerste lezing hoorden we hoe Mozes de Israëlieten oproept te leven naar die 

geboden. Hij had ze op de berg Horeb van God zelf gekregen. Als ze naar die tien 

geboden leven, zullen de omringende volkeren hun wijsheid en inzicht loven. Hun 

wijsheid omdat ze zich inzetten voor een menswaardig bestaan, en hun inzicht omdat ze 

goed en kwaad van elkaar weten te onderscheiden. Mooi, maar in Jezus’ tijd waren die 

10 geboden 613 regeltjes geworden, geen mens kon nog volgen, behalve misschien de 

farizeeën en Schriftgeleerden die er een sport van maakten ze plichtsbewust en 

nauwgezet na te leven … en vooral minachtend af te schieten wie daarin tekort schoot. 

En dan is er een Jezus die dit alles doorprikt en alles herleidt tot één dubbelgebod: 

“Bemin God bovenal, en hou evenveel van je naaste als van jezelf”’.  Geniaal, want kort 

en kernachtig, right to the point want wijzend waar het op aankomt nl. niet het slaafs 

zonder nadenken onderhouden van regeltjes en wetten maar het volgen van je hart en je 

geweten. Daarmee maakt Hij hen natuurlijk belachelijk. Hun wraak zal zoet zijn. Maar 

eigenlijk houdt Hij de hele mensheid daarmee sindsdien een spiegel voor.  

Niemand zal betwisten dat er regels en wetten nodig zijn zo niet belanden we in een 

chaos. Maar als regels en boetes weinig met veiligheid of orde te maken hebben maar 

verworden tot makkelijk gewin om een bodemloze put te vullen, zet het alleen maar aan 

tot verzuring. Geef mij maar Jezus die ons doet afvragen: “Wat kleineert mensen, wat 

geeft hen kans om te groeien? Wat zet aan tot meer verantwoordelijkheid, wat tot 

passief volgen en meelopen? Wat werkt bevrijdend, wat verslavend en onderwerpend ?” 

Miguel Dehondt 

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

 

Leven is groots. 

Leven vraagt ruimte en vrijheid. 

We maken afspraken met elkaar 

omdat we die ruimte nodig hebben. 

We stellen regels op 

om elkaars vrijheid te garanderen. 

Wetten en regels zijn als een soort richtingwijzers. 

Ze zijn gericht op volop leven. 

We binden ons aan regels 

om elkaar leven en liefde te geven. 

Ongebondenheid brengt geen geluk, 

evenmin als leven naar de letter van de wet. 

Een goede wet is gericht 

op het geluk en welbevinden van mensen. 

Dat is de ziel, het centrum, van de wet. 

Waar die geest is verdwenen, 

daar staat een totalitair systeem te wachten. 

Dan wordt de wet een bedreiging. 

Ze leidt een eigen leven 

en wordt een gevaar voor de samenleving. 

 

Een goede wet getuigt van wijsheid 

en van liefde voor mensen. 

Dat is de inzet van Mozes. 

Hij zegt namens God bevrijding aan. 

Zijn wet geeft daaraan richting. 

Jezus gaat in die traditie staan. 

Een goede wet heeft hart voor mensen 

en hart voor de wereld. 

Op die wet mogen we elkaar aanspreken; 

niet op muggenzifterij, 

maar op hartelijke verantwoordelijkheid 

voor elkaars toekomst.   (Wim Holterman osfs) 
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----------------------------------- 

Dat gedaan wordt wat moet worden gedaan, 

daarover waakt wet en recht. 

Liefde daarentegen wenst 

dat ik me geef, geheel en al. 

 

Wat er van mij gevraagd wordt,  

bepaalt wet en recht. 

Liefde vraagt: wat kan ik doen? 

  

Wat ik moet afstaan,  

bepaalt wet en recht. 

Liefde vraagt: wat kan ik geven? 

 

Elk het zijne,  

zegt wet en recht. 

Liefde zegt: het mijne is het jouwe. 

 

Je recht opeisen,  

zegt wet en recht. 

Liefde verkondigt: 

je kan liefde schenken, ongeremd. 

 

Dat is niet verplicht,  

zegt wet en recht. 

Liefde zegt: Ik doe het graag. 

 

Straffen wat fout is, 

zegt wet en recht. 

Vergeven wat fout is, zegt de liefde. 

 

Tel ik misschien niet mee 

vraagt wet en recht? 

Zijn we niemand vergeten, 

vraagt de liefde? 

 

Woorden van geloof: 
 

Ik geloof in God,  

Grond van alle bestaan, 

die ons het leven ten volle gunt. 

Wij zijn mens naar zijn beeld en gelijkenis. 

 

Ik geloof dat Jezus een Mens was naar Gods hart.  

Hij riep ons op Gods droom te helpen waarmaken. 

Voor armen en kleinen opent Hij toekomst. 

Voor ons allen betekent Hij verlossing. 

 

Ik geloof in de heilige Geest,  

die ons helpt onderscheiden waar het op aankomt. 

Hij is het die ons de waarde van het anders-zijn  

van de ander helpt ontdekken.  

 

Ik geloof in de Kerk,  

een mensengemeenschap  

die Gods droom begrijpt  

en probeert ernaar te leven 

om zo mee te bouwen  

aan een betere toekomst. 
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Ik geloof dat de weg van Jezus 

een weg is die leidt naar het leven  

over de dood heen. Amen. 

 

Voorbeden:  
 

Bidden we voor onze Kerk. 

Dat zij meer en meer erin mag slagen 

onze wereld op een bevrijdende manier van dienst te zijn. 

Niet met knechtende wetten en regels, 

maar door te doen wat Jezus deed: 

dienen en nabij zijn. Laten wij bidden… 

 

Bidden we voor onze overheden. 

Dat zij in hun wetten en regels bedacht zijn  

op de gelijkwaardigheid en het welzijn van alle mensen. 

Dat zij oog mogen hebben voor de slachtoffers van te strenge reglementeringen 

en dat zij hun roep om recht en solidariteit mogen verstaan. 

Laten wij bidden… 

 

Bidden we voor onszelf. 

Dat wij steeds meer mogen beseffen 

dat het in ons leven niet gaat om status, eer en macht, 

maar dat wij ons, geïnspireerd door Gods Geest, 

moeten blijven inzetten in dienst van de zwaksten. 

Laten wij bidden… 

 

Gebed over de gaven 
 

Barmhartige God,  

opnieuw bieden wij U brood en beker aan  

als teken dat wij het goede willen. 

Beziel ze met uw Geest en uw kracht  

die ons kan omvormen tot volgelingen van Jezus  

die écht doen wat ze zeggen  

en liefhebben in alle eerlijkheid. 

Zo zullen wij leven vandaag en morgen,  

tot in uw eeuwigheid. 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. 
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Wij danken U voor heel de schepping, 

voor alle werken van uw handen, 

voor alles wat U gedaan hebt in ons midden 

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  
 

Heer, leer ons bidden, 

zonder grote woorden, 

in de stilte van ons hart. 

 

Dat uw naam mag klinken 

alle dagen van ons leven, 

als een zegen voor alles wat leeft. 

 

Dat uw Rijk zichtbaar mag worden 

in ons zoeken naar gerechtigheid, 

in ons geloof dat bergen verzet. 
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Dat uw wil, 

mag geschreven zijn in ons hart; 

dat wij trouw mogen zijn aan uw Verbond. 

 

Wees voor ons dagelijks brood, 

dat wij met anderen delen. 

 

Wees voor ons vergeving en verzoening; 

wil ons aanvaarden, maak ons nieuw 

en geef dat wij anderen hun fouten vergeven. 

 

Wees voor ons bevrijding van alle kwaad: 

open ons hart en onze geest, 

dat wij voor anderen, een zegen mogen zijn. Amen. 

 

Laat uw aangezicht over ons lichten, God, 

en keer U tot ons 

opdat wij mogen worden zoals Gij ons hebt gedroomd. 

Wek Jezus op in ons hart, 

wek in ons zijn liefde en wijsheid, 

zijn vergevingsgezindheid en geduld 

zodat we weer hoopvol kunnen wachten op Jezus Messias, uw Zoon. 

  Want van U is het Koninkrijk... 

 

Vredeswens 
 

Mensen, broos en kwetsbaar, 

onrustig in hun hart, 

onzeker in hun denken. 

Leer ons, Heer, het diepe geheim doorgronden  

dat liefde ook lijden is, 

dat niemand leeft voor zichzelf alleen, 

dat niemand sterft voor zichzelf alleen, 

en dat geven doet leven. 

Maak ons geduldig, meer verdraagzaam. 

Leer ons vrede maken en doorgeven aan mekaar. 

  De vrede van de Heer zij altijd met u. 

 

Lam Gods  

 
Communielied: ZJ 760 Mijn vrienden zijt gij zegt de Heer. 
 

(partieel:) https://www.youtube.com/watch?v=WuYFzgCDG0k 

 

Mijn vrienden zijt gij, zegt de Heer; 

Ik noem u thans geen dienaars meer; 

want ‘k heb u alles toevertrouwd, 

wat Mij de Vader heeft ontvouwd. 

 

Zoals de Vader Mij eens zond, 

zo zend Ik u de wereld rond. 

Gaat heen en zaait Gods heilig woord, 

dat elk de blijde boodschap hoort. 

 

De Geest heb ik u toevertrouwd, 

de Sterke die u staande houdt, 

die altijd in uw harten woont 

en u de volle waarheid toont. 

 

 

 

 

Gij die gelovig met Mij gaat 

de weg van ’t graan, van ’t stervend 

zaad 

gij zult met Mij zijn waar Ik woon 

en zet’len op de rechterstroon.  

 

O Herder, blijf uw volk nabij, 

en vol van vreugde zingen wij: 

geprezen zij in eeuwigheid 

de heilige Drievuldigheid.  

https://www.youtube.com/watch?v=WuYFzgCDG0k
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Slotgebed: 
 

God, onze Vader,  

U wilt dat wij ons aan U toevertrouwen, 

maar vaak durven wij onze zekerheden niet loslaten. 

Schenk ons uw licht,  

en doe ons ervaren hoe bevrijdend het is als wij ingaan op uw uitnodiging  

om, in naam van de liefde, onszelf los te laten. 

Dan mogen wij onszelf terugvinden in Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen. 

 

Zegen en zending    
 

Dessertje: God ‘ge’kerk’erd 
 

God zegt: 

 

Als een rat zit ik gevangen in veel kerken 

als een Indiaan in een reservaat 

slechts in kerken ben ik verkrijgbaar 

 

één kerk beweert dat háár God de ware is 

en dat ben ik dan 

 

in veel kerken ben ik almachtig, eeuwig, 

schepper van hemel en aarde, toe maar 

 

volgens veel kerken heb ik aan hen verteld 

wat mag en niet mag 

zij straffen de ongehoorzame mens in mijn naam 

 

alsof niet elke mens een eigen geweten heeft 

alsof ik niet elke mens roep bij zijn/haar naam 

 

alsof kerken op mij het alleenrecht hebben 

een hot-line naar mij 

alsof ik tot kerken duidelijker spreek 

dan tot gewone mensen 

 

veel kerken dwingen 

ik niet 

ik nodig uit 

 

veel kerken straffen en stoten uit 

ik niet 

ik laat onkruid groeien tot aan de oogst, 

geef altijd kansen 

 

jammer van die kerken 

want net als mensen heb ik kerken nodig 

kerken luisterend naar mijn verhaal 

kerken als paden naar mij toe 

 

mensen samen op weg 

zoekend, tastend 

elkaar tot steun en troost 

 

ik loop met jullie mee 

ik wacht jullie op 

aan het eind van het pad  (Paula Copray) 


