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24e zondag door het jaar       11-12 september 2021 

–  
decanaat Poperinge 

 
 

Aperitief:  Messias – Bart Peeters 

 
https://www.youtube.com/watch?v=Ks9v69xejWo 

 

Ik ben op zoek naar een Messias 

man of vrouw heeft geen belang 

die mijn ziel wat heil kan geven 

want dat zoekt mijn ziel al lang 

 

Ik ben op zoek naar een verlosser 

zo eentje die er zin in heeft 

hij hoeft niet voor mij te sterven 

als hij mijn zonden maar vergeeft 

 

Wil er iemand mijn 

wil er iemand mijn 

wil er iemand mijn Messias zijn 

wil er iemand mijn Messias zijn 

wil er iemand mijn Messias zijn 

 

Ik ben op zoek naar een Messias 

die nog door niemand werd misbruikt 

geen roetsjbaan naar atoomconflicten 

geen heiland die naar olie ruikt 

een waar geen enkele president 

ooit op gezworen heeft 

een Messias die nog fris zit 

een waar geen bloed aan kleeft 

 

Wil er iemand… 

 

Ik zoek een profeet 

op hoge hakken of besnord 

ik zoek een god vol van genade 

zo een die meelacht 

als er gelachen wordt 

wiens kerken niet in glamour baden 

 

Wil er iemand mijn 

wil er iemand mijn Messias zijn 

wil er iemand mijn 

op korte of iets langere termijn 

wil er iemand mijn Messias zijn 

wil er iemand mijn Messias zijn 

 

 

 

 
 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Ks9v69xejWo
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Lied:  ZJ 928 Niemand van ons leeft voor zichzelf 

 
https://www.youtube.com/watch?v=m-pI5bZ5Llk 

 

Niemand van ons leeft voor zichzelf alleen 

of sterft zichzelf wij zijn met Christus één. 

Wanneer wij leven, leven wij voor Hem, 

wanneer wij sterven horen wij zijn stem. 

In leven en in sterven weten wij: 

wij zijn geborgen in zijn heerschappij. 

 

Immers daarom is Hij ons voorgegaan, 

is Hij gestorven, is Hij opgestaan. 

Daarom werd Hij weer levend, zie Hij leeft 

opdat Hij ons met Hem het leven geeft. 

En levenden en doden allebei 

zijn onderworpen aan zijn heerschappij. 

 

Waarom veroordeelt gij uw broeder dan? 

Waarom veracht gij hem? Van man tot man 

van mens tot mens is hij uw lotgenoot. 

Wij worden allen eens voorbij de dood 

gesteld voor Christus’ rechterstoel en Hij 

stelt ons in ’t oordeel van zijn heerschappij. 

 

Zoals geschreven is, zo zal het zijn: 

Ik leef, zo zegt de Heer, en gij zijt mijn. 

En alle knie op aarde buigt zich neer, 

en alle mond belijdt mij als de Heer. 

Wij loven U, o God, Gij zijt nabij 

met de genade van uw heerschappij. 

 

Welkom 

 
Ze zagen Jezus rondgaan.  

Ze hoorden Hem soms vreemde dingen zeggen. 

Hij deed ook vreemde, soms ook imponerende dingen. 

“Wie is Hij toch?” 

ging men zich steeds meer afvragen. 

 

Met die vraag confronteert Jezus vandaag zijn leerlingen: 

“Wie zeggen jullie dat Ik ben?” 

“Jij bent de Messias” antwoordt Petrus, mede namens zijn collega’s. 

Wat zeggen wij op Jezus’ vraag? 

 

Misschien klinkt ons antwoord,  

in vergelijking met dat van Petrus,  

iets minder zelfzeker… 

Misschien zelfs staan we met een mond vol tanden… 

Dan doen we er goed aan het hoofd te buigen en te bidden om ontferming. 

 

Vraag om ontferming: 
 

Het evangelie zegt wel  

 dat Jezus de 'Messias' is , God ,  

 'de door U Gezalfde'.  

 Maar wat betekent dat?  

 Wie wil Jezus voor mij zijn?  

https://www.youtube.com/watch?v=m-pI5bZ5Llk
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 En vooral: wie laat ik Hem zijn? 

 

 Open mijn hart, Heer,  

 om in mijn leven  

 voor Jezus ruimte te laten. 

 Geef mij de moed  

 Hem te blijven volgen,  

 ook wanneer anderen  

 mijn keuze voor het evangelie 

 niet begrijpen.  

 En schenk mij de genade  

 om altijd te geloven  

 in uw tedere aanwezigheid. 

 

Heer, ontferm U over ons.    

Christus, ontferm U over ons. 

Heer, ontferm U over ons. 

 

Eer aan God 

 
Eer aan God in de hoge: 

eer aan de Vader die de oorsprong is, 

eer aan de Zoon die in de wereld kwam, 

eer aan 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: 

 
Heer God, in Jezus mogen wij uw Zoon herkennen.  

Hij is voor ons Messias, Gezalfde, Heilbrenger.  

Maak ons tot mensen waarop U kunt rekenen.  

Laat ons als rotsen in de branding zijn.  

Wij vragen het U, door Christus onze Heer. Amen. 

 

 

Eerste lezing: Uit de Profeet Jesaja (Jes. 50, 5-9a) 

 

5  De Heer God heeft mijn oor geopend, 

en ik heb mij niet verweerd, ik ben niet teruggedeinsd. 

6  Mijn rug heb ik prijsgegeven aan hen die mij wilden slaan, 

en mijn wangen aan hen die mij de baard uitrukten; 

mijn gezicht heb ik niet onttrokken aan beschimping en bespuwing. 

7  De Heer God staat mij bij, 

daarom kom ik niet bedrogen uit; 

daarom maak ik mijn gezicht hard als een steen, 

omdat ik weet dat ik niet beschaamd zal worden. 
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8  Hij die mij vrijspreekt is dichtbij; 

wie spant een rechtszaak tegen mij aan? 

Laat ons een proces beginnen! 

Wie is mijn tegenpartij? 

Laat hij naar voren treden! 

9  Zie, de Heer God staat mij bij; 

wie veroordeelt mij dan nog? 

 

 

Tussenzang: Ps. 116 (114) 1-2, 3-4, 5-6, 8-9 
 
Refrein: Ik mag weer leven onder Gods oog in ’t land van de levenden. 

 

De Heer heb ik lief, want Hij luistert, 

Hij hoort mijn smekende stem; 

 

Hij heeft mij aandacht geschonken 

telkens als ik tot Hem riep. 

 

De dood hield mij al in zijn strikken, 

het net van het schimmenrijk viel op mij neer, 

ik ging onder zorgen gebukt. 

 

Toen riep ik de Naam van de Heer aan: 

ach, red mij, heer, van de dood! 

 

De Heer is goed en rechtvaardig, 

barmhartig is onze God. 

 

Eenvoudigen biedt Hij bescherming; 

Hij heeft mij gered uit de nood. 

 

De Heer ontrukte mijn ziel aan de dood, 

Hij droogde mijn tranen en steunde mijn voet. 

 

Ik mag weer leven onder Gods oog 

in ’t land van de levenden. 

 

 

Tweede lezing:  Uit de brief van de apostel Jakobus   (Jak. 2, 14-18) 
 
14  Broeders en zusters,  

wat baat het een mens te beweren dat hij geloof heeft,  

als hij geen daden kan laten zien?  

Kan zo'n geloof hem soms redden?  

15 Stel dat een broeder of zuster geen kleren heeft en niets om te eten,  

16  en iemand van u zou hun zeggen:  

`Ga in vrede, houd u warm en eet maar goed',  

zonder hun te geven wat ze nodig hebben, wat heeft dat voor zin?  

17 Zo is ook het geloof,  

op zichzelf genomen, als het zich niet uit in daden, dood.         

18  Maar iemand zal zeggen:  

`U hebt het geloof, maar ik heb de daad.'  

Bewijs me eens dat u geloof hebt, als u geen daden kunt tonen;  

dan zal ik u uit mijn daden mijn geloof bewijzen. 
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Tussenzang:  ZJ 924 Ik sta voor U in leegte en gemis  

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

 

Ik sta voor u in leegte en gemis 

vreemd is uw naam, onvindbaar zijn uw wegen. 

Gij zijt mijn God, sinds mensenheugenis, 

dood is mijn lot hebt Gij een and're zegen? 

Zijt Gij de God bij wie mijn toekomst is? 

Heer, ik geloof, waarom staat Gij mij tegen. 

 

Mijn dagen zijn door twijfel overmand, 

ik ben gevangen in mijn onvermogen. 

Hebt Gij mijn naam geschreven in uw hand, 

zult Gij mij bergen in uw mededogen? 

Mag ik nog levend wonen in uw land, 

mag ik nog eenmaal zien met nieuwe ogen? 

 

Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft, 

dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. 

Open die wereld die geen einde heeft, 

wil alle liefde aan uw Zoon besteden. 

Wees Gij vandaag mijn brood zowaar Gij leeft. 

Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden. 

 

 

Evangelie:  (Mc. 8, 27-35) 

 

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Marcus 

 

27  Jezus en zijn leerlingen trokken naar de dorpen bij Caesarea van Filippus. En 

onderweg vroeg Hij zijn leerlingen:  

`Wie zeggen de mensen dat Ik ben?'  

28  Ze zeiden Hem:  

`Johannes de Doper, volgens anderen Elia,  

en weer anderen zeggen: `Eén van de profeten. '  

29  Hij vroeg hun:  

`En jullie, wie zeggen jullie dat Ik ben?'  

Petrus antwoordde Hem: `U bent de Messias.'  

30  Hij verbood hun met iemand over Hem te spreken.  

31  Hij begon hun uit te leggen:  

de Mensenzoon moet veel lijden,  

Hij moet verworpen worden door de oudsten,  

hogepriesters en Schriftgeleerden,  

ter dood gebracht worden,  

en na drie dagen opstaan. 

32  Hij sprak hierover ronduit.  

Petrus nam Hem apart en begon Hem de les te lezen.  

33  Maar Hij keerde zich naar zijn leerlingen,  

keek hen aan en berispte Petrus:  

`Weg daar, achter Mij, satan,  

want jouw gedachten zijn niet Gods gedachten, maar die van mensen.'  

34  Hij riep de menigte met de leerlingen bij zich en zei tegen hen:  

`Als iemand achter Mij aan wil komen,  

laat hij dan met zichzelf breken, zijn kruis opnemen en Mij volgen.  

35  Want wie zijn leven wil redden, zal het verliezen.  

Wie zijn leven verliest vanwege Mij en de Goede Boodschap, zal het redden.’ 
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Overwegingen: 
 

Wie een beetje thuis is in het Marcusevangelie die weet dat de Marcus als een dramaturg 

zijn evangelie heeft opgebouwd naar de uitspraak van Petrus die we zopas beluisterden: 

‘u bent de Messias.’ Al wat er voor komt aan verhalen en belevenissen met Jezus dient 

om deze uitspraak te staven. Marcus doet zijn lezer van het begin af de vraag stellen: 

wie is die man toch die zieken geneest, mensen bevrijdt. Hij bouwt de spanning op tot dit 

moment, dat een soort climax en apotheose is. Ja, Jezus is inderdaad de langverwachte 

Messias. Nu goed, met wat er na komt in zijn evangelie wil hij dat beeld bijsturen en zal 

die Messias toch heel anders zijn dan men zich gewoonlijk voorstelt.  

Terug naar het stukje tekst dat voorligt. Het begint met een vraag van Jezus: ‘Wie 

zeggen de mensen dat Ik ben?’ Het antwoord dat Hij krijgt, wijst op populariteit en 

erkenning, want de namen die op Hem geplakt worden zijn niet de minste: Hij is een 

herrezen profeet, Hij is Johannes Doper, en Hij is zelfs Elia, en dat is niet min, want de 

joden geloofden dat Elia zou terugkomen, en dat in zijn spoor de Messias zou volgen. 

Jezus wekt dus zéér hoge verwachtingen, en Hij wordt effectief met de langverwachte 

Messias geassocieerd.  

Denken zijn leerlingen er ook zo over? Zoals altijd geeft Petrus het antwoord: ‘Ja, Jezus, 

U bent de Christus’, dus de door God Gezalfde, de Messias. Maar meteen verbiedt Jezus 

hun nadrukkelijk dat openbaar te maken. Curieus maar vorige week hoorden we net 

hetzelfde: Jezus genas een doofstomme, en ook toen verbood Hij de omstaanders 

daarvan te getuigen.  Waarom doet Hij dat? Waarom wil Hij niet dat de massa beseft dat 

Hij de Messias is? 

Het antwoord ligt in het beeld dat die massa, en ook zijn leerlingen, tot nu toe van Hem 

hebben. Met lijf en leden, met heel zijn wezen, verkondigt Jezus een boodschap van 

liefde, van aandacht voor zieken en behoeftigen, van nederigheid en oprechtheid. Hij 

straalt de liefde van God voor de mensen uit, Hij is de belichaming van Gods zorg, van 

Gods barmhartigheid, bij wijze van spreken van Gods glimlach. En ja, Hij verricht ook 

wonderen: Hij geneest zieken, wekt doden op, laat blinden zien, doven horen en lammen 

lopen. Als we het zo eens overschouwen, lijkt het een echt succesverhaal vol rozengeur 

en maneschijn. En precies dat wil Jezus vermijden. Hij wil geen succesmessias zijn, Hij 

wil niet dat de mensen in Hem geloven en Hem achternalopen om zijn wonderen. En Hij 

wil ook geen Messias zijn die door zijn wonderlijke macht hoog boven de mens staat, en 

hem domineert. Nee, dat wil Hij niet, integendeel, Hij wil als Messias midden in de 

vreugde, maar ook in de pijn van elk mensenleven staan.  

En daarom corrigeert Hij dus het Messiasbeeld tegenover zijn leerlingen. Zij moeten in 

elk geval weten wie en hoe de Messias is, want eens komt de tijd dat zij Hem en zijn 

Boodschap zullen moeten verkondigen, en in zijn voetsporen treden. Toch wel opvallend 

dat Jezus zichzelf niet ‘de Messias’ noemt, maar wel ‘de Mensenzoon’. Iemand dus die 

door alle stadia van het menszijn moet gaan. Dus ook door het lijden, want net zo goed 

als vreugde en geluk, maken pijn en lijden deel uit van een mensenleven. Voor Jezus telt 

de vraag of zijn leerlingen, en allen die Hem op dat ogenblik op handen dragen, ook in 

die kwetsbare en lijdende Mensenzoon zullen willen geloven. 

En wij ? Hoe gaan wij daarmee om ? Met welke verwachtingen kijken we naar Jezus, 

naar ons geloof. Voor veel mensen moet het geloof iets machtigs en krachtigs zijn en 

eigenlijk verwachten ze dat ook van Jezus als Messias. Niet alleen een geloof dat een 

antwoord geeft op alle vragen maar dat ook tussenkomt en oplossingen biedt wanneer 

alle andere middelen falen: het geloof als een wonderpil bij ongeneeslijke ziekten. Lukt 

dat niet, dan keren die mensen Jezus en de Kerk ontgoocheld en verbitterd de rug toe. Er 

zijn echter ook mensen die geen overdreven verwachtingen koesteren, geen 

succesmessias aanhangen maar juist in die heel ‘menselijke’ Jezus een bondgenoot 

ontdekken; een bondgenoot op de weg van hun lijden, van het kruis dat zoveel vormen 

kent zoals mislukking, ziekte, dood. Hij heeft het allemaal zelf doorstaan, doorgaan en 

wordt op die manier een echte steun en voorbeeld.  

Ik hoorde iemand onlangs zeggen: ik bid niet om een mirakel, om genezing, want ik 

weet dat ik niet meer kan genezen. Ik vraag alleen steun opdat ik mijn kruis naar Jezus’ 

voorbeeld zou kunnen blijven dragen.  Ik denk dat die mens het evangelie van vandaag 

begrepen heeft. 

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

 

Wie zeggen de mensen dat ik ben? 

Je bent je buitenkant, 

de eerste blik, het eerste woord. 

Je bent je omgeving, 

je familie, je vriendenkring, 

je opleiding en je job.  

Je bent je daadkracht, 

je slagen en falen, 

je inzet, je werkkracht, 

je bent de kompaan of concurrent. 

  

Wie zeg jij dat ik ben? 

Je bent je verleden en je geschiedenis, 

je plannen voor de toekomst. 

Je bent je levensverhaal 

van geluk en verdriet 

van je verbonden en alleen voelen. 

Je bent me dierbaar 

of je staat ver van mij. 

Je bent wat je voor mij betekent. 

  

Maar wie mag je zijn? 

Je bent hier en nu een unieke mens, 

eindeloos bemind en gewild. 

Je bent onvervreemdbaar je diepste zelf 

waarvan jij alleen  doorvoelt 

welke levensweg je wil gaan.  

Wees niet bang 

als je het leven verliest dat je 

door anderen wordt toegedicht. 

Je krijgt je leven terug. 

Want jij bent het die doorheen twijfel 

en angst, telkens weer op staat 

tot een groter, voller en vrijer leven. 

Jij bent volledig jezelf 

en daardoor grenzeloos  

met iedereen verbonden. 

Jij bent  

en dat is een goddelijk geschenk.   

(Vincent Duyck) 

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

 

Onze taal kent wonderlijke dubbelzinnigheden. 

Volkomen tegengestelde dingen 

worden soms door één en hetzelfde woord aangeduid. 

Zo ’n dubbelzinnig woord is: ‘het leven geven’. 

Dat kan allereerst betekenen: 

aan een nieuw wezen het bestaan schenken. 

Maar het kan ook betekenen: 

het eigen bestaan áfgeven, zijn leven geven, sterven. 

Een groter tegenstelling lijkt nauwelijks denkbaar. 

Misschien is de dubbelzinnigheid van onze taal niet zo vreemd, 

en onthult zij iets van de diepe menselijke werkelijkheid, 

dat mensen pas leven schenken aan anderen, 

als zij het eigen leven ervoor durven inzetten. 

Of zoals Christus het zei: 

‘Niemand heeft groter liefde  
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dan hij die zijn leven geeft voor zijn vrienden’. 

En…Hijzelf heeft het voorgedaan. 

(Kees Harte) 

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

 

Hij heet Jezus Christus en Hij heeft honger, 

Hij huilt door de mond van wie honger lijdt. 

De mensen lopen Hem voorbij als ze Hem zien. 

 

Hij heet Jezus Christus en heeft geen huis, 

Hij slaapt in de goot. 

Voorbijgangers versnellen hun pas 

en zeggen dat Hij een dronken landloper is. 

 

Hij is onder ons, 

wij hebben Hem niet herkend, 

wij verachten Hem. 

 

Hij is Jezus Christus en is analfabeet, 

Hij werkt niet, Hij bedelt op straat. 

De mensen zeggen als ze Hem zien: 

die nietsnut, laat Hem gaan werken… 

 

Hij heet Jezus Christus 

en is uitgestoten uit de gemeenschap. 

Hij is onder ons, 

maar wij hebben Hem niet herkend. 

 

(uit een liedboek van een Braziliaanse basisgemeenschap) 

 
Woorden van geloof: 
 

Ik geloof in God, de Vader van het leven, 

Zin en Grond van  mijn bestaan,  

Hoop en Uitzicht door alles heen.  

 

Ik geloof in Jezus,  

mensgeworden God van liefde,  

de "mens  voor anderen", 

gekruisigd en gedood,  

maar levend voorgoed,  

een Mens om nooit te vergeten,  

de Christus.  

 

Ik geloof in zijn Geest,  

die levend maakt en kracht geeft,  

hoop en toekomst biedt. 

Die werkt in mens en tijd,  

die het kwaad en onrecht aandurft,  

en niet ophoudt de liefde waar te maken. 

 

Ik geloof in zijn Kerk van mensen,  

op weg van donker naar Licht,  

van nacht naar dag,  

naar de verlossing toe.  

Ik geloof in dit leven  

als weg en werkelijkheid  

naar de Liefde die volkomen is. Amen. 
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Voorbeden:  
 

Omdat geloven meer van ons vraagt 

dan alleen belijden met de mond,  

bidden wij:  

om bewogenheid en daadkracht, 

om enthousiasme en goede moed 

voor onszelf en voor allen die ons leiden. 

Laten wij bidden… 

 

Omdat geloven pas zichtbaar wordt 

in onze manier van leven 

en onze dienstbaarheid aan elkaar, 

bidden wij: 

om onderlinge liefde, 

om onze solidariteit met de minstbedeelden, 

om onze nooit aflatende zorg voor de rechtelozen. 

Laten wij bidden… 

 

Omdat geloven vaak een lange, moeizame weg is, 

bidden wij: 

om doorzettingsvermogen, 

om uitzicht en vertrouwen in de toekomst, 

om mensen die met elkaar willen samenwerken 

en zich laten inspireren door Gods Geest. 

Laten wij bidden… 

 

God, 

zend ons uw Geest 

en zet ons op weg, 

uw toekomst tegemoet. Amen. 

 

 
Lied: Pie Jesu – Gabriel Fauré (Philippe Jaroussky - Chœur de l'Orchestre de Paris) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xTf14maKtT8 

 

Pie Jesu, Domine,  Barmhartige Jezus, Heer, 

dona eis requiem.  Geef hen rust. 

Dona, dona,   Geef hen, geef hen, 

dona eis requiem,  geef hen rust, 

sempiternam requiem. eeuwige rust. 

 
 
Gebed over de gaven 
 

Heer, onze God, 

U bent niet onbereikbaar ver. 

U bent als brood, 

gewoon, onopvallend, 

maar wel voedzaam en onmisbaar. 

U bent als wijn 

die de mens verfrist en blij maakt. 

Aanvaard in deze gaven  

onze dankbaarheid tegenover U, 

in naam van Jezus, uw Zoon,  

naar wiens voorbeeld wij willen leven. Amen. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xTf14maKtT8
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Groot Dankgebed    
 

God, onze Heer en Vader, 

wij zijn hier bijeen om U te danken, te loven en te prijzen. 

Bij U begint het leven en de liefde; 

alles wat wij hebben hebt U ons geschonken. 

 

U kent ons, U houdt van ons. 

U bent de Schepper, 

U bent het Begin en het Einde van alles. 

 

Uw Zoon is mens geworden. 

Hij heeft ons geleerd wie U bent. 

Samen met Jezus Christus en met elkaar 

zijn wij hier om tot U te bidden. 

 

Wij danken U voor heel de aarde: 

voor de bergen en de bomen, 

voor de zon en de zee, 

voor alles wat er groeit en bloeit; 

voor het leven en de liefde, 

voor de mensen hier en overal. 

 

Alle mensen zijn op weg naar U, 

naar uw geluk en vrede voor altijd. 

Daarom bidden wij samen: Heilig, … 

 

U die ons de aarde geeft om te bewonen, 

U weet dat wij tekort schieten  

in het verwezenlijken van vrede en gerechtigheid. 

Toch roept U ons op 

om recht te doen en goed te zijn. 

Wij bidden voor hen die het meest weerloos zijn: 

kinderen, armen, mishandelde en hongerige mensen, 

vluchtelingen, zieken en stervenden, 

voor mensen zonder toekomst 

en voor allen die groot lijden moeten dragen. 

 

Niet voor de dood, maar voor het leven  

hebt U ons gemaakt. 

Zend ons uw Geest, 

geef ons de kracht  

om beter mens te worden; 

dat wij geen leegte najagen,  

geen waarheid ontvluchten, 

uw naam niet vergeten en uw wil volbrengen. 

Wij willen het brood van deze wereld  

delen met elkaar 

en al het kwaad dat ons wordt aangedaan vergeven  

opdat uw Rijk kome. 

 

Wij richten onze ogen op Jezus van Nazareth, 

die uw naam geheiligd heeft,  

uw wil volbracht; 

die brood en wijn voor ons is geworden, 

voedsel en vreugde,  

vergeving van zonden. 

 

INSTELLINGSVERHAAL 
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Verkondigen wij het mysterie van ons geloof: 

Als wij dan eten van dit Brood en drinken uit deze Beker 

verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. 

 

Wij bidden U, Heer, 

laat de Geest van uw goedheid 

onder ons blijven verder leven. 

Moge uw leven en dood 

ons helpen ook onszelf te geven 

en nooit moedeloos te worden. 

Mogen wij allen eens opgenomen worden 

in het rijk van uw goedheid, vrede en vreugde. 

 

U hebt het immers gezegd, Heer, en wij geloven U, 

dat U ons nooit verlaat. 

Door Christus, met Christus en in Christus 

bieden wij U dit dankoffer aan 

in de gemeenschap van uw Kerk zoals U het hebt gewild 

vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen. 

 

Onze Vader  
 

En bidden we dan tot God onze Vader 

met de woorden die Jezus ons heeft voorgezegd. 

 Onze Vader... 

 

Wees licht in onze duisternis, God, 

zodat onze angst verdwijnt 

en onze ogen uw uitgestoken handen kunnen zien. 

Dan zullen we weer vol vertrouwen kunnen uitzien 

naar Jezus, Messias, uw Zoon. 

 Want van U is het Koninkrijk… 

 

Vredeswens 
 

Heer Jezus Christus, 

U hebt aan den lijve ondervonden  

dat er soms radicale keuzes moeten worden 

gemaakt om tot vrede te komen. 

Geef ons de moed en de volharding  

om onze idealen trouw te blijven  

en om te blijven werken aan vrede  

in onze wereld,  

in onze omgeving,  

in onszelf. 

Moge die door Jezus geïnspireerde vrede 

altijd met u zijn. 

 

En geven wij elkaar een hartelijke blijk van onze vredeswil. 

 

Lam Gods  
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Communielied: ZJ 570 Gij zijt mijn goed (str. 1-4-6) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=4WmcLPw5dko 

 

Gij zijt mijn goed, mijn overvloed, 

Gij zijt mijn brood, mijn beker, 

door uw dorst en door uw dood: 

al mijn levensteken! 

 

Gij zegt: wordt vrij en komt tot Mij, 

mijn juk is licht te dragen! 

Maar ik ga uw woord voorbij 

en ik pluk de dagen. 

 

Keer mij tot U opdat ik zie 

uw land van melk en honing: 

waar uw Vaders wil geschiedt 

is mijn spijs, mijn woning! 

 

 

Slotgebed: 
 

Dank U, God, voor uw aanwezigheid in ons midden. 

Blijf over ons waken als wij weer eens onze eigen weg opgaan. 

Herinner ons dan eraan  

dat wij ervoor gekozen hebben  

om met U ons levenspad te gaan. 

Versterk ons geloof en ons vertrouwen in U 

opdat wij Jezus’ voorbeeld blijven volgen,  

ook als het ons soms moeilijk valt. Amen. 

 

 

Zegen en zending  
 
Wie zijn leven wil behouden,  

zal het verliezen.  

Maar wie zijn leven wegschenkt, naar het voorbeeld van Jezus,  

zal leven in overvloed.  

Geen zelfbehoud, maar zelfgave  

is de sleutel tot het geluk van mensen en wereld.  

Moge God ons daartoe zegenen,  

Hij die is: + Vader, Zoon en H. Geest. Amen.   
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=4WmcLPw5dko
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Dessertje:  

 
Het evangelie is een werkboek.  

Het bevat de grondlijnen  

van een nieuwe wereld naar Gods hart.  

Het is geen les- of voorleesboek.  

Je mag eruit lezen,  

maar je moet er vooral van leven.  

Het gaat over Iemand die je aanspreekt,  

je aankijkt,  

die je raakt met zijn Woorden,  

je ongemakkelijk maakt,  

je hoop heeft,  

je verrast.  

Een levensboek van Iemand die je lief heeft,  

onvoorwaardelijk ten einde toe.  

Als je het evangelie zo leest  

kan je het straks niet zomaar opzij leggen  

en overgaan tot de orde van de dag.  

 

Wanneer je Jezus ontmoet in  

en doorheen het boek van zijn leven,  

raakt zijn Boodschap je in je hart.  

Dan kan je niet stil blijven zitten  

en zijn woorden rustig overdenken.  

Dan wil je iets gaan doen,  

omdat je op Hem vertrouwt  

en met hem anderen gelukkig wil maken,  

omdat je handen jeuken… 


