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33e zondag door het jaar  13-14 november 2021 

–  
decanaat Poperinge 

 

 

Als aperitief:  
  

Keep the homefires burning - Ivor Novello & Lena Guilbert Ford 

 
https://www.youtube.com/watch?v=vEzwTPPHx50 

 

They were summoned from the hillside 

They were called in from the glen, 

And the country found them ready 

At the stirring call for men. 

Let no tears add to their hardships 

As the soldiers pass along, 

And although your heart is breaking 

Make it sing this cheery song. 

 

Keep the Home Fires Burning, 

While your hearts are yearning, 

Though your lads are far away 

They dream of home. 

There's a silver lining 

Through the dark clouds shining, 

Turn the dark cloud inside out 

'Til the boys come home. 

 

Overseas there came a pleading, 

"Help a nation in distress." 

And we gave our glorious laddies 

Honour bade us do no less, 

For no gallant son of freedom 

To a tyrant's yoke should bend, 

And a noble heart must answer 

To the sacred call of "Friend." 

 

Keep the Home Fires Burning, 

While your hearts are yearning, 

Though your lads are far away 

They dream of home. 

There's a silver lining 

Through the dark clouds shining, 

Turn the dark cloud inside out 

'Til the boys come home. 

 

 
Enkele dagen geleden, op 11 november tijdens een 

onvergetelijke Wapenstilstand–herdenkingsviering in de Sint-

Bertinuskerk te Poperinge voor de eerste keer gehoord.  

Met dank aan het koor Hopchora o.l.v Alexander Besant voor de 

prachtige uitvoering ! 

 

Het lied past ook wonderwel in de liturgie van vandaag: licht 

zien, de hoop erin houden in donkere tijden. Zo probeerden ze 

dat in de Grote Oorlog…  Hoe slagen wij daar nu in ? 

Ze werden opgeroepen vanaf de heuvels 

Ze werden geroepen vanuit de vallei, 

En het land vond ze klaar 

bij de opzwepende roep voor mannen. 

Laat geen tranen bijdragen aan hun 

ontberingen terwijl de soldaten langskomen, 

En hoewel je hart breekt 

Laat het dit vrolijke lied zingen. 

 

Houd de haarden brandend, 

Terwijl jullie harten verlangen, 

Ook al zijn je jongens ver weg 

Ze dromen van thuis. 

Er is een zilveren randje 

schijnend doorheen de donkere wolken. 

Keer de donkere wolk binnenstebuiten 

Tot de jongens thuiskomen. 

 

Van overzee kwam er een smeekbede, 

"Help een natie in nood." 

En we gaven onze roemvolle jongens 

Eer beval ons om niet minder te doen, 

Voor geen dappere zoon van vrijheid 

Tot het juk van een tiran moet buigen, 

En een nobel hart moet antwoorden 

Op de heilige roep van 'Vriend'. 

 

Houd de haarden brandend, 

Terwijl jullie harten verlangen, 

Ook al zijn je jongens ver weg 

Ze dromen van thuis. 

Er is een zilveren randje 

schijnend doorheen de donkere wolken. 

Keer de donkere wolk binnenstebuiten 

Tot de jongens thuiskomen. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vEzwTPPHx50
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Openingslied: Lied aan het Licht (ZJ 825) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=JS-jZuk-beI 

 

Licht dat ons aanstoot in de morgen 

voortijdig licht waarin wij staan. 

Koud, één voor één en ongeborgen 

licht overdek mij, vuur mij aan. 

Dat ik niet uitval, dat wij allen 

zo zwaar en droevig als wij zijn 

niet uit elkaars genade vallen 

en doelloos en onvindbaar zijn. 

 

Licht van mijn stad de stedehouder 

aanhoudend licht dat overwint. 

Vaderlijk licht, steevaste schouder, 

draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 

Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen 

of ergens al de wereld daagt 

waar mensen waardig leven mogen 

en elk zijn naam in vrede draagt. 

 

Alles zal zwichten en verwaaien 

wat op het licht niet is geijkt. 

Taal zal alleen verwoesting zaaien 

en van ons doen geen daad beklijft. 

Veelstemmig licht, om aan te horen 

zolang ons hart nog slagen geeft. 

Liefste der mensen, eerstgeboren, 

Licht, laatste woord van Hem die leeft. 

 
Welkom 

 
De liturgie van deze zondag  

vraagt om een onbegrensd vertrouwen in de toekomst: 

het evangelie verwijst naar de vijgenboom 

die een nieuwe zomer en een nieuwe toekomst aankondigt. 

Dat beeld van een betere toekomst moge ons sterken, 

ook als de tekenen van de huidige tijd niet zo hoopvol zijn 

als we wel zouden willen. 

 

Vergevingsmoment  
 

God, U nodigt ons uit om te groeien in geloof  

en hoopvolle mensen te zijn.  

Vergeef ons als we de tekenen van hoop niet zien.  

Heer, ontferm U over ons. 

 

Christus, U nodigt ons uit om waakzaam te zijn  

en elke dag te vertrouwen op Gods zorg en nabijheid.  

Vergeef ons als we te weinig luisteren naar medemensen  

en niet getuigen van dit geloof. Christus, ontferm U over ons. 

 

God, U nodigt ons uit om op U te vertrouwen en uw aanwezigheid  

te zien in de liefde en de inzet van zovele mensen.  

Vergeef ons als we ongeduldig worden  

of de moed verliezen bij het geweld en het onrecht in onze tijd.  

Heer, ontferm U over ons. 

https://www.youtube.com/watch?v=JS-jZuk-beI
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Lofzang 

 
Eer aan God in de hoge, 

Schepper van hemel en aarde. 

Hij schenkt ons leven, licht en liefde. 

Hij schenkt ons zijn Zoon, 

die ons bevrijdt. 

 

Vrede op aarde onder mensen 

die handen reiken van volk tot volk 

en zich verzoenen met elkaar 

tot een wereld zonder grenzen. 

 

Mensen in wie Hij welbehagen heeft, 

om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid 

en om hun streven naar eerbied 

voor alles wat in zijn schepping leeft. 

 

Eer aan God in de hoge, 

want Hij sluit een Verbond  

met de kleinen en de zwakken 

en met allen  

die aan zijn Boodschap gestalte geven. 

 

Vrede op aarde aan alle mensen 

en zalig zij die vrede stichten, 

want zij worden kinderen van God genoemd. 

 

Moge Hij welbehagen vinden in ons, 

als volk onderweg, 

in het voetspoor van Jezus, 

onze Messias en onze Heer. Amen. 

 
Openingsgebed 
 
Goede God, al wat leeft, duurt slechts zijn tijd.  

Niets dat uit onze handen komt zal eeuwig duren.  

Maar uw Woord is eeuwig, uw Liefde blijft. 

Sta ons bij  

en wees onze steun om, in de wisseling der tijden,  

het echte leven niet uit het oog te verliezen, 

in het voetspoor van Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen. 

 
Eerste lezing: Uit de profeet Daniël (Dan. 12, 1-3) 

 

1  In die tijd zal de grote vorst Michaël opstaan 

om de kinderen van uw volk te beschermen. 

Want het zal een tijd van nood zijn, 

zoals er eerder nog geen is voorgekomen zolang er volken bestaan. 

Maar al degenen van uw volk die in het boek staan opgetekend, 

zullen in die tijd worden gered. 

2  En velen van hen  

die slapen in het land van het stof zullen ontwaken, 

sommigen om eeuwig te leven,  

anderen om de vernedering van een eeuwige schande te ondervinden. 

3  Dan zullen de wijzen stralen als de glans van het uitspansel 

en degenen die de mensen op het rechte pad hebben gebracht 

zullen schitteren als de sterren, voor eeuwig en altijd. 
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Tussenzang:  Psalm 16 (15) 5 en 8, 9-10, 11 

 
refrein: Behoed mij, God, tot U neem ik mijn toevlucht. 

 

De Heer is mijn erfdeel, mijn dronk uit de beker, 

Hij heeft mijn lot in zijn hand. 

 

Steeds houd ik mijn ogen gericht op de Heer, 

ik val niet, want Hij staat naast mij. 

 

Daarom ben ik vrolijk en blij van geest, 

daarom kan ik rustig gaan slapen. 

 

Mijn ziel laat Gij niet aan het dodenrijk over, 

Gij levert uw dienaar niet uit aan het graf. 

 

Gij zult mij de weg van het leven wijzen 

om heel mijn vreugde te vinden bij U, 

bestendig geluk aan uw zijde. 

 

 

Tweede lezing:  Uit de brief aan de Hebreeën (Hebr. 10, 11-14, 18) 
 
  Broeders en zusters,  

11  Iedere priester verricht dagelijks staande de dienst  

en draagt telkens weer dezelfde offers op,  

die nooit de zonden kunnen wegnemen.  

12  Hij daarentegen is voor altijd gezeten aan de rechterhand van God,  

na één enkel offer voor de zonden te hebben gebracht,  

13  nog slechts wachtend op het ogenblik dat zijn vijanden  

als een voetbank voor zijn voeten worden gelegd.  

14  Want door één offer heeft Hij voor altijd hen  

die zich laten heiligen tot volmaaktheid gebracht.  

18  En waar deze vergeven zijn,  

is geen zoenoffer meer nodig. 

 

 

Lied:   Wachters van de tijd  (ZJ 556) 

 
Wachters van de tijd, licht zal in uw ogen wonen, 

wilt aan alle mensen tonen van uw vrolijkheid. 

Sion, zing, daar is licht. 

 

Groet de dageraad, heden zal de Zon u vinden 

die genezing voor de blinden in haar wieken draagt. 

Nachten, zingt, God is licht. 

 

Met gerechtigheid zal Hij ’t huis van David stutten 

en Hij zal zijn schouders bukken onder wet en tijd, 

onze loot, wijn en brood. 

 

Midden onder u heeft Hij zijn verblijf geslagen 

om uw zonden weg te dragen, wacht het wonder nu 

van de Zoon die hier woont. 

 

Maakt de tafel klaar want de Bruidegom komt spoedig 

met zijn vreugde overvloedig, onze Heer is daar, 

breekt het brood van de dood. 
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Evangelie:  (Mc. 13, 24-32) 
 

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Marcus 

 

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: 

24  In die dagen na de verschrikking  

zal de zon verduisterd worden,  

en de maan haar licht niet meer laten schijnen,  

25  en zullen de sterren van de hemel vallen  

en de hemelse machten wankelen.  

26  En dan zal men de Mensenzoon op wolken zien komen,  

met veel macht en heerlijkheid.  

27  Dan zal Hij de engelen uitzenden  

en zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken,  

van het uiteinde van de aarde tot aan het uiteinde van de hemel.  

28  Leer van het beeld van de vijgenboom:  

als zijn twijgen zacht worden en zijn bladeren zich ontvouwen,  

dan weten jullie dat de zomer in aantocht is.  

29  Zo moeten jullie ook weten:  

wanneer je deze dingen ziet gebeuren,  

dan staat het vlak voor de deur.  

30  Ik verzeker jullie,  

deze generatie gaat niet voorbij  

voordat dit allemaal gebeurd is. 

31  Hemel en aarde zullen voorbijgaan,  

maar mijn Woorden zullen niet voorbijgaan. 

32  Maar wanneer die dag of dat uur aanbreekt,  

weet niemand,  

de engelen in de hemel niet, de Zoon niet, maar alleen de Vader. 

 

 

Overweging(en) 

 
De profeet Daniël in de eerste lezing en Jezus in het evangelie: allebei spreken ze het 

over het einde der tijden. Scherpe en beangstigende taal bij Daniël: de wijzen - en dat 

zijn zij die geleefd hebben naar Gods geboden - zullen voor eeuwig en altijd schitteren 

als sterren, maar zij die tegen die geboden geleefd hebben, zullen de eeuwige schande 

ondervinden. Het zijn duidelijke woorden van oordeel en veroordeling. Nu, wat Jezus zegt 

klinkt ook beangstigend: verschrikkingen, rampen, verzamelen van de uitverkorenen…  

Wanneer dat zal gebeuren, weet alleen de hemelse Vader. 

In de loop van de geschiedenis hebben die woorden, en vooral die veroordelingen, 

bijzonder veel indruk gemaakt. ’t Is natuurlijk handig om mensen daarmee bang te 

maken, met de bedoeling ze een duwtje in de goede richting te geven. “Als je niet doet 

wat moet, dan wacht je eeuwige verdoemenis.” Je vindt het terug in ontelbare teksten, 

schilderijen en beeldhouwwerken. Het meest gekende – en wat mij betreft ook mooiste – 

is het Laatste Oordeel van Michelangelo in de Sixtijnse kapel te Rome.   

Nu, wat mij opvalt is dat iedereen blijft hangen bij het vreselijke en negatieve van de 

‘veroordeling’ maar het positieve dat hier in het Evangelie ook zit, niet hoort of ziet.  

Ik heb het over: “Hemel en aarde zullen vergaan, maar mijn woorden zullen niet 

vergaan.” Jezus gebruikt hierbij het beeld van de vijgenboom: ze zullen altijd opnieuw 

bloeien en altijd opnieuw vrucht voortbrengen. Eigenlijk klinkt dat toch hoopvol. Er is 

toch iets dat eeuwigheidswaarde heeft. Dat het leven eindig is, dat weten we allemaal. 

We worden er ook dagelijks mee geconfronteerd, zeker nu de pandemie weer wild om 

ons heen grijpt ! Ik kijk ook graag naar uitzendingen van National Geographic over het 

ontstaan van de aarde, van het leven. Fascinerend hoe alles evolueert, groeit en bloeit 

en dan vergaat en grondstof of voorwaarde wordt voor  nieuw leven. Niet alleen in de 

natuur is dat zo, maar ook in al wat mensen voortbrengen:  de Griekse cultuur, het 

Romeinse Rijk, de Egyptische farao’s, al die grootheden uit het verleden: waar zijn ze? 

Alleen ruïnes blijven over. Maar we weten ook dat geen enkele vernietiging het 
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definitieve einde is, hoe wreed oorlogen en terrorisme ook zijn, hoe groot milieurampen 

het leven kunnen uitroeien. Dat is al miljarden jaren zo; tot op vandaag. 

Met dat in ons achterhoofd, klinkt het niet geweldig gedurfd die woorden van Jezus ?  

“Hemel en aarde gaan voorbij, maar de woorden van Jezus gaan nooit voorbij.”  

Ook als alles dreigt te vergaan, blijven zijn woorden bestaan. Al 2000 jaar mogen we 

zien dat die woorden van Jezus altijd opnieuw voor nieuw leven en voor nieuwe 

menselijkheid zorgen. Op zich is dat een wonder waar we hoop en vertrouwen moeten uit 

putten. Altijd opnieuw zien we dat die woorden van Jezus mensen inspireren en bron 

worden van inzet voor een betere wereld, zelfs bij niet gelovigen of humanisten.  

Maar het reikt nog dieper. Ik denk dat er hier bedoeld wordt: zelfs als alles vergaat, dan 

is Jezus, dan is God er nog altijd voor ons. Dat is de belofte, de taal van de liefde, de 

kern van wat we omschrijven als ‘God’. Nu, misschien denk je: wat heb ik daaraan ? Nu, 

het is niet alleen een belofte tussen elk van ons en God. We mogen dit gerust uitbreiden 

naar elke relatie, elk verbond in liefde. Om het met de tekst van een lied te zeggen: 

“Alles is eindig maar de liefde blijft. (Zij roept ons oneindig naar Gods eeuwigheid). 

Woorden verdwijnen, mensen gaan voorbij,  

onze namen kwijnen, flarden licht zijn wij.  

Blinken wordt verbleken, macht raakt uitgeteld.  

Wie de sterksten leken, worden neergeveld. 

 

Al wat wij deden voor de minste mens,  

eigenbaat bestreden, liefde zonder grens. 

Dit zal eeuwig duren, niet in rook opgaan,  

in het uur der uren bij God voortbestaan.” 

 

Waarmee zijn we bezig ? Waar liggen we van wakker ? Wat jagen we na ? Misschien al te 

vaak van dingen die er niet toe doen… En die op het einde van de rit niet belangrijk zijn.  

Mag je niettemin proeven van wat eeuwigheidswaarde heeft: de liefde … het koesteren, 

doen groeien, steunen en er dankbaar voor zijn. 

Miguel Dehondt 

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

 

Zou ik als dorre vijgenboom  

het voorteken kunnen zijn  

van een naderende herfst  

en van de winter van het leven,  

onheil voorspellend?  

Zou ik de voorbode kunnen zijn  

van een wereld in verval,  

van hel op aarde? 

Ja, ik zou… 

 

Maar zou ik ook als uitbottende vijgenboom  

het groeiend voorteken van een nieuwe zomer kunnen zijn,  

tegen alle doemdenken in,  

heil en zegen verkondigend?  

Zou ik in deze wereld in verval  

voorbode kunnen zijn  

van hoop en toekomst,  

van stralend nieuw begin? 

 

Zou ik met takken van geloof kunnen reiken naar de hemel toe?  

Zouden al mijn bloesems en bladeren  

tekens kunnen zijn van nieuwe hoop?  

Zouden de vruchten die ik draag  

vruchten van liefde kunnen zijn?  

Zou ik een boom kunnen zijn  

die er toe doet en aan zijn vruchten wordt gekend en geacht? 

Ja, ik zou… 
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----------------------------------- 

 

Als je wereld lijkt in te storten, 

als de zon van de hoop versluierd lijkt 

in de wolken van pijn of verdriet; 

 

als de sterren in je leven 

doven aan de hemel van jouw verhaal 

en je nergens nog oriëntatie vindt; 

 

als  je geen controle of greep meer krijgt 

op wat je overkomt, ervaart of voelt 

en het leven je enkel zinloos lijkt 

 

leer dan van het beeld van de vijgenboom: 

als zijn twijgen zacht worden en zijn bladeren zich ontvouwen, 

dan weet je dat de zomer in aantocht is. 

 

Als je wereld lijkt in te storten, 

kan je tussen het puin om je heen al de eerste sporen ontdekken 

van een nieuw verhaal dat jij voorzichtig opbouwt. 

 

Als je geen oriëntatie meer vindt doorheen alles wat je overkomt, 

keer dan naar binnen en luister naar wat je hart je vertelt. 

Het is je enige, echte kompas in je leven. 

 

Als het leven je zinloos lijkt,   

en je keer op keer de controle verliest, 

luister dan naar wat het leven je zelf wil vertellen. 

Misschien worden je handen nu vrij gemaakt  

om straks het nieuwe te kunnen omhelzen. 

(Vincent Duyck) 

 

 

Woorden van geloof  
 
Ik geloof in de Geest van leven en liefde,  

ver aan mij vooraf,  

royaal aan mij vooruit,  

maar ook in mij aanwezig. 

En ik noem Hem God en Schepper. 

 

Ik geloof in mensen die, gedreven door de Geest,  

mij vóórleven wat leven betekent  

en wat liefde vermag. 

Daarom geloof ik in Jezus  

en in zoveel anderen die leefden en leven zoals Hij. 

 

Ik geloof in de Gemeenschap van de Geest:  

mensen die zich samen oefenen  

in recht doen en vrede stichten,  

in breken en delen. 

 

Ik geloof in het goede  

dat wij nu eens verbergen, dan weer openbaren. 

En ik geloof dat het goede het kwade zal overleven. 

En dat niet aan de dood  

maar aan het leven en de liefde  

het laatste woord toekomt. Amen. 
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Voorbeden  

 
V.: Bieden wij vol vertrouwen onze intenties aan, aan onze God. 

We weten dat Hij van zijn mensen houdt. 

 

Bidden wij voor die mensen  

voor wie het leven door oorlog, honger en geweld  

uitzichtloos is geworden. 

Dat zij, ondanks alles,  

toch hun hoop op een nieuwe wereld van gerechtigheid en vrede  

niet verliezen. 

Laten we bidden... 

 

Bidden wij voor allen  

die een groot verdriet te verwerken kregen  

en die in hun wanhoop geen lichtpunt meer zien,  

omdat hun leven alle perspectief verloor. 

Dat zij niet opgeven en dat wij hen bijstaan. 

Laten we bidden…  

 

Bidden wij voor allen  

die zich blijven verzetten tegen verdrukking  

en voor de voortrekkers in onze gemeenschappen. 

Dat zij volhouden en blijven verder kijken dan ‘hier en nu’. 

Laten we bidden… 

 

V.: Goede God, Grond van ons bestaan,  

kom en versterk ons wankel geloof.  

Houd onze ogen op U gericht,  

nu en alle dagen van ons leven. Amen. 

 

Lied:  De Heiligen ons voorgegaan  (ZJ 551) 

 

➔ https://www.youtube.com/watch?v=csD3Op0WoBM  (mooi instrumentaal) 

➔ https://www.youtube.com/watch?v=pl81oE5dM1U 

 

De heiligen, ons voorgegaan, hebben hier niets verworven, 

maar zijn aan 't einde van hun baan als vreemdeling gestorven. 

Maar zij geloofden dat Gods hand die hen tot daar geleid had 

in 't beter, hemels vaderland een stad voor hen bereid had. 

Geprezen zij zijn naam! Hij deed hen veilig gaan! 

Komt, zingen wij tesaam met alle heiligen! 

 

Zij trokken uit als Abraham, door God de Heer geroepen 

zonder te weten waar hij kwam, om 't land van God te zoeken. 

Zij zijn gestorven in zijn naam en hebben niets geweten 

dan dat Hij had gezegd: Ik schaam mij niet uw God te heten. 

Geprezen zij zijn naam! Hij deed hen veilig gaan! 

Komt, zingen wij tesaam met alle heiligen! 

 

Die van de aarde vrijgekocht nu rusten van hun werken, 

zij spreken en getuigen nog om ons geloof te sterken, 

dat wij omgeven door de wolk de weg ten einde lopen, 

een met het heilig trekkend volk in liefde en in hope. 

Geprezen zij zijn naam! Hij doet ons veilig gaan! 

Komt, zingen wij tesaam met alle heiligen! 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=csD3Op0WoBM
https://www.youtube.com/watch?v=pl81oE5dM1U
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Gebed over de gaven 

 
God, onze toevlucht,  

overtuigd van uw liefde  

en verzekerd van uw trouw,  

nemen wij hier brood en wijn in onze handen. 

Moge wij, door U bemind, door U gevoed,  

mensen worden naar uw hart  

die vrede brengen en recht doen,  

geïnspireerd door Jezus’ voorbeeld. Amen. 

 

Groot Dankgebed    
 
God, U die onze ingeboren Zoeker  

naar gerechtigheid en vrede bent,  

onze Schepper die geen rust heeft  

tot heel de aarde land van allen is. 

 

U bent onze Gids  

die ons de aarde toont zoals ze nog niet is  

en de mensen zoals ze nog lang niet zijn.  

Wij danken U daarvoor. 

 

Onze God bent U,  

onze Vriend en Toeverlaat,  

die zwijgend de waarheid spreekt,  

die ons omhult en ons hoofd en hart is  

waar wij ten dode zijn en waar ten leven,  

waar wij afbreuk doen  

en waar wij bijdragen aan uw komend Rijk. 

 

Onze Toevlucht bent U,  

Iemand die onze angst herscheppen wil tot mededogen,  

die ons gebed om aandacht voor onszelf  

beantwoordt met het stemgeluid  

van ongehoorde medemensen. 

Wij danken U daarvoor. 

 

Onze God bent U,  

Vader van Jezus,  

die ons zeggen doet zoals Hij:  

het is mijn spijs en mijn drank de wil van God te doen.  

Daarom roemen wij U: Heilig, … 

  

U die ons de aarde geeft om te bewonen, 

U weet dat wij tekortschieten  

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, 
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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 geworden is, 

voedsel en vreugde, vergeving van zonden. 

 

INSTELLINGSVERHAAL 

 

Dit is de kern 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. 

Moge 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 
 
Biddend willen wij op weg gaan naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde 

waar wij worden opgewacht door Hem,  

die voor ons 'Vader' wil zijn: Onze Vader,... 

 

Vergeef ons, Vader,  

wanneer wij uw Boodschap naar onze hand zetten. 

Doorprik onze alibi's  

wanneer wij onszelf proberen af te schermen 

voor de consequenties van uw gebod van liefde en rechtvaardigheid. 

Kom ons nabij met uw barmhartigheid 

en breng ons tot bekering.  

Dan mogen wij hoopvol uitzien naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon. 

 Want van U is het Koninkrijk... 

 

Vredeswens 

 
God is groter dan ons hart en ons verstand. 

Er is geen pijn, er is geen verdriet 

dat we niet aan Hem mogen voorleggen. 

Al wie iets vraagt, krijgt antwoord, 

al is het soms anders dan verwacht. 

Maar zijn liefde en zijn vrede weigert Hij aan niemand. 

 Die vrede van de Heer zij altijd met u. 

En geven wij Gods vrede van harte aan elkaar door. 
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Lam Gods 

 
Communie 

Lied:  ZJ 918  Eens komt de grote zomer 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Rj8oQMWZ3ek  (= 3 strofen) 

Eens komt de grote zomer waarin zich 't hart verblijdt. 

God zal op aarde komen met groene eeuwigheid. 

De hemel en de aarde wordt stralende en puur. 

God zal zich openbaren in heel zijn kreatuur. 

 

Geen woord kan het bereiken, het is aan niets gelijk, 

met niets te vergelijken dat schone koninkrijk. 

Als God zich openbaren zal op de jongste dag 

dan zullen wij ervaren wat Hij met ons vermag. 

 

Dan zien wij met verblijden Hem die ons hart beleed, 

de Heer die door zijn lijden de hemel opendeed 

en alle patriarchen met de profeten saam, 

apost'len, martelaren, verlosten in zijn naam. 

 

Ook ons zal God verlossen uit alle pijn en nood, 

van 't woeden van de boze, van 't vrezen voor de dood, 

van aarzelen en klagen, verdriet en bitterheid, 

van alles wat wij dragen, van 't lijden aan de tijd. 

 

Ja, Hij zal ons geleiden in 't schone paradijs, 

het bruiloftsmaal bereiden zijn grote naam ten prijs. 

De liefde die wij zingen, zo schoon, zo ongekend, 

zal uit de bron ontspringen van God ons middelpunt. 

 

Dan breekt muziek van snaren aan alle kanten uit 

een niet te evenaren, een goddelijk geluid. 

De engelen omringen met heil'gen tesaam 

de troon van God en zingen de glorie van het Lam. 

 

Dan zijn wij aangezeten in Gods verheven zaal, 

en zullen met Hem eten het eeuwig avondmaal. 

Dan schenkt de boom des levens ons vrucht in overvloed, 

en van de stroom des levens drinken wij daar met God. 

 

Dan zal het loflied schallen rondom de gouden troon, 

dan heffen wij daar allen met grote vreugde aan: 

lof zij en eer en sterkte de Vader en de Zoon, 

de Geest om al zijn werken zij lof van nu voortaan. 

 

 

Slotgebed    Ward Bruyninckx 

 
Maak ons ontvankelijk, Heer, 

voor de tekenen van deze tijd. 

Laat ons het goede zien, de ‘goodwill’, 

het zoeken naar vrede,  

de drang naar gelijkheid, 

de medemenselijkheid en verdraagzaamheid 

als zovele tekenen van uw Geest  

die werkt in mensen van nu. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Rj8oQMWZ3ek
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Leer ons ingaan op de goede verlangens 

die in onszelf worden geboren 

en laat ons geluk brengen aan elkaar. 

Laat uw Geest van ons bezit nemen 

zodat vrede, vriendschap en vreugde 

aanwezig zijn waar mensen samenleven. Amen.  

  

 

 

Zegen 
 
Gesterkt in ons vertrouwen en onze standvastigheid 

gaan wij van hier weg om ervan te getuigen  

dat God zorgt dat 'eind goed, al goed' is. 

Hij wil ons nabij blijven met zijn zegen:  

in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen. 

 

 
Dessertje:  
 
Bestaat kwaad? 

 

Op een dag besloot een universiteitsprofessor in de fysica zijn studenten uit te dagen. 

Hij vroeg: “Schiep God alles wat bestaat?” 

Een student antwoordde braaf: "Ja, dat deed God" 

Alles? vroeg de docent. "Ja, alles" antwoordde de student 

In dat geval schiep God dus ook het kwaad? Correct? Want kwaad bestaat, zei de docent.   

Daarop had de student geen antwoord en het bleef stil. De docent was blij met de 

gelegenheid om nog eens te bewijzen dat het geloof maar een mythe is. 

Opeens stak een andere student zijn hand op en zei: "Mag ik u een vraag stellen? 

"Natuurlijk" was het antwoord. 

Bestaat kou? "Natuurlijk, zei de professor, heb je nooit kou gevoeld? 

In werkelijkheid, meneer, bestaat kou niet. Volgens studies in de fysica is kou een totale 

en complete afwezigheid van warmte. 

Een object kan alleen bestudeerd worden als het energie bezit en uitstraalt en het is de 

warmte van een object dat de energie uitstraalt. 

Zonder warmte is een object ongeschikt en niet capabel om te reageren. Maar kou 

bestaat niet. Wij maakten de term kou om een gebrek aan warmte aan te geven. 

En duisternis? vervolgde de student.  Het bestaat, antwoordde de professor. 

Opnieuw bent u fout, meneer. Duisternis is de totale afwezigheid van licht. 

Je kunt licht en helderheid bestuderen, maar niet de duisternis.  

Het prisma van Nichols toont een variëteit van verschillende kleuren waarin het licht 

uiteen kan vallen volgens de lengte van de golven. 

Duisternis is de term die we maakten om de totale afwezigheid van licht aan te duiden. 

en tenslotte vroeg de student: "En kwaad, meneer, bestaat kwaad?" 

God schiep niet het kwaad. Kwaad is de afwezigheid van 

God in de harten van de mensen. Het is de afwezigheid van 

liefde, humaniteit en geloof. Liefde en geloof zijn als 

warmte en licht. Zij bestaan. Hun afwezigheid leidt tot 

kwaad. Nu was het de professor die stil bleef. Terloops, die 

student was … Albert Einstein. 


