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3e zondag door het jaar (A)  21 - 22 januari 2023 

–  
decanaat Ieper - Poperinge 

 

 

Als aperitief:  Blue Monday – New Order (1983) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=FYH8DsU2WCk 

info: https://radio2.be/lees/van-de-klassieker-blue-monday-van-new-order-

krijg-je-geen-goed-gevoel-op-blue-monday 

 

How does it feel 

When you treat me like you do 

And you've laid your hands upon me 

And told me who you are? 

I thought I was mistaken 

And I thought I heard your words 

Tell me, how do I feel? 

Tell me now, how do I feel? 

Those who came before me 

Lived through their vocations 

From the past until completion 

They will turn away no more 

And I still find it so hard 

To say what I need to say 

But I'm quite sure that you'll tell me 

Just how I should feel today 

I see a ship in the harbor 

I can and shall obey 

But if it wasn't for your misfortunes 

I'd be a heavenly person today 

And I thought I was mistaken 

And I thought I heard you speak 

Tell me how do I feel? 

Tell me now, how should I feel? 

Now I stand here waiting 

I thought I told you to leave me 

While I walked down to the beach 

Tell me, how does it feel 

When your heart grows cold? 

How does it feel? 

How does it feel? 

How does it feel? 

And I thought I told you to leave me 

While I walked down to the beach 

Tell me, how does it feel 

When your heart grows cold? 

 

 

 

 
 
 

 
 

Hoe voelt het 

Wanneer je me behandelt zoals je doet 

En je me in je greep kreeg  

En vertelde me wie je bent? 

Ik dacht dat ik me vergiste 

En ik dacht dat ik je woorden hoorde 

Vertel me, hoe voel ik me? 

Vertel me nu, hoe voel ik me? 

Zij die mij voorgingen 

Ze leefden door hun roeping 

Van vroeger tot de voltooiing 

Ze zullen zich niet meer afwenden 

En ik vind het nog steeds zo moeilijk 

Om te zeggen wat ik moet zeggen 

Maar ik ben er vrij zeker van dat je het me 

gaat vertellen hoe ik me vandaag moet voelen 

Ik zie een schip in de haven 

Ik kan en zal gehoorzamen 

Maar als jouw tegenslagen er niet waren 

Zou ik vandaag een hemels persoon zijn 

En ik dacht dat ik me vergiste 

En ik dacht dat ik je hoorde praten 

Vertel me hoe ik me voel? 

Vertel me nu, hoe moet ik me voelen? 

Nu sta ik hier te wachten 

Ik dacht dat ik je had gezegd me te verlaten 

Terwijl ik naar het strand liep 

Vertel me, hoe voelt het 

Wanneer je hart koud wordt? 

Hoe voelt het? 

Hoe voelt het? 

Hoe voelt het? 

En ik dacht dat ik je had gezegd me te verlaten 

Terwijl ik naar het strand liep 

Vertel me, hoe voelt het 

Wanneer je hart koud wordt? 

Meer over deze brontekstBrontekst vereist 

voor aanvullende vertaalinformatie 

Feedback sturen 

Zijvensters 

https://www.youtube.com/watch?v=FYH8DsU2WCk
https://radio2.be/lees/van-de-klassieker-blue-monday-van-new-order-krijg-je-geen-goed-gevoel-op-blue-monday
https://radio2.be/lees/van-de-klassieker-blue-monday-van-new-order-krijg-je-geen-goed-gevoel-op-blue-monday
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Openingslied:  Door de wereld gaat een woord (ZJ 720) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=4RWvnUjf6OA 

 

Door de wereld gaat een woord 

en het drijft de mensen voort: 

"Breek uw tent op, ga op reis, 

naar het land, dat Ik u wijs." 

 

Here God, wij zijn vervreemden, door te luist' ren naar Uw stem. 

Breng ons saam met Uw ontheemden, naar het nieuw Jeruzalem. 

 

Door de wereld gaat een stoet 

die de ban brak van het bloed. 

Die bij wat op aarde leeft 

nu geen burgerrecht meer heeft. 

 

Here God, wij zijn vervreemden, door te luist' ren naar Uw stem. 

Breng ons saam met Uw ontheemden, naar het nieuw Jeruzalem. 

 

Menigeen ging zelf op pad, 

daar hij thuis geen vrede had. 

Eeuwig heimwee spoort hem aan, 

laat ook hem het woord verstaan. 

 

Here God, wij zijn vervreemden, door te luist' ren naar Uw stem. 

Breng ons saam met Uw ontheemden, naar het nieuw Jeruzalem. 

 

Door de wereld klinkt een lied, 

tegen angsten en verdriet, 

tegen onrecht, tegen dwang, 

richten pelgrims hun gezang. 

 

Here God, wij zijn vervreemden, door te luist' ren naar Uw stem. 

Breng ons saam met Uw ontheemden, naar het nieuw Jeruzalem. 

 

Velen, die de moed begaf 

blijven staan, of dwalen af. 

Hunk'rend naar hun oude land. 

Reisgenoten, grijp hun hand. 

 

Here God, wij zijn vervreemden, door te luist' ren naar Uw stem. 

Breng ons saam met Uw ontheemden, naar het nieuw Jeruzalem. 

 

 

Welkom:  
 
Jezus roept vissers achter zich aan, 

doodgewone mensen zoals wij. 

Zij hoeven geen strak uitgetekende wegen te gaan, 

maar paden van licht en leven aan te wijzen. 

Hoop geven, muren afbreken, 

vreemden tot vrienden maken, 

mensen de weg voorgaan die Jezus liep. 

Waar mensen zo bijeenkomen, 

komen God en zijn Rijk in zicht. 

Moge dat ook in ons midden gebeuren. 

https://www.youtube.com/watch?v=4RWvnUjf6OA
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Gebed om ontferming   

 
Bidden wij vol vertrouwen tot God, 

die al wat leeft in zijn liefde omvat. 

 

L.: Mensen zijn soms vastgelopen, 

verstrikt in eigen schuld. 

Weest Gij de God die hen bevrijdt. 

Heer, ontferm U over ons. 

 

Mensen voelen zich soms minderwaardig, 

zitten in zichzelf gevangen. 

Weest Gij de God die ruimte schept. 

Christus, ontferm U over ons. 

 

Mensen komen soms tot inkeer, 

gaan een heel nieuw leven tegemoet. 

Weest Gij de God die met hen meegaat. 

Heer, ontferm U over ons. 

 

Moge God die trouw is aan zijn belofte, ons barmhartig zijn. 

Moge Hij waar wij tekortschieten, 

ons bij de hand nemen 

en ons brengen naar het licht van zijn Koninkrijk. Amen. 

 

 
Eer aan God: 

 
God schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis 

zodat wij Hem in de ander kunnen herkennen. 

Eren wij Hem in de naaste 

door elkaar lief te hebben 

zoals Hij van ons houdt. 

Eren wij God 

door op te komen voor wie snakt 

naar een vreedzaam en menswaardig bestaan. 

 

Eren wij God, 

niet alleen in de hoge, 

maar vooral hier op aarde. 

Loven wij God 

door te zorgen voor een hemel op aarde 

voor allen die Hij liefheeft. 

Dan zullen wij samen kunnen zingen: 

Heilig de Heer, 

God en schepper van deze wereld, 

en zalig alle mensen in wie Hij werkelijk leeft, 

in wie Hij welbehagen schept. Amen. 

  
 

Openingsgebed  

 
God, U die licht brengt in onze duisternis 

en ons telkens weer oproept tot verbondenheid, 

maak ons hart ontvankelijk voor uw bevrijdend woord 

dat in Jezus is mens geworden. 

Bevrijd ons van alles wat ons verhindert om uw droom waar te maken, 

vandaag, morgen en al de dagen dat we leven mogen. Amen. 
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Eerste lezing: Uit de profeet Jesaja  (Jes. 8, 23b-9, 3) 

 

23b In het verleden bracht God vernedering 

over het land van Zebulon en over het land van Naftali, 

In de toekomst brengt hij weervoorspoed in dit gebied aan de zee, 

in het land over de Jordaan 

en ook in de streek waar de heidenen wonen. 

1           Het volk dat ronddwaalt in het donker, ziet een helder licht. 

Over hen die wonen in een land vol duisternis gaat een stralend licht op. 

2           Uitbundig laat U hen juichen 

en U overstelpt hen met vreugde; 

zij verheugen zich voor uw aanschijn 

zoals er vreugde is bij de oogst 

en gejuich bij het verdelen van de buit. 

3           Want het drukkende juk, 

de stang op hun schouders, 

de stok van de drijver, 

U breekt ze stuk als op de dag van Midjan. 

 

 
Tussenzang:  Psalm 146 (145), 7, 8-9a, 9bc-10 

 

Refrein: Kom, Heer om ons te redden. 

 

De Heer doet altijd zijn woord gestand, 

verdrukten verschaft Hij recht. 

 

De Heer geeft brood aan wie honger heeft, 

gevangenen geeft Hij de vrijheid. 

 

De ogen van de blinden opent de Heer, 

gebrokenen richt Hij weer op. 

 

De Heer bemint de rechtvaardigen, 

de Heer behoedt de ontheemden. 

 

De Heer geeft de wees en de weduwe steun, 

maar zondaars laat Hij verdwalen. 

 

De Heer is koning in eeuwigheid, 

uw God, Sion, heerst over alle geslachten. 

 

 
Tweede lezing:  (1 Kor. 1, 10-13. 17) 

 

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe 

 

10         In de naam van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, 

doe ik een beroep op u: 

wees allen eensgezind, 

laat er geen verdeeldheid onder u zijn; 

wees volkomen één van zin en één van gevoelen. 

11         Ik heb namelijk van Chloë’s huisgenoten gehoord, broeders en zusters, 

dat er onenigheid onder u heerst. 

12         Ik bedoel dit: 

Ieder van u schijnt zijn eigen leus te hebben: 

`Ik ben van Paulus.’ 

`Ik van Apollos.’ `Ik van Kefas.’ `Ik van Christus.’ 
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13         Is Christus dan in stukken verdeeld? 

Is Paulus soms voor u gekruisigd? 

Of bent u gedoopt in de naam van Paulus? 

14         God zij dank dat ik niemand van u gedoopt heb, 

behalve dan Crispus en Gajus. 

15         Dus niemand kan zeggen dat u in mijn naam gedoopt bent. 

16         O ja, ik heb ook nog het gezin van Stefanas gedoopt; 

verder zou ik niet weten dat ik iemand gedoopt heb. 

17         Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, 

maar om het evangelie te verkondigen; 

en dat niet met geleerde woorden, 

want dan had het kruis van Christus zijn kracht verloren. 

 

 

Lied:   Licht dat ons aanstoot in de morgen (ZJ 825) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=A6WN9Xz9s8A 

 

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. 

 
 

Evangelie:   (Mt., 4, 12-23) 

 

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Mattheüs 

 

12 Toen Jezus hoorde dat Johannes overgeleverd was, 

nam Hij de wijk naar Galilea. 

13 Met voorbijgaan van Nazareth 

vestigde Hij zich in Kafarnaüm bij het meer, 

in het gebied van Zebulon en Naftali, 

14 opdat vervuld zou worden wat bij monde van de profeet Jesaja gezegd is: 

15 Land van Zebulon en land van Naftali, 

aan de weg naar zee, aan de overkant van de Jordaan,  

https://www.youtube.com/watch?v=A6WN9Xz9s8A
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Galilea van de heidenen! 

16 Het volk dat in duisternis zit 

heeft een groot licht gezien, 

en over hen die in het land 

en in de schaduw van de dood zitten, 

over hen is een licht opgegaan. 

17 Vanaf toen begon Jezus te verkondigen. 

Hij zei: `Bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is ophanden.’ 

18 Toen Hij eens langs het meer van Galilea liep, 

zag Hij twee broers – Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas – het net 

uitwerpen in het meer; want het waren vissers. 

19 Hij sprak hen aan: 

`Kom achter Mij aan, en Ik zal jullie tot vissers van mensen maken.’ 

20 Meteen lieten ze hun netten achter en volgden Hem. 

21 Verderop zag Hij nog twee broers, Jakobus van Zebedeüs 

en zijn broer Johannes; 

ze waren in de boot met hun vader Zebedeüs hun netten aan het klaren. 

Hij riep hen. 

22 Meteen lieten ze de boot en hun vader achter en volgden Hem. 

 23 Hij trok rond in heel Galilea, 

terwijl Hij in hun synagogen onderricht gaf, 

de goede boodschap verkondigde van het koninkrijk, 

en elke ziekte en elke kwaal onder het volk genas. 

 
Overweging(en) 

 
De derde maandag van januari  - dit jaar 16 januari noemt men ‘Blue Monday’, een 

uitvinding van de Britse psycholoog Cliff Arnall voor de meest deprimerende dag van het 

jaar. De blauwe maandag of depri-maandag is sinds 2005 de dag waarop de meeste 

mensen zich treurig, neerslachtig of weemoedig voelen. Waarom die dag juist 

halverwege januari valt, zou te maken hebben met het feit dat goede voornemens voor 

het nieuwe jaar mislukt zijn en de vakanties ver weg lijken. Daarnaast zijn de dagen nog 

donker en is de maandag voor veel mensen de eerste dag van de werkweek. Arnall werd 

in academische kringen met bakken kritiek overladen maar niettemin duikt zijn begrip 

sindsdien in de media op. Ook al is het niet wetenschappelijk, het idee heeft wel iets 

herkenbaars en het beantwoordt zeker aan een gevoel bij veel mensen.   

Ik hoop in ieder geval dat jouw voorbije maandag niet te blauw of te donker was.  

Ik heb de indruk dat het voor veel mensen toch wel een donkere tijd is. Om te beginnen 

gebeurt er weinig in de wereld om vrolijk van te worden. Zoveel mensen zijn op de 

vlucht voor oorlog, geweld en terrorisme; het klimaat is op drift, diersoorten sterven aan 

recordtempo uit; onze instellingen lijken stuurloos en weinig in staat tot het nemen van 

de juiste beslissingen; er lijken geen waarden en normen meer . Het zijn die dingen die 

we elke dag in het nieuws horen en die ons beangstigen omdat er geen beterschap in zit. 

Niet dat het vroeger zoveel beter was – de machten der duisternis zijn altijd actief 

geweest, maar ergens was er altijd nog perspectief en hoop: morgen wordt het beter. Nu 

missen we vaak die hoop omdat de media vaak alleen maar focussen op het negatieve 

omdat dat zo sensationeel is.  

Wat mij eveneens beangstigt, zijn de vele mensen rondom ons die worstelen met 

depressies, burn-out en levensmoeheid.  Voor hen gelijkt het leven vaak op een donkere 

nacht zonder uitzicht op licht. Veel te veel mensen stappen ook uit het leven of vluchten 

in drank of drugs om het leefbaar te houden. Iemand die zichzelf tekort deed na een 

leven van lijden schreef in een nagelaten briefje: “Heb begrip voor ons voor wie het altijd 

donker is in ons hoofd, zelfs terwijl de zon schijnt. Heb begrip omdat de gordijnen in ons 

leven niet opgetrokken geraken.” 

En dan horen we vandaag bij Jesaja: “Het volk dat ronddwaalt in het donker, ziet een 

helder licht. Over hen die wonen in een land vol duisternis gaat een stralend licht op.”  

Mattheüs herkent vervolgens in Jezus dat licht. Door wat Jezus zegt en doet brengt Hij 

een blijde boodschap. Voor mensen is Hij een teken van hoop, een licht in de duisternis. 

Laat dit een mooie, beeldrijke manier zijn om duidelijk te maken welke impact Jezus had 
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in zijn tijd op zijn omgeving. Dit verklaart ook waarom het christendom zo’n vlugge 

verspreiding heeft gekend over heel de toenmalige wereld. De mislukten, rechtelozen, 

armen, uitgestotenen, zieken, kleinen, allen die niet meetelden of er niet bij hoorden, 

kregen plots een voorkeursbehandeling; werden opgevist en hoorden dat zij Gods 

lievelingen waren. Voor hen was Jezus duidelijk de Messias, de bevrijder van alles wat 

hen belette om echt, ten volle te leven: “Woord van God is wat Hij doet. Hij geeft leven 

in overvloed” , zingen we in een lied van Carlos Desoete. Mogen wij in Jezus’ voetspoor 

ons uitgenodigd weten om net zoals de apostelen ‘mensenvissers’ te worden. In het 

Evangelie horen we dat ze terstond hun netten in de steek lieten en Jezus volgden. 

Waren ze verblind door die beloftevolle en aantrekkelijke profeet met de naam Jezus ? Ze 

wisten wellicht niet waaraan ze in hun naïef enthousiasme begonnen. Visser zijn is net 

als herder zijn een hondenstiel, uitgeleverd zijn aan de natuurelementen en vooral aan 

de willekeur van je kudde schapen of school vissen.  Het vraagt nederigheid en 

bescheidenheid en vooral vertrouwen wanneer dat Rijk Gods veel meer weg heeft van 

een verre droom dan van een “midden-onder-u-verhaal”. Ik denk aan die mensen voor 

wie het duister blijft ondanks alle lichten, zij die de uitgestoken stand niet zien of niet 

willen nemen, zij die door de mazen van de netten glippen, als glibberige vissen uit je 

handen springen terug het water in. Onmacht , als herder, als visser… hoe ga je daar 

mee om, zonder dat bij u het licht uitgaat ? Moge God zich over ons blijven ontfermen 

zodat we steeds het licht zien in de duisternis én mensenvisser zijn, want daartoe zijn we 

allen geroepen. 

Miguel Dehondt 

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

 

Dat wij in elkaar zien 

wat Gij in ons ziet: 

uw beeld en gelijkenis. 

 

Wie die ander ook is, 

niemand minder 

dan uw mens is hij. 

 

Dat wij hem noemen 

bij zijn diepste naam, 

 

hem aanspreken 

op zijn glanzende kern. 

 

O God 

dat wij elkaar 

herkennen en omhelzen 

 

als scheppingen 

van één en dezelfde hand, 

 

als kinderen 

van één en dezelfde Vader.  (Hans Bouma) 

 

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

 

Mij inzetten voor uw Kerk? 

Met zo weinig mensen nog… 

Met zo’n grijs publiek… 

Rondom mij zegt men: 

‘Dat is vergeefse moeite.’ 

Maar diep in mij 

blijft Gij mij onweerstaanbaar voortstuwen. 

Gij doet een appél op mij. 
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Mij inzetten voor uw Kerk? 

Met zulke trage veranderingen… 

Met zoveel tegengestelde meningen… 

Rondom mij lacht men: 

‘de Kerk loopt op haar einde.’ 

Maar diep in mij 

drijft een kracht mij voort 

om uw Boodschap door te geven. 

Gij doet een appél op mij. 

 

Mij inzetten voor uw Kerk? 

Met meer vragen dan antwoorden… 

Met grote onwetendheid over morgen… 

Rondom mij leeft men anders: 

‘er is ook leven zonder Kerk.’ 

Maar diep in mij 

brandt het onblusbaar verlangen 

om met uw mensen op weg te gaan. 

Gij doet een appél op mij. 

 

Iets in mij – sterker dan mezelf – 

blijft mij aantrekken in uw Kerk. 

Uit haar verleden licht voor mij haar toekomst op. 

Ze is te zoeken in de verhalen 

over nieuwe Geestkracht 

doorheen ballingschap, 

over nieuw Opstaan 

na eerst loslaten en sterven. 

 

Als ik dan toch maar weer eens voel: 

het haalt allemaal niets uit, 

als ik dan toch maar weer eens denk: 

ik geef het beter op, 

doe dan weer een appél op mij, God. (naar Jean-Paul Vermassen) 

 

 

Woorden van geloof 

 
Ik geloof in God, 

die vrede in de wereld wil, 

die ons vraagt aan die vrede mee te bouwen, 

zodat leven in geluk mogelijk wordt voor iedereen. 

 

Ik geloof in Jezus Christus, 

die ons bevrijdt van angst en vooroordelen, 

en die ons doet hopen, 

de dood voorbij. 

 

Ik geloof in de Geest, 

die gerechtigheid schept, 

die ons verantwoordelijk maakt om, 

door inzet en inkeer, 

een wereld uit te bouwen die bewoonbaar is voor allen. 

 

Ik geloof in een gemeenschap 

die deze taak op zich neemt. 

Ik geloof in een God die belooft 

dat Hij ons leven zal voltooien 

in zijn Rijk van vrede voor altijd. Amen. 
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Voorbeden  

 
Bidden wij voor alle mensen dwalend in de duisternis  

omdat ze niet meer weten wie zij moeten geloven in onze dagelijkse wereld.  

Dat zij licht mogen zien en U en uw Blijde Boodschap  

op het spoor mogen komen. Laat ons bidden… 

  

Bidden wij voor alle angstige mensen,  

mensen die het licht niet meer zien  

en verloren lopen in hun eigen leven.  

Dat zij zin en goesting in het leven mogen vinden. Laat ons bidden…  

 

Bidden wij voor alle mensen die geen Koninkrijk van God kunnen waarnemen  

omdat zij ongelukkig zijn.   

Het leven heeft hen pijn gedaan door tegenslag, geweld en vernedering.   

Dat er mensen op hun weg komen die zijn als licht in de duisternis.  

Laat ons bidden… 

 

 
Lied: Stem die ons roept  (ZJ 776) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=Y1Gs-sSEdco 

 
Stem die ons roept, Vader die draagt, 

Rots van vertrouwen aan mensen gewaagd. 

Herder die hoedt, niemand verloren, 

ieder als beeld van uw liefde herboren. 

 

Woord van God is wat Hij doet: 

Hij geeft leven in overvloed. 

 

Mensen gegeven, getrouw aan elkaar, 

verbonden voorgoed in dat oude gebaar: 

brood om te worden, wijn om te delen, 

wij dragen uw kracht om de wereld te helen. 

 

Woord van God is wat Hij doet: 

Hij geeft leven in overvloed. 

 

Handen geopend voor iedere nood, 

geloof zonder daden geleidt naar de dood. 

Geloven is doen wat de woorden beleden, 

geloven is werken voor recht en voor vrede. 

 
Woord van God is wat Hij doet: 

Hij geeft leven in overvloed. 

 

 
Gebed over de gaven  
 
Goede God, 

U gunt ons het goede. 

Aanvaard uit onze handen deze bescheiden gaven van brood en wijn 

en maak ons tot een gemeenschap, 

verbonden met U en met elkaar. 

Doe ons samenzijn in de geest van Jezus van Nazareth, 

vandaag en alle dagen dat we leven mogen. Amen.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Y1Gs-sSEdco
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Groot Dankgebed  

 
God, onze Vader, 

wij willen U danken voor al die mensen, 

die, door de eeuwen heen, uw oproep hebben gehoord en beantwoord. 

 

Wij danken U voor al die mannen en vrouwen 

die op stap zijn gegaan naar een betere wereld, 

naar de realisatie van uw Rijk van vrede en gerechtigheid. 

 

Wij danken U voor hen die ons in vreugde en verdriet nabij zijn, 

voor hen die onbaatzuchtig weten te delen, 

voor de moedigen, die het nooit opgeven. 

 

Wij kijken met bewondering op naar Jezus, 

omdat Hij ons uw droom voorgeleefd heeft 

hoe wij met elkaar kunnen omgaan 

armen kunnen helpen, 

bedroefden kunnen troosten, 

voor zieken kunnen zorgen 

en een hart kunnen hebben voor mensen die nergens meetellen. 

 

Om zijn voorbeeld, 

om de manier waarop U ons lief hebt 

willen wij U danken en zeggen daarom: Heilig … 

 

God, onze Vader, die het vuur van uw liefde gelegd hebt  

in de harten van de mensen, 

hou dit in ons brandend. 

Zend ons uw Geest om te doen wat Jezus deed. 

Naar zijn voorbeeld zijn wij hier samen 

om het brood te delen met elkaar. 

 

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. 

 

God, wij danken U 

omdat U Jezus niet in de steek gelaten hebt, 

maar Hem nieuw leven gegeven hebt voor altijd. 

 

Jezus heeft ons geleerd 

dat niemand groter liefde heeft 

dan Hij die zijn leven geeft voor de andere. 

Moge die Boodschap in ons verder groeien. 

 

Zo kan in verbondenheid van de ene mens met de andere 

wereldwijd een nieuwe wereld ontstaan 

van vrede en vriendschap. 

 

Door Jezus en met Hem en in Hem 

moge zo Gods Rijk meer en meer gestalte krijgen, 

vandaag en alle dagen die komen 

tot in uw eeuwigheid. Amen.   

 

 



11 
 

Onze Vader 

 
“Kom achter Mij aan. Ik zal van jullie vissers van mensen maken. 

Kom en bid met Mij tot mijn en uw Vader, zoals Ik het u heb geleerd”: 

Onze Vader… 

 

Waar wij onszelf zoeken, God, 

klinkt uw woord: “Gooi uw netten uit om mensen op te vangen”. 

Waar uw opdracht ons zwaar valt, 

zegt U: “Vrees niet. Ik ben met u”. 

Blijf ons nabij met uw Woord en uw genade 

die ons tot doeners van uw Boodschap maken. 

Dan zullen wij vol vertrouwen mogen uitzien 

naar de wederkomst van Jezus, Messias, uw Zoon. 

Want van U is het Koninkrijk,… 

 

 

Vredeswens 

 
God, 

wat wij ‘vrede’ noemen, is vaak geen ‘vrede’ in uw ogen. 

Laat ons niet berusten in valse vrede, 

niet zwijgen uit zelfbehoud, 

niet buigen voor geweld, 

maar laat ons onze stem verheffen voor ontrechten en minder bedeelden. 

Leer ons hongeren en dorsten en zoeken naar gerechtigheid. 

Dan zal geboren worden wat de engelen destijds bedoelden met: 

“vrede op aarde aan alle mensen”. 

Die Godsvrede zij altijd met u 

 

 

Lam Gods 
 
 

Communie 
 

 
Lied:  Mens voor de mensen zijn  (ZJ 509) 
  
https://www.youtube.com/watch?v=6z2H-V_MZV8 

 

Refr.: Mens voor de mensen zijn, Herder als God, 

trooster voor groot en klein, zo lief als God. 

 

God roept zijn mensen, Hij roept ze bij naam,  

opdat zij toegewijd zijn wegen gaan.  refrein 

 

Genade zaait Hij als zaad in hun hart, 

zijn Geest vernieuwt de tijd en heelt de smart.  refrein 

 

Klein met de kleinen zijn, vriend onverwacht, 

niet op zichzelf maar op and'ren bedacht.  refrein 

 

Zieken omarmen, hun tranen verstaan, 

met hen de kruisweg ten einde toe gaan.  refrein 

 

Gods woorden spreken aanstekelijk echt, 

zijn liefde tonen en doen wat Hij zegt.  refrein 

https://www.youtube.com/watch?v=6z2H-V_MZV8
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Licht in het duister zijn, laaiende vlam, 

mens van vertrouwen zijn, zijn wie men kan. refrein 

 

Van God gezonden, deemoedig en vrij, 

teken van vrede zijn zo trouw als Hij.  refrein 

 

 

Slotgebed 
 
Goede God,  

wij hebben hier uw Woord beluisterd en uw roepstem gehoord.  

Maak van ons vissers van mensen om te helen wat gebroken is, 

om licht te brengen waar duisternis heerst. 

Wilt U ons daartoe zegenen 

zodat we voor elkaar een zegen kunnen zijn.  

Amen. 

 

 

Zegen en zending 
 

“Vissers van mensen maak Ik van jullie” zegt Jezus tot zijn vrienden. 

Naar zijn woord en voorbeeld moeten ook wij weldoende rondgaan: 

zieken genezen, voedsel geven aan wie hongeren naar gerechtigheid, 

lam geslagenen weer leren lopen, 

en wie gevangen zitten in zichzelf, bevrijden. 

Daartoe zegene ons + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen. 

 

 

Dessertje:  
 
Heer,  

wij zijn al lang geen vissers meer, 

onze roep is verstomd 

en onze kerken lopen leeg. 

 

Maar 

telkens wij uw naam durven noemen 

komt er iets 

als de smaak van zout 

in onze mond 

en het verlangen naar de open zee. 

 

Heer, 

wij hebben de hele nacht gezwoegd 

en niets gevangen 

maar op uw Woord 

en aangespoord door uw Geest 

werpen wij vandaag nog 

de netten over een andere boeg - 

 

dan bezingen wij opnieuw 

de kracht van het water 

en de golven waarop het Petrus droeg - 

 

schenk ons één Woord, Heer, 

dat is genoeg.                          (Christina Ceulemans) 


