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4e zondag door het jaar (-c)     29-30 januari 2022 

–  

decanaat Poperinge 

 
 

Als aperitief:  Gimme hope Jo’anna – Eddy Grant 

 
Uit eerbetoon aan de onlangs (op 26 december van vorig jaar) overleden Zuidafrikaanse ‘profeet’ 
en Nobelprijswinnaar voor de vrede, aartsbisschop Desmond Tuto. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=MpMgzWBpu2o 

 
Well Jo'anna she runs a country 

She runs in Durban and the Transvaal 

She makes a few of her people happy oh 
She don't care about the rest at all 
She's got a system they call apartheid 
It keeps a brother in subjection 
But maybe pressure will make Jo'anna see 
How everybody could live as one 
 

Gimme hope Jo'anna 
Hope Jo'anna 
Gimme hope Jo'anna 
'Fore the morning come 
Gimme hope Jo'anna 
Hope Jo'anna 
Hope before the morning come 

 
I hear she make all the golden money 
To buy new weapons any shape of guns 
While every mother in black Soweto fears 
The killing of another son 
Sneakin' across all the neighbours' borders 

Now and again having little fun 
She doesn't care if the fun and games she play 
Is dang'rous to ev'ryone 
 
Gimme hope Jo'anna … 
 
She's got supporters in high up places 

Who turn their heads to the city sun 

Jo'anna give them the fancy money 
Oh to tempt anyone who'd come 
She even knows how to swing opinion 
In every magazine and the journals 
For every bad move that this Jo'anna makes 
They got a good explanation 

 
Gimme hope Jo'anna … 
 
Even the preacher who works for Jesus 
The Archbishop who's a peaceful man 
Together say that the freedom fighters 

Will overcome the very strong 
I wanna know if you're blind Jo'anna 
If you wanna hear the sound of drums 

Can't you see that the tide is turning 
Oh don't make me wait till the morning come 
 
Gimme hope Jo'anna … 

 

Nu, Joanna ze leidt een land 

Ze loopt in Durban en de Transvaal 
Ze maakt een paar van haar mensen blij oh 
Ze geeft helemaal niets om de rest 
Ze heeft een systeem dat ze apartheid noemen 
Het houdt een broeder onderworpen 
Maar misschien zorgt druk ervoor dat Joanna het 

ziet hoe iedereen in eenheid kan leven 
 
Geef me hoop Joanna 
Hoop Joanna 
Geef me hoop Joanna  
Voordat de ochtend komt 
Geef me hoop Joanna 

Hoop Joanna 
Hoop voordat de ochtend komt 

 
Ik hoor dat ze al het gouden geld verdient 
Om nieuwe wapens te kopen, in elke vorm 
Terwijl elke moeder in het zwart Soweto vreest 
De moord op een nog één van haar zonen 

Over de grenzen van de buren sluipen 
Af en toe een beetje lol hebben 
Het maakt haar niet uit of het plezier en de 
spelletjes die ze speelt, gevaarlijk is voor ied’reen 
 
Geef me hoop Joanna... 

 
Ze heeft supporters op hoge plaatsen 
Die hun hoofd naar de stadszon draaien 

Joanna, geeft ze het mooie geld 
Oh om iedereen om te kopen 
Ze weet zelfs hoe ze een mening moet geven 
In elk tijdschrift en op het nieuws 

Voor elke slechte pas die deze Joanna maakt 
geven ze een mooie uitleg 
 
Geef me hoop Joanna... 
 
Zelfs de predikant die voor Jezus werkt 
De aartsbisschop, die een vreedzaam man is 

Samen zeggen dat de vrijheidsstrijders 
de sterksten zullen overwinnen 
Ik wil weten of je blind bent Joanna 
Of je het geluid van de drums wilt horen 

Zie je niet dat het tij aan het keren is 
Oh laat me niet wachten tot de ochtend komt 

 
Geef me hoop Joanna… 

https://www.youtube.com/watch?v=MpMgzWBpu2o
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Lied: Dit lied gaat over Jezus (ZJ 539)   (H. Oosterhuis – B. Huijbers) 

 
➔ lied: https://youtu.be/4xEmBQ1a2Ys 

➔ woordje uitleg, ballade over Jezus: 

https://www.dominicusgent.be/2020/05/15/over-het-verleden-dat-

nooit-voltooid-is-twee-ballades-corona-viering/ 

 

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

het dorp waar hij vandaan komt is klein, heet Nazareth. 

Zijn naam is alle eeuwen tot hiertoe doorverteld. 

 

Hij was een zoon der mensen, geboren en getogen 

uit arme Joodse ouders, een twijg uit Davids stam, 

Een kind van de belofte, een zoon van Abraham. 

 

Hij was een jaar of dertig toen hij van zich deed horen. 

De mensen schoolden samen als vissen om hem heen. 

Zijn moeder en zijn broeders begrepen niets van hem. 

 

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

wees voor elkaar barmhartig zoals mij vader is, 

op zoek in deze wereld naar wat verloren is. 

 

Ben jij niet voor je kinderen zo goed als je maar zijn kunt, 

geef jij een ander stenen wanneer hij vraagt om brood? 

Als wij gewone mensen, hoeveel te meer dan God. 

 

Met tollenaars en zondaars dronk hij dezelfde beker, 

Hij kwam een dode tegen en nam hem bij de hand. 

De naam van God herleefde in heel het Joodse land. 

 

De goden van het duister, de geest van kwaad tot erger 

die mensen houdt gevangen, heeft hij tenietgedaan. 

Hij heeft hun macht ervaren maar als een man weerstaan. 

 

Zo doende wat hij doen kon ten dienste van de mensen 

viel hij in mensenhanden, vond veel te jong de dood. 

Er zijn er nog die zeggen: hij is de zoon van God. 

 

Wij gaan met dichte ogen als vreemdelingen verder; 

waarom is hij gekruisigd, wij hadden zo gehoopt. 

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

 

Er is nog meer te zeggen, te veel om te bewaren, 

de wereld zal te klein zijn als alles helder wordt. 

Als wij het moesten zingen, wij kwamen stem te kort. 

 

 
of:  Jij die bent (Carlos Desoete) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=kptexq-zRpU 

 

Jij die bent: ‘ik zal er zijn voor u’, 

Naam die zin is van ons leven, 

wees nabij, word zichtbaar hier en nu. 

Groei in ons, kom in ons tot leven. 

 

 

https://youtu.be/4xEmBQ1a2Ys
https://www.dominicusgent.be/2020/05/15/over-het-verleden-dat-nooit-voltooid-is-twee-ballades-corona-viering/
https://www.dominicusgent.be/2020/05/15/over-het-verleden-dat-nooit-voltooid-is-twee-ballades-corona-viering/
https://www.youtube.com/watch?v=kptexq-zRpU
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Jij die zegt: “de minsten zijn mijn broeders”, 

die vanuit hun wereld tot ons spreekt, 

die ons roept te zijn elkanders hoeder, 

leer ons zien uw licht dat openbreekt. 

 

Jij, het Woord dat in ons waar moet worden, 

wij, uw stem voor wie geen stem meer krijgt, 

jij die hoop zijt op een nieuwe morgen, 

wij het beeld van U die leven zijt. 

 

 

Welkom  
 
Profeten worden niet altijd begrepen. 

Hun woorden worden wel verstaan 

maar niet hun boodschap, 

omdat men die doorgaans liever niet hoort. 

Ongemakkelijke rustverstoorders zijn het 

die ons slapend geloof willen wakker schudden, 

die ons tot creatieve stappen willen bewegen. 

En daarom krijgen ze tegenwind. 

Dat was zo in het Oude Testament, 

dat was zo ten tijde van Jezus, en ook nu is dat zo. 

Omdat ons verstard geloof 

ons vaak belet om, in deze tijd, 

hoopvolle profetische tekenen te herkennen, 

bidden we om vergeving. 

 

Gebed om Gods ontferming  naar Jos Devijver 

 
Steeds weer  lopen we tegen onze beperkingen op. 

Vragen we om kracht, opdat we onze mogelijkheden zouden zien en aanwenden. 

 

L.: Al spreek ik wel tien talen perfect,  

als ik de taal van de liefde niet spreek,  

als ik niet hou van mijn medemens  

en me niet belangeloos voor hem/haar inzet,  

ben ik een nul.  

Heer, ontferm U over ons. 

 

Al ben ik een wetenschappelijk genie 

en heb ik bergen waarheden achter de hand,  

als ik niet geloof in mijn medemens,  

hem/haar niet vertrouw  

en me niet belangloos voor hem/haar inzet,  

ben ik een nul.  

Christus, ontferm U over mij. 

 

Al deel ik mijn bezit uit aan de armen,  

tot mijn laatste eurocent,  

als ik niet echt hou van de ander 

en vooral mijn eigen zielenzaligheid wil afkopen, 

dan is dat gebaar van nul en generlei waarde.  

Heer, ontferm U over ons. 

 

Moge God ons vergeving schenken.  

En moge het voorbeeld van Jezus  

ons altijd opnieuw oriënteren naar het pad van de liefde. Amen. 
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Eer aan God 
 

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  

 

God,  

Jezus’ mateloze liefde  

heeft Hem niet alleen veel vrienden opgeleverd,  

maar heeft Hem uiteindelijk ook zijn leven gekost. 

Toch zijn wij hier vandaag opnieuw in zijn naam samen,  

omdat wij geloven dat zijn liefde  

zelfs de dood heeft overwonnen 

en dat Hij nu leeft bij U,  

in de eeuwen der eeuwen. Amen. 

 

 

Bij de lezingen: 
 
Zowel Jeremia in de eerste lezing als Jezus in het evangelie ervaren 

dat een profeet, die Gods Woord spreekt,  

tegenstand ondervindt.  

Uit liefde en door Gods genade houden zij stand. 

 

Eerste lezing:  Uit de profeet Jeremia (Jer. 1, 4-5. 17-19) 

 

4  Het woord van de Heer kwam tot mij: 

5  `Voordat Ik u in de moederschoot vormde,  

koos Ik u uit; voordat u geboren werd,  

bestemde Ik u voor Mij;  

als profeet voor de volken heb Ik u aangewezen.' 
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17 Omgord uw lendenen,  

sta op en zeg hun alles wat Ik u opdraag. 

Laat u door hen geen angst aanjagen; 

anders jaag Ik u angst aan voor hen. 

18 Ik maak vandaag een versterkte stad van u, 

een ijzeren zuil, een koperen muur tegenover het hele land: 

de koningen en edelen van Juda, de priesters en de burgers. 

19 Zij zullen u bestrijden, maar u niets kunnen doen.  

Want Ik ben bij u om u te redden 

- godsspraak van de Heer. 

 

 
Tussenzang:  Psalm 71 (70) 1-2, 3-4a, 5-6ab, 15ab en 17 
 
refrein: Mijn tong zal uw rechtvaardigheid prijzen. 

 

Tot U, Heer, neem ik mijn toevlucht, 

stel mij toch nimmer teleur. 

 

Gij zijt rechtvaardig, red en bevrijd mij, 

luister en kom mij te hulp. 

 

Wees mij een vluchtoord, een veilige plaats; 

mijn rots en mijn burcht zijt Gij altijd geweest. 

 

Bevrijd mij, mijn God, uit de handen der zondaars, 

de vuist die mij wreed omklemt. 

 

Want Gij, mijn God, Gij zijt mijn verwachting, 

mijn hoop zijt Gij, Heer, sinds mijn vroegste jeugd. 

 

Vanaf de moederschoot steun ik op U, 

Gij waart mijn beschermer sinds mijn geboorte. 

 

Ik zal uw rechtvaardigheid prijzen, 

uw bijstand de hele dag. 

 

Van jongsaf heb ik het ondervonden, 

en nu nog prijs ik uw daden. 

 
 

Tweede lezing:  (1 Kor. 12, 31-13, 13) 

 

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

 

Broeders en zusters,  

31 Streef naar de hoogste gaven!  

 Maar eerst wijs ik u een buitengewoon voortreffelijke weg.  

1  Al spreek ik de taal van mensen en engelen  

 als ik de liefde niet heb,  

 ben ik een galmend bekken of een schelle cimbaal.  

2  Al heb ik de gave van de profetie,  

 al ken ik alle geheimen en alle wetenschap,  

 al heb ik het volmaakte geloof dat bergen zou kunnen verzetten  

 - als ik de liefde niet heb, ben ik niets  

 Al deel ik al mijn bezit uit,  

 al geef ik mijzelf prijs om mij daarop te kunnen beroemen  

 - als ik de liefde niet heb, helpt het mij niets. 
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4  De liefde is geduldig en vriendelijk;  

 de liefde is niet afgunstig, zij praalt niet,  

 zij verbeeldt zich niets.  

5  Zij gedraagt zich niet onfatsoenlijk,  

 zij zoekt zichzelf niet, zij laat zich niet kwaad maken  

 en rekent het kwade niet aan.  

6  Zij verheugt zich niet over onrecht,  

 maar vindt vreugde in de waarheid.  

7  Alles verdraagt zij, alles gelooft zij,  

 alles hoopt zij, alles verduurt zij. 

8  De liefde vergaat nooit.  

 De gave van de profetie, ze zal verdwijnen;  

 het spreken in talen, het zal verstommen;  

 de kennis, ze zal ooit hebben afgedaan. 

9  Want ons kennen is stukwerk, en stukwerk ons profeteren.  

10 Maar wanneer het volmaakte komt, heeft het stukwerk afgedaan.  

11 Toen ik een kind was, sprak ik als een kind,  

 voelde ik als een kind, dacht ik als een kind;  

 nu ik volwassen ben, heb ik het kinderlijke achter mij gelaten.  

12 Nu kijken wij nog in een spiegel,  

 we zien raadselachtige dingen,  

 maar straks zien we van aangezicht tot aangezicht.  

 Nu ken ik nog slechts ten dele,  

 maar dan zal ik ten volle kennen zoals ik zelf gekend ben.  

13 Deze drie dingen blijven altijd bestaan:  

 geloof, hoop en liefde;  

 maar de liefde is het voornaamste. 

 
 

Lied:  De Heer heeft mij gezien  (ZJ 559) 
 

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

 

De Heer heeft mij gezien en onverwacht 

ben ik opnieuw geboren en getogen. 

Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht, 

gaf mij een levend hart en nieuwe ogen. 

Zo komt Hij steeds met stille overmacht 

en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen 

 

Hij doet met ons, Hij gaat ons in en uit. 

Heeft in zijn handen onze naam geschreven. 

De Heer wil ons bewonen als zijn huis, 

plant als een boom in ons zijn eigen leven, 

wil met ons spelen, neemt ons tot zijn bruid 

en wat wij zijn, Hij heeft het ons gegeven. 

 

Gij geeft het uw beminden in de slaap, 

Gij zaait uw Naam in onze diepste dromen. 

Gij hebt onszelf ontvankelijk gemaakt, 

zoals de regen neerdaalt in de bomen, 

zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat, 

zo zult Gij uw beminden overkomen. 

 

 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=OdKquXtVwPc
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Evangelie:  (Lc. 4, 21-30) 

 

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas 

 

21  In die tijd begon Jezus in de synagoge te spreken:  

`Vandaag is het Schriftwoord dat u gehoord hebt in vervulling gegaan.'  

22  Ze betuigden Hem allemaal hun bijval  

en verbaasden zich over de woorden van genade  

die uit zijn mond vloeiden en zeiden:  

`Dat is toch de zoon van Jozef?'  

23  Hij zei tegen hen:  

`U zult Mij ongetwijfeld het spreekwoord voorhouden:  

Dokter, genees jezelf!  

Doe ook hier in je vaderstad wat,  

naar wij hoorden, met Kafarnaüm is gebeurd.'  

24  Hij vervolgde:  

`Ik verzeker u, geen profeet is zijn vaderstad welgevallig.  

25  Om u de waarheid te zeggen,  

er waren veel weduwen in Israël ten dage van Elia,  

toen de hemel drie jaar en zes maanden lang gesloten bleef,  

zodat er een zware hongersnood kwam over het hele land.  

26  Toch werd Elia naar niemand van die vrouwen gestuurd,  

maar wel naar een weduwe in Sarepta bij Sidon.  

27 En er waren veel melaatsen in Israël ten tijde van de profeet Elisa;  

toch werd niemand van hen gereinigd, maar wel de Syriër Naäman.'  

28  Toen ze dit hoorden werd de hele synagoge ziedend van woede;  

29  ze sprongen op, sleurden Hem de stad uit  

en dreven Hem tot aan de rand van de berg  

waarop hun stad was gebouwd,  

om Hem in de afgrond te duwen.  

30  Maar midden tussen hen door ging Hij door en vertrok. 

 

Overweging(en) 
 

Het verhaal van vandaag, zouden we eigenlijk in één adem moeten lezen met het 

evangelie van vorige week.  Het gehele verhaal kent drie bewegingen. Eerst wachten de 

toehoorders met ingehouden adem op wat Jezus zou zeggen (vorige week) en nadat Hij 

het schriftwoord op zichzelf betrok waren ze verwonderd en stemden ze in.  Tot nu toe 

gaat alles goed, ze morren niet bij de ‘pretentie’ van Jezus om zijn eigen leven te lezen in 

de schrift, maar wel als Hij zijn eigen roeping niet in dienst wil stellen voor zijn eigen 

stad, zijn eigen volk, maar voor den vreemde. Een verhaal dat net zoals het leven van 

Jezus dramatisch moest eindigen.   

De citaten uit het oude testament die Jezus aanhaalt, willen al aanduiden dat de 

reddende hand van God ook voor andere volken bestemd is en niet enkel voor de kleine 

beslotenheid van het volk Israël.  Niet dat God geen speciale band heeft met zijn volk, 

maar Hij wil zijn heil brengen over de gehele wereld en daarvoor moet je verder durven 

kijken dan je eigen dorp. 

Hoewel het volk van Israël het niet wilde toegeven, Jeruzalem was al lang het centrum 

van de wereld niet meer.  De levensader van de beschaving had zich eerst verplaatst 

naar het rijk der Perzen en lag nu in het verre (barbaarse) Rome. Als je iets wilde 

betekenen in de wereld moest je niet in dat opstandige Palestina zijn, maar in de 

Romeinse regionen.  De Joden hadden het daar moeilijk mee, omdat ze gruwelden van 

de decadente levenswijze die de Romeinen erop nahielden.  Deze afgodendienaars, 

waren nu hun overheersers en zij konden enkel met misprijzen over hen spreken en over 

al die tollenaars en zondaars die met hen meeheulden. 

Nu mag je niet denken dat Jezus al dacht aan een blijde intrede in Rome. Hij wil zijn volk 

wel wijzen op het feit dat God juist de zwakken, de zondaars, zij de met misprijzen 

bekeken worden, zij die niet de kans kregen hem te kennen door de wet, wil redden. De 

spirituele honger van de mensen van die tijd was zo groot, dat de reddende boodschap 
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van Jezus insloeg als een bom. Maar niet in Nazareth, niet in Jeruzalem. Zij wilden hun 

God zodanig voor zichzelf houden, waardoor ze Hem eigenlijk voor een stuk kwijtraakten. 

 

De achtergrond kennen van de wrevel van de mensen van Nazareth is één ding, maar 

wat kan dit verhaal voor ons nog betekenen? Ook wij worden vandaag opgeroepen om 

onze reddende boodschap niet voor ons te houden, niet enkel voor ons groepje die hier 

iedere week samenkomt.  

De Kerk staat ook al heel wat jaren niet meer in het midden van het wereldgebeuren. Als 

de bisschoppen hun stem verheffen, klinkt het niet zo luid, dat men ze in het parlement 

nog kan horen.  Dit evangelie is een oproep om daar niet om te treuren en ons niet terug 

te plooien op onszelf, maar de deuren open te werpen. Om niet met misprijzen te kijken 

naar de wereld om ons heen.   

Jezus vraagt ons om op onze eigen christelijke manier in de wereld te gaan staan, te 

leven. We moeten proberen te weerstaan aan de verleidingen van de wereldmarkt, maar 

we mogen er niet voor vluchten.  Nu wij niet meer in het centrum van de wereld staan, is 

het trouwens een stuk gemakkelijker om ook de andere mensen aan de rand te 

ontmoeten en hen op te nemen in dat volk onderweg…  Amen. 

          Dennis Jacques 

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

 
Ze zijn er nog: profeten, 

mensen, die onrecht aanklagen; 

mensen, die opkomen voor armen, 

voor slachtoffers van geweld. 

Ze gebruiken geen moeilijke woorden. 

En ze laten zich niet drukken 

in de hoek van linkse of rechtse groeperingen. 

Bisschoppen als Tutu en Romero,  

een Nelson Mandela of een Martin Luther King. 

Ze zijn vol van de evangelische Boodschap 

van recht, van vrede en liefde voor iedereen. 

Ze hebben geen pasklare oplossingen. 

Maar ze prikkelen wel 

om mensen niet aan hun lot over te laten. 

Ze hebben de moed om op de bres te staan, 

ook al vinden ze soms gesloten oren, 

ook al stoten ze tegen harde hoofden. 

Hun boodschap is niet moeilijk. 

Ze gaat niemand te hoog. 

Iedereen kan ze begrijpen. 

En toch gaat ervan een dreiging uit, 

een aanklacht, die mensen raakt. 

Het gaat hen niet om eigen eer, 

niet om eigen gewin. 

Ze zijn als een luis in de pels 

van onze gevaarlijke zelfgenoegzaamheid. 

Ze prikkelen  

om niet in slaap te sukkelen 

in de weldadige warmte van onze welvaart. 

Ze zijn profeten als Jezus van Nazareth. 

Ze hebben een goede boodschap, 

maar die wordt hen niet in dank afgenomen. 

Het liefst worden ze zo vlug mogelijk 

onschadelijk en monddood gemaakt. 

Maar ze laten zich niet vangen. 

Hun boodschap mag niet verstommen, 

nu niet en nooit.    (Wim Holterman osfs) 

---------------------------- 
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HET KAN VERKEREN... 

  

" Allen betuigden Hem hun instemming 

en verbaasden zich dat woorden, 

zo vol genade uit zijn mond vloeiden..." 

  

Het kon niet mooier beginnen, 

maar het slaat weldra om in een nachtmerrie. 

Jezus is nog niet uitgepraat 

of ze jagen Hem de stad uit, 

en willen Hem in de afgrond storten. 

  

Soms hoor je mensen zeggen: 

" Het was in Jezus' dagen voor zijn tijdgenoten 

toch gemakkelijker om tot geloof te komen. 

Ze zagen Jezus, ze konden met hem praten... 

Wij, wij hebben alleen het getuigenis van de apostelen, 

zij waren ooggetuigen... 

  

Misschien, maar wat konden zij zien ? 

De zoon van de timmerman, 

de man die ze hadden weten opgroeien, in hun midden. 

En dat juist dié hun hardhorigheid van hart moet verwijten...! 

  

Het gaat niet om het zien met de ogen 

maar om het zien met het hart. 

Zetten wij de goeie bril op ? 

 

Woorden van geloof  

 
Ik geloof dat het leven mij geschonken werd 

door God, onze Vader, Bron van liefde. 

Ik geloof dat ik geroepen ben 

om mee te werken aan een toekomst 

die voor elke mens menswaardig is. 

 

Ik geloof in die uitzonderlijke Mens 

die niet geleefd heeft voor Zichzelf. 

Ik geloof in die Mens 

die wij kennen als Zoon van mensen 

en Zoon van God, 

die een ereplaats gaf aan mensen 

die over het hoofd werden gezien. 

 

Ik geloof dat zijn Geest onder ons werkt 

als wij in zijn naam samen zijn 

en wij elkaar levenskansen geven. 

Ik geloof dat zijn Geest 

ons telkens weer aanspoort 

om naar elkaar om te zien 

en zo mensen te worden met en voor elkaar. 

 

Ik geloof dat ons leven 

niet zal eindigen in het zinloze niets, 

maar dat wij eens zullen leven 

bij de Bron van liefde die ons dit leven schonk. Amen. 

 

 
 



10 
 

Voorbeden  

 
God wij bidden U… 

 

Om mensen  

die ons wakker schudden,  

die de vinger op de zere plek leggen. 

Laten wij bidden…  

 

Om mensen  

die durven opkomen voor wat goed is  

en die het kwade bij naam durven noemen. 

Laten wij bidden… 

 

Om mensen  

die luisteren naar de profeten van onze tijd,  

die zelf een beetje profeet zijn in eigen omgeving. 

Laten wij bidden… 

 

God wij bidden U dat wij zulke mensen mogen zijn.  

 

  
Lied:  Schriftlied  (Huub Oosterhuis – Antoine Oomen) 
 

➔ lied: https://youtu.be/QGiRb7eAfBs 

➔ woordje uitleg, Schriftlied: 

https://www.dominicusgent.be/2020/05/15/over-het-verleden-dat-

nooit-voltooid-is-twee-ballades-corona-viering/ 

 

Die chaos schiep tot mensenland 

die mensen riep tot zinsverband 

Hij schreef ons tot bescherming 

Zijn handvest van ontferming, 

Hij schreef ons vrij, met eigen hand. 

Schrift die mensenoorsprong schrijft, 

Woord dat trouw blijft. 

 

Dat boek waarin getekend staan 

gezichten, zielen, naam voor naam, 

hun overslaande liefde, 

hun overgaande liefde, 

hun weeën die niet overgaan. 

Schrift die mensendagen schrijft, 

Licht dat aan blijft. 

 

Zijn onvergankelijk testament 

dat Hij ons in de dood nog kent. 

de dagen van ons leven 

ten dode opgeschreven 

ten eeuwig leven omgewend 

Schrift die mensentoekomst schrijft, 

Naam die trouw blijft. 

 

 
 

 
 
 

https://youtu.be/QGiRb7eAfBs
https://www.dominicusgent.be/2020/05/15/over-het-verleden-dat-nooit-voltooid-is-twee-ballades-corona-viering/
https://www.dominicusgent.be/2020/05/15/over-het-verleden-dat-nooit-voltooid-is-twee-ballades-corona-viering/
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Gebed over de gaven 

 
Heer,  

wij bieden U deze gaven aan. 

Moge wij in dit brood en deze wijn  

het symbool herkennen  

waarin Jezus Zichzelf aan ons heeft geschonken 

als  teken van uw oneindige Liefde voor ons. 

Zegen ze Heer. Amen. 

 

 
Groot Dankgebed     
 
Heer, onze God,  

Schepper van hemel en aarde, 

wij danken U voor alles wat leeft en ademhaalt, 

voor het licht van deze dag, 

voor het geluk en de liefde die in ons midden ontstaan; 

voor mensen die, zoals U,  

ons trouw blijven in dagen van lief en leed. 

Wij zeggen U dank voor die ene Mens,  

Jezus van Nazareth, uw Zoon. 

Hij is uw Evenbeeld  

omdat Hij er is voor de minsten van de mensen. 

Hij is er ook voor hen die het goed hebben in dit leven, 

door hen voor te gaan  

in een leven van dienstbaarheid tot in de dood. 

Daarom zeggen wij U van harte dank  

en aanbidden U met de woorden: Heilig … 

 

Roep ons op, Vader, om heilig en goed te zijn  

zoals het uw wil is geweest 

op de dag dat U de mens geschapen hebt; 

dat wij worden zoals U: 

liefde die de wereld schept en draagt 

en die zo rijk is dat zij overstroomt in allen. 

 

Roep ons op, tot gehoorzaamheid en nederigheid; 

doe ons luisteren, maak ons aandachtig  

voor het Woord van Jezus Christus, 

die Mens geworden is om U te dienen, 

die gehoorzaam was tot het uiterste  

en daarom, 

sinds zijn dood, verrijzenis en hemelvaart 

verheerlijkt wordt door allen die zijn naam dragen. 

 

Roep ons op door uw scheppend Woord, Vader, 

tot kracht en sterkte, 

dat wij elkaar elke dag opnieuw  

kunnen bezielen en dragen, 

zoals Gij ons draagt en in leven houdt; 

dat wij, zoals uw Zoon,  

een steun kunnen zijn  

voor alle zwakken en eenzamen op onze weg; 

dat wij, gesterkt door zijn Woord en Brood, 

elkaar kunnen dragen in uren van nood, 

als ons kruis zwaar wordt en wij hulp nodig hebben. 
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Roep ons op, Vader, 

tot één gemeenschap door deel te hebben aan 

het Lichaam en het Bloed van uw Zoon. 

 

Roep ons tot gemeenschap met Hem 

in het brood dat Hij dankbaar heeft gebroken … 

 

INSTELLINGSVERHAAL 

 

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

verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. 

 

Roep ons op, God van liefde, 

tot dankbaarheid voor de gemeenschap met U, 

met elkaar en met alle mensen die ons tot hier hebben geleid; 

die nog met ons meegaan in geloof, hoop en liefde, 

of die ons blijven begeleiden vanuit uw heerlijkheid 

waarheen zij ons zijn voorgegaan. 

 

Roep ons op, Vader, tot de volle menselijkheid 

van uw Zoon Jezus Christus, 

die de zieken geneest,  

de zonden vergeeft, 

de hongerigen spijzigt,  

de kleinen tot zich roept, 

en voor iedereen woorden heeft  

van eeuwig leven; 

die ons zijn Geest zendt om de weg vrij te maken 

naar vrede en geluk onder de mensen. 

Daarvoor blijven wij U danken en verheerlijken: 

met en door Christus de Heer, 

vandaag en alle dagen die U ons geeft. Amen. 

 

Onze Vader 
 
Mensen stonden verbaasd dat Woorden, 

zo vol genade uit zijn mond vloeiden.  

Laten wij de Woorden, waarmee Jezus tot zijn Vader bad, tot de onze maken. 

 Onze Vader,... 

 

Leer ons leven, Vader, als nieuwe mensen 

die de oude vertrouwde dingen 

verstaan met een nieuw hart, 

een hart dat in elk goed woord, in elke goede daad, 

het wonder erkent dat leven heet. 

Dan zullen wij vol vertrouwen kunnen uitzien 

naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon. 

 Want van U is het Koninkrijk,... 

 

Vredeswens  (vrij naar Kerk in Herent) 

 

“Geen profeet wordt in zijn vaderstad aanvaard”, zegt Jezus.  

Toch ging Hij door met daden van liefde, van geloof, van hoop en trouw.  

Zo bracht Hij vrede.  

Heer Jezus, leg uw vrede in ons hart.  

Geef dat wij in uw spoor vrede doortrekken,  

ondanks onbegrip en ontkenning, Gij die leeft in eeuwigheid.  

 Gods vrede zij altijd met u. 
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Lam Gods 

 
Communie 

 
Liederen:  Gij die mijn wezen  (ZJ 826) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=q98ey_2rH_U 

 

Gij die mijn wezen en mijn hart doorgrondt, 

de woorden die nog schuilgaan in mijn mond, 

mijn wegen kent en meegaat aan mijn zij: 

hoe wonderlijk is uw geheim voor mij. 

 

Gij die mij ziet vanaf de moederschoot, 

mij aan het licht roept in het morgenrood, 

mij hebt gekend, bemind van meet af aan; 

hoe ontzagwekkend is voor mij uw naam. 

 

Waar ik ook ga, ik ben niet ver van U, 

Gij meldt u in mijn hartslag hier en nu, 

als adem die mij sterkt en voort doet gaan: 

wie ben ik als Gij mij niet roept bij naam? 

 

Geef dan mijn woorden en mijn daden kracht, 

herschep mij in het duister van de nacht: 

dat ik als mens mag leven in uw licht 

en eenmaal schouwen zal uw aangezicht. 

 

 
Slotgebed: 

 
Soms volgen we Jezus 

wellicht meer voor onszelf  

dan voor Hem, God. 

Maar op de één of andere manier 

heeft Hij ons geraakt. 

Geef ons daarom een nieuw hart,  

dat écht durft te luisteren 

naar wat Hij ons te vertellen heeft. 

Laat ons ervaren dat uw Liefde  

ons intens gelukkig kan maken, 

elke dag een beetje meer. Amen. 

 

 
Zegen en zending: 

 
Moge Gods Woord   

het profetisch vuur in ons doen oplaaien 

tot een aanstekelijk vuur van liefde 

dat het hart van medemensen verwarmt. 

Daartoe zegene Hij ons:  

in de naam van + de Vader,  

de Zoon en de H. Geest. Amen. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=q98ey_2rH_U
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Dessertje:  

 
Ik zie God al een tekening  

maken voor de mensen... 

zoals een kleinkind doet voor zijn zieke opa. 

 

Wat erop staat, is niet af. 

Het komt er ook niet op aan. 

Maar dat die tekening boven het bed mag hangen... 

daar komt het op aan. 

 

Zo zijn opa en kleinkind altijd een beetje samen. 

 

De tekening die God voor de mensen heeft gemaakt 

is Jezus: 

een ruwe schets van een Mensenzoon 

maar met heel veel liefde 

op onze aarde neergezet. 

 

De mensen hebben die tekening van God 

verfrommeld en weggesmeten. 

Zij wisten niet wat zij deden. 

 

Naderhand hebben velen 

die verfrommelde tekening 

toch boven hun bed gehangen. 

Op die manier blijft God 

nu bij de mensen. 

Ondanks alles. 

   (Manu Verhulst) 

 


