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Vierde zondag d/h jaar   30-31 januari 2021 

–  

decanaat Poperinge 

 
 

 
Als aperitief:   Something inside so strong – Labi Siffre (1987) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=7B-4Lsrx8IA 

 
The higher you build your barriers 

The taller I become 

The farther you take my rights away 

The faster I will run 

You can deny me 

You can decide to turn your face away 

No matter, cos there's.... 

 

Something inside so strong 

I know that I can make it 

Tho' you're doing me wrong, so wrong 

You thought that my pride was gone 

Oh no, something inside so strong 

 

The more you refuse to hear my voice 

The louder I will sing 

You hide behind walls of Jericho 

Your lies will come tumbling 

Deny my place in time 

You squander wealth that's mine 

My light will shine so brightly 

It will blind you 

Cos there's...... 

 

Something inside so strong … 

 

Brothers and sisters 

When they insist we're just not good enough 

When we know better 

Just look 'em in the eyes and say 

I'm gonna do it anyway 

I'm gonna do it anyway 

 

Something inside so strong … 

 

Brothers and sisters 

When they insist we're just good not enough 

When we know better 

Just look 'em in the eyes and say 

I'm gonna do it anyway 

 

Because there's something inside so strong 

And I know that I can make it 

Tho' you're doing me, so wrong 

You thought that my pride was gone 

Oh no, something inside so strong 

Hoe hoger je je barrières bouwt 

Hoe groter ik word 

Hoe verder je mijn rechten ontneemt 

Hoe sneller ik zal rennen 

Je kunt me negeren 

Je kunt beslissen je gezicht af te wenden 

Het maakt niet uit, want er is ... 

 

Iets van binnen zo sterk 

Ik weet dat ik het kan redden 

Maar je doet me onrecht, zo’n onrecht 

Je dacht dat mijn trots weg was 

Oh nee, iets van binnen zo sterk 

 

Hoe meer je weigert mijn stem te horen 

Hoe harder ik zal zingen 

Je verstopt je achter muren van Jericho 

Je leugens zullen neervallen 

Ontken mijn plaats in de tijd 

Je verspilt rijkdom die van mij is 

Mijn licht zal zo helder schijnen 

Het zal je verblinden 

Want er is ...... 

 

Iets van binnen zo sterk ... 

 

Broeders en zusters 

Als ze blijven beweren dat we niet goed 

genoeg zijn 

weten we beter 

Kijk ze gewoon in de ogen en zeg 

Ik ga het toch doen, ik ga het toch doen 

 

Iets van binnen zo sterk ... 

 

Broeders en zusters 

Als ze blijven beweren dat we niet goed 

genoeg zijn, weten we beter 

Kijk ze gewoon in de ogen en zeg 

Ik ga het toch doen, ik ga het toch doen 

 

Omdat er vanbinnen iets zo sterk zit 

En ik weet dat ik het kan redden 

Alhoewel 'je doet me zo’n onrecht doet 

Je dacht dat mijn trots weg was 
Oh nee, iets van binnen zo sterk 

https://www.youtube.com/watch?v=7B-4Lsrx8IA
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Wees hier aanwezig – Huub Oosterhuis 

 
https://www.youtube.com/watch?v=m_P36-Jgj6g 

 
Wees hier aanwezig, woord ons gegeven 
dat ik U horen mag met hart en ziel. 
Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 

 
Woord ons gegeven, God in ons midden, 

toekomst van vrede, wees hier aanwezig, 
Uw wil geschiede uw koninkrijk kome.  
Zie ons, gedoog ons, laat ons niet vallen. 

Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 
 

Dat wij niet leven, gevangen in leegte, 
dat wij niet vallen terug in het stof. 
Zend uw geest dat wij worden herschapen. 

Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 
 

Dat wij u horen, dat wij u leven, 
mensen voor mensen, alles voor allen. 

Dat wij volbrengen uw woord, onze vrede. 
Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 
 

Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 
Wees hier aanwezig, woord ons gegeven, 

dat ik u horen mag met hart en ziel. 
Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 

 
 

Welkom  
 
Vandaag horen wij dat Jezus  

naar de synagoge gaat,  
zoals zovelen in zijn tijd.  

Hij neemt er het woord en onderricht er. 
De mensen luisteren geboeid naar Hem. 

Ook wij zijn naar hier gekomen  
om naar Jezus’ Woord te luisteren . 
Zodoende groeien wij naar elkaar toe  

en worden we meer gemeenschap 
met God en met elkaar. 

 

 

 

Gebed om Gods ontferming 
 
God, 
U stuurt ook in deze tijd profeten naar ons toe. 

Wanneer wij ons hart sluiten 
en onze oren dichtstoppen om hun boodschap toch maar niet te horen, 

Heer, ontferm U dan over ons. 

https://www.youtube.com/watch?v=m_P36-Jgj6g
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Jezus, 

uw Boodschap hebt U niet alleen met woorden verkondigd, 
maar U hebt ze met heel uw levenswijze in praktijk gebracht. 

Wanneer wij het evangelie enkel en alleen met onze mond belijden, 
maar het niet consequent omzetten in daden, 

Christus, ontferm U dan over ons. 
 
Heer, 

U hebt onreine geesten uitgedreven. 
Wanneer wij wantoestanden in de wereld aanklagen, 

maar ze door onze levenswijze zelf in stand houden, 
Heer, ontferm U dan over ons. 
 

 

Eer aan God 
 
Eer aan God in de hoge. 

Wij loven U, Vader, 
scheppende Kracht,  
Bron van liefde. 
Wij loven U, Jezus Christus, 
Zoon van God, 

Weg, Waarheid en Leven. 
Wij loven U, Heilige Geest, 

vuur, brandende Liefdeskracht.  
 
Eer aan God in de hoge. 

Vrede op aarde 
voor mensen die eenvoudig zijn, 

voor mensen die zachtmoedig zijn, 
voor mensen die barmhartig zijn, 
voor mensen die luisteren  

naar het Woord van God 
en het onderhouden. 

 
Eer aan God in de hoge. 
Vrede op aarde 

en liefde onder alle mensen: 
liefde die nieuw maakt en heelt, 

liefde die hoopt en duldt, 
liefde die blijft in tijd en eeuwigheid. Amen. 

 

 

Openingsgebed   

 
God,  
hier in stilte verzameld bidden wij U,  
dat wij uw Stem van ver en van dichtbij mogen horen en verstaan. 

Geef dat uw bevrijdend Woord ons hart raakt  
en heel ons doen en laten richting en inhoud geeft. 

Doe ons opstaan en herleven uit de kracht van Jezus,  
uw mensgeworden en krachtdadig Woord  
voor tijd en eeuwigheid. Amen. 
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Eerste lezing:  (Deut. 18, 15-20) 

 
Uit het boek Deuteronomium 
 

15  Uit uw eigen broeders zal de Heer uw God  
een profeet laten opstaan zoals ik, naar wie u moet luisteren.  

16 U hebt dat immers bij de Horeb, op de dag van samenkomst,  
aan de Heer uw God gevraagd.  
Toen hebt u gezegd:  

`Laat mij de stem van de Heer mijn God niet meer horen,  
en dat grote vuur niet meer zien, anders sterf ik.''  

17  De Heer heeft mij toen gezegd: `Zij hebben gelijk.  
18  Ik zal uit hun eigen broeders een profeet laten opstaan zoals u.  
Ik zal hem mijn woorden in de mond leggen  

en hij zal hun alles zeggen wat Ik hem opdraag.  
19 En van degene die geen gehoor geeft aan de woorden die hij in mijn naam 

spreekt, zal Ik rekenschap vragen.  
20 Is er een profeet die zegt in mijn naam te spreken  
zonder dat Ik hem opdracht heb gegeven,  

of die spreekt in de naam van andere goden,  
dan moet hij sterven, die profeet.'' 

 

 
Tussenzang:  Psalm 95 (94), 1-2, 6-7, 8-9 

 
Refrein: Luistert heden dan naar zijn stem en weest niet halsstarrig. 
 

Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten, 
juichen wij te de Rots van ons heil. 
 

Laat ons verschijnen voor Hem met een lofzang, 
Hem met liederen eren. 

 
Komt, laat ons aanbiddend ter aarde vallen, 
neerknielen voor Hem die ons schiep. 

 
Hij is onze God en wij zijn volk,  
Hij is de herder en wij zijn kudde. 
 
Luistert heden dan naar zijn stem: 

weest niet halsstarrig als eens in Meriba, 
 

Waar uw vaderen Mij wilden tarten 
ofschoon zij mijn daden hadden gezien.  
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Tweede lezing:   (1 Kor. 7, 32-35) 

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

 
Broeders en zusters, 

32  Ik zou willen dat u zonder zorgen was.  
Wie niet getrouwd is, heeft zorg voor de zaak van de Heer  
en wil de Heer behagen.  

33  Maar de getrouwde heeft zorg voor aardse zaken  
en wil zijn vrouw behagen;  

34  zijn aandacht is verdeeld.  
Een ongetrouwde vrouw en een ongetrouwd meisje  
dragen zorg voor de zaak van de Heer;  

zij willen heilig zijn naar lichaam en geest.  
De getrouwde vrouw wijdt haar zorgen aan aardse dingen  

en wil haar man behagen.  
35  Dit alles zeg ik voor uw eigen bestwil,  

niet om uw vrijheid aan banden te leggen;  
het gaat mij alleen om de eerbaarheid  
en een onverdeelde toewijding aan de Heer. 

 

 
Lied:  God heeft gesproken in de tijd (ZJ 537) 

 
God heeft gesproken in de tijd, Hij heeft zijn Woord gezonden. 
zijn rede en zijn raadsbesluit gaan vast en onomwonden. 

Die sloopt de leugen en de leus en grootspraak brengt tot zwijgen: 
Hij bouwt zijn waarheid sterk en klaar, heil sticht Hij allerwege! 
 

Waar Hij gehoord wordt en verstaan, doet Hij de armen hopen, 
de steppe komt in bloei te staan, de dorre twijg gaat open. 

Wie ging gebukt wordt opgewekt, Hij vult de lege handen, 
en zingen zal het groot getal der stillen in den lande! 
 

Weest niet kleinmoedig in de tijd van tegenspraak en leugen, 
het Woord geschiedt! Zo roept dan luid: Hosanna in den hoge. 

Weest Hem gezind, Hij overwint, gij komt dit uur te boven; 
de eeuw vergaat, maar ’t stervend zaad heeft honderdvoud van schoven. 
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Lied van Elia  -  Stef Bos 

 
https://www.youtube.com/watch?v=fN4cFWIxiZY 
 

Ik ben de spiegel 
Ongenaakbaar 
Een zelfmoordcommando 

Een idealist 
Ik ben geen dichter  

Van metaforen 
Ik maak het niet mooier 
Het is wat het is 

 
Ik ben een man 

Zonder een masker 
Recht uit het hart 
Ik zeg wat ik denk 

Ik ben een luis in de pels 
Van het beest aan de macht 

 
Te vuur en te zwaard 
Ga ik door de wereld 

Ik praat geen mens naar de mond 
Ik ben een rechter 

Zonder genade 
Ik heb het hart op de tong 
 

En ik ben niet een storm 
In een glas water 

Maar woedende wind 
Op een donkere zee 
Sta langs de afgrond 

En als ik moet vallen 
Sleur ik het hele verval 

Met mij mee 
 
En ik jaag ze op 

De valse profeten 
Zolang als het moet en  

Zolang als het duurt 
En als ik wegga dan is het 

Met wagens van vlammen 
En paarden van vuur 
 

Ik ben de bliksem 
Zo wil ik leven 

Liefde en haat tot het bot 
Ik ben geen verlosser 
Ik ken geen vergeving 

Ik zet de leugen het mes op de strot 
 

 

 

Ik ben het onweer 
Licht uit de hemel 

Een zelfmoordcommando 
Een idealist 

Ik ben geen dichter 
Van metaforen 
Ik maak het niet mooier 

Het is wat het is 
 

Ik ben niet een storm 
In een glas water 
Maar woedende wind 

Op een donkere zee 
Ik sta langs de afgrond 

En als ik moet vallen 
Sleur ik het hele verval 
Met mij mee 

 
En ik jaag ze op 

De valse profeten 
Zolang als het moet en  
Zolang als het duurt 

En als ik wegga dan is het 
met wagens van vlammen 

En paarden van vuur 
Ik ben de bliksem 
Zo wil ik leven 

Liefde en haat tot het bot 
Ik ben geen verlosser 

Ik ken geen vergeving 
 
Ik blijf ze vervolgen  

de valse profeten 
Zolang als het moet 

Zolang als het duurt 
En als ik wegga dan is het 

Met wagens van vlammen 
En paarden van vuur  
 

Ik ben de bliksem 
Zo wil ik leven 

Liefde en haat tot het bot 
Ik ben geen verlosser 
Ik ken geen vergeving 

Ik zet de leugen het mes op de strot 

https://www.youtube.com/watch?v=fN4cFWIxiZY
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Evangelie:  (Mc. 1, 21-28) 

 
Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Marcus 

 
21  In die tijd trokken Jezus en zijn leerlingen naar Kafarnaüm.  

De eerste de beste sabbat ging Jezus naar de synagoge  
en gaf er onderricht.  
22  De mensen waren geestdriftig over zijn leer,  

want Hij onderrichtte hen als iemand met gezag,  
en niet als de Schriftgeleerden.  

23  En meteen begon er in hun synagoge iemand  
die in de greep was van een onreine geest, luid te krijsen:  
24  `Wat wilt U van ons, Jezus van Nazareth?  

Bent U gekomen om ons te vernietigen?  
Ik weet wel wie U bent: de Heilige van God!'  

25  Jezus strafte hem af: `Houd uw mond en ga uit hem weg.'  
26  En de onreine geest schudde hem door elkaar  

en onder enorm geschreeuw ging hij uit hem weg.  
27  Ontzetting greep allen aan, zodat ze zich samen afvroegen:  
`Wat is dat toch? Een nieuwe leer, met gezag!  

Zelfs de onreine geesten geeft Hij bevelen, en ze luisteren naar Hem.'  
28  Als een lopend vuurtje ging zijn faam rond in heel Galilea. 

 
 

Overweging(en) 
 
Ruim 10 dagen geleden, bij de inauguratie van Joe Biden, werd de wereld 

geraakt door een jonge gekleurde vrouw van 22, ‘Amanda Gorman’, 
Met bezieling en overtuiging beroert ze de hele wereld. Ze heeft zich aangekleed 

met de kleuren van het licht. Ze overtuigt met woorden die verbinden en de 
hoop aanwakkeren. Dit is het wat Amerika, dit is wat de wereld kan genezen: 
een jonge vrouw van 22 die spreekt vanuit het hart en met gezag. 

Ze en staat op tegen verdeeldheid en doet ze de horizon weer open gaan. 
Ze spreekt een profetische taal. Over profeten en profetische taal gaat het 

vandaag in de lezingen. 
“Zoekt God niet te ver” horen we in de eerste lezing. “zoek Hem niet in 
ontzagwekkende tekenen buiten u, maar zoek hem in de mensen om u heen. 

Luistert naar hen die gehoor geven aan de stem van God in hun hart.” 
Mozes is de eerste grote profeet in onze geloofsgeschiedenis en hij is bij uitstek 

een bemiddellaar tussen God en de mensen. Hij spreekt, maar het is niet zijn 
eigen stem, het zijn niet zijn inzichten die tellen. Hij doet ons luisteren naar God. 
En zo leert hij zijn volk een weg te gaan naar vrijheid, weg van alles wat 

verknecht en verslaaft. Hij is de eerste in de reeks van vele profeten 
Profeten zijn zoals we hoorden we in de eerste lezing ‘gewone mensen’ 

maar ze spreken niet vanuit zichzelf. Ze spreken vanuit een innerlijke stem en 
bezieling.  
En zo was ook Jezus, een gewone mens. Als hij met enkele van zijn vrienden op 

weg is naar de synagoge zegt niemand: “dit is Jezus”!  Maar als hij in de 
synagoge spreekt over God, doet hij iedereen luisteren. Het welt op uit zijn hart, 

hij heeft iets te zeggen, het spreekt met gezag! Als hij naar een zieke toegaat, is 
het God die nabij komt! Is het God die de zieke aanraakt….  
Ja Jezus woorden en gebaren ‘raken’ en sommigen zijn daar onderste boven van. 

Zoals we hoorden is er in de synagoge een man die in de macht is van een 
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onreine geest en hij begint te roepen tegen Jezus. De mensen gaan bang 

achteruit,  ze willen daar niets mee te maken hebben, ze zeggen: Hij is in de 
macht van de duivel!,  

In de macht van de duivel zijn: dat horen we vaak in de evangeliën. 
Bij Marcus is de duivel diegene die mensen verdeelt: ‘de diabolos’ een Grieks 

woordje dat wil zeggen: die splijt, die uit mekaar trekt, die tegen elkaar opzet, 
die verdeelt…..Dit bijbels beeld van de duivel komt ons eigenlijk veel dichter 
nabij dan wij vermoeden. 

Er zijn mensen, er zijn machten die er op uit zijn te verdelen. Er zijn er die zo vol 
zijn van zichzelf, en van hun eigen waarheid dat ze ons begrip van waarheid in 

gevaar brengen….Bestaat er nog wel een gemeenschappelijk aanvaarde notie 
van wat waarheid is? Dat is een drama in de VS. Maar we zien het ook hier 
gebeuren. Achter de gewelddadige rellen van de voorbije dagen gaan er heel wat 

mensen schuil met een totaal afwijkende norm van waarheid. Het is om bang 
van te zijn!  

En toch…..Als we terugkeren naar het evangelie zien we een Jezus die niet bang 
is van de duivel, niet bang is van wat mensen tegen elkaar opzet. Op tal van 
manieren zal Jezus mensen vrij maken, ze los maken van de banden die hen 

willen binden. Hij spreekt met gezag, hij heeft iets te zeggen en hij schenkt 
mensen terug aan zichzelf! Dit is de nieuwe wereld van God  

Maar hoe doet Jezus dat vandaag? Hij doet dat ook vandaag met ons! Wij 
geloven toch dat hij verrezen is, dat hij meegaat met ons als we dezelfde dingen 
doen die hij deed in Gallilea. We geloven toch dat zijn geest onstuitbaar verder 

leeft in deze wereld. Dat zien we toch in die jonge vrouw Amanda. Ze doet me 
zelfs denken aan dat ander jonge meisje Maria die met haar poëtisch gedicht ‘het 

magnificat’ opstond tegen de machten die mensen verdelen en verknechten. 
Het is ook aan ons om profetische mensen te zijn. Ik denk dat we dat nu het 
best kunnen door ‘luisterende’ mensen te zijn. Er zijn op vandaag al te veel 

stemmen die klinken. We moeten er geen aan toevoegen. Veel mensen leven op 
de toppen van hun tenen. laten we niet mee ratelen in de eindeloze stroom van 

meningen, niet meedrijven met alle verhalen die we horen maar stilstaan… 
stilstaan  bij de mens, luisterend in het leven staan. Niemand heeft nood aan 
goede raad, iedereen heeft nood aan een luisterend oor. 

Profeten luisteren ook naar het eigen hart. God spreekt tot ons in de gevoelens 
van ons hart. Luister naar wat je hart onrustig maakt, naar je gevoelens van 

onvrede, angst of negatieve gevoelens jegens anderen…. 
Luister naar wat je vrede schenkt, vreugde, verbondenheid, eenheid, liefde… 

Zo kan je ontdekken wat van God komt maar ook wat ingegeven wordt door de 
‘diabolos’ of de geest die ons verdeelt…. 
En dan is het niet meer zo moeilijk om de goede keuzes te maken en je open te 

stellen voor al het mooie, het creatieve, het diep menselijke, het zorgende, het 
vriendelijke, het jeugdige dat zijn weg zoekt om open te breken in deze wereld. 

Net als de natuur die nu al bezig is om door die winterse aarde ooit alles weer in 
bloei te zetten. 

Luc Deschodt 

 
-------- 

 
De jonge, zwarte dichteres Amanda Gorman (22) stal bij de eedaflegging van 
president Joe Biden de harten met een gedreven hymne: de hoge heuvel die ons 

wacht. (De Nederlandse vertaling staat na de Engelse tekst) 
 

 

When day comes, we ask ourselves where can we find light in this never-ending shade? 
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The loss we carry, a sea we must wade. 

We’ve braved the belly of the beast. 

We’ve learned that quiet isn’t always peace, 

and the norms and notions of what “just” is isn’t always justice. 

And yet, the dawn is ours before we knew it. 

Somehow we do it. 

Somehow we’ve weathered and witnessed a nation that isn’t broken, 

but simply unfinished. 

We, the successors of a country and a time where a skinny Black girl descended from 

slaves and raised by a single mother can dream of becoming president, only to find 

herself reciting for one. 

And yes, we are far from polished, far from pristine, 

but that doesn’t mean we are striving to form a union that is perfect. 

We are striving to forge our union with purpose. 

To compose a country committed to all cultures, colors, characters, and conditions of 

man. 

And so we lift our gazes not to what stands between us, but what stands before us. 

We close the divide because we know, to put our future first, we must first put our 

differences aside. 

We lay down our arms so we can reach out our arms to one another. 

We seek harm to none and harmony for all. 

Let the globe, if nothing else, say this is true: 

That even as we grieved, we grew. 

That even as we hurt, we hoped. 

That even as we tired, we tried. 

That we’ll forever be tied together, victorious. 

Not because we will never again know defeat, but because we will never again sow 

division. 

Scripture tells us to envision that everyone shall sit under their own vine and fig tree and 

no one shall make them afraid. 

If we’re to live up to our own time, then victory won’t lie in the blade, but in all the 

bridges we’ve made. 

That is the promise to glade, the hill we climb, if only we dare. 

It’s because being American is more than a pride we inherit. 

It’s the past we step into and how we repair it. 

We’ve seen a force that would shatter our nation rather than share it. 

Would destroy our country if it meant delaying democracy. 

This effort very nearly succeeded. 

But while democracy can be periodically delayed, 

it can never be permanently defeated. 

In this truth, in this faith, we trust, 

for while we have our eyes on the future, history has its eyes on us. 

This is the era of just redemption. 

We feared it at its inception. 

We did not feel prepared to be the heirs of such a terrifying hour, 

but within it, we found the power to author a new chapter, to offer hope and laughter to 

ourselves. 

So while once we asked, ‘How could we possibly prevail over catastrophe?’ now we 

assert, ‘How could catastrophe possibly prevail over us? 

We will not march back to what was, but move to what shall be: 

A country that is bruised but whole, benevolent but bold, fierce and free. 

We will not be turned around or interrupted by intimidation because we know our 

inaction and inertia will be the inheritance of the next generation. 

Our blunders become their burdens. 

But one thing is certain: 

If we merge mercy with might, and might with right, then love becomes our legacy and 

change, our children’s birthright. 

So let us leave behind a country better than the one we were left. 
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With every breath from my bronze-pounded chest, we will raise this wounded world into 

a wondrous one. 

We will rise from the golden hills of the west. 

We will rise from the wind-swept north-east where our forefathers first realized 

revolution. 

We will rise from the lake-rimmed cities of the midwestern states. 

We will rise from the sun-baked south. 

We will rebuild, reconcile, and recover. 

In every known nook of our nation, in every corner called our country, 

our people, diverse and beautiful, will emerge, battered and beautiful. 

When day comes, we step out of the shade, aflame and unafraid. 

The new dawn blooms as we free it. 

For there is always light, 

if only we’re brave enough to see it. 

If only we’re brave enough to be it. 

 

 
Als het dag wordt vragen we ons af wanneer zien we ooit licht in deze eindeloze nacht? 

Elk verlies dat we dragen, is een zee waar we door moeten waden 

We trotseerden de buik van het beest 

We leerden dat rust niet altijd staat voor vrede 

En dat begrip, de waarde van wat gerechtig is niet altijd recht-lijnig is 

En toch voor we het goed beseffen behoort de dageraad ons toe 

Uiteindelijk zouden we erin slagen 

Uiteindelijk overleefden we en zagen een volk dat niet werd gekraakt 

maar gewoon onaf is gebleven 

We komen uit een land en een tijd 

Waarin een mager zwart meisje 

een kind van slaven dat door een alleenstaande moeder werd grootgebracht 

ervan mag dromen president te worden 

en zie, nu zegt ze haar tekst op voor zo’n president 

Inderdaad ja we zijn lang niet volmaakt, lang niet ongerept 

maar dat betekent niet dat we naar een perfecte eenheid streven 

Wel willen we bewust eenheid smeden 

Een land vormen dat de cultuur, kleur, aard en levensbeschouwing 

van elke mens respecteert 

En dus richten we onze blik niet op wat ons scheidt 

maar op wat vóór ons ligt 

We dichten de kloof omdat de toekomst eerst komt 

dus willen we eerst onze verschillen overwinnen 

We leggen onze wapens neer 

zodat we elkaar kunnen omarmen 

We wensen niemand kwaad toe, willen eendracht voor iedereen 

Laat de hele wereld weten dat dit waar is: 

Ook toen we verdriet hadden, bleven we groeien  
Ook toen we pijn hadden, bleven we hopen 

Ook toen we moe waren, bleven we volharden 

Zegevierend blijven we voor altijd verbonden 

Niet omdat we geen nederlaag meer zullen kennen 

Maar omdat we geen verdeeldheid meer zullen zaaien 

De Bijbel leert ons dat iedereen 

onder zijn eigen wijnstok of vijgenboom moet zitten 

Zodat niemand hem nog bang kan maken 

Als we voldoen aan de eisen van onze tijd 

Wordt de zege niet gebracht door het zwaard 

Maar door alle bruggen die we hebben geslagen 

Dan worden we naar de beloofde beemden gebracht 

op de hoge heuvel die ons wacht 

Een weinig moed kan volstaan 
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Want veel meer dan erfelijke trots kent de Amerikaan: 

hij zet stappen in het verleden 

om de geschiedenis daarna te helen 

We overleefden een kracht die het volk trachtte te verdelen 

en weigerde het met de wereld te delen 

Die het land bedreigde en de democratie wou ondergraven 

En daar bijna in was geslaagd 

Maar al kun je de democratie tijdelijk ondergraven 

nooit kun je haar voorgoed verslaan 

Op die waarheid, op dat geloof vertrouwen we 

Want terwijl wij onze ogen op de toekomst richten 

richt de geschiedenis haar ogen op ons 

De tijd van de gerechtige bevrijding is aangebroken 

Toen hij begon waren we vol angst en vrees 

We waren niet klaar de erfgenamen te zijn 

van die schrikwekkende stonde 

maar net daarin hebben we de kracht gevonden 

om een nieuw hoofdstuk te schrijven 

onszelf weer met een lach en hoop te verblijden 

En waar we vroeger vroegen: Hoe kunnen we de ramp ooit overleven? 

Zeggen we nu: Hoe zou de ramp ons kunnen overleven? 

We keren niet terug naar wat was 

maar lopen de toekomst tegemoet 

Een land dat gekneusd is maar toch heel is gebleven 

dat minzaam is maar moedig, vurig en vrij 

We laten ons niet meer ompraten 

en weigeren toe te geven aan intimidatie 

want we weten dat de volgende generatie 

de gevolgen moet dragen van onze apathie 

Haar beproeving wordt door onze blunders voortgebracht 

Maar één zaak staat vast: 

Als we mededogen met macht vermengen 

en macht met gerechtigheid dan wordt liefde ons legaat 

en ‘change’ het geboorterecht van onze kinderen 

Laten we dus een beter land achterlaten 

dan het land waarmee men ons heeft opgezadeld 

Met elke ademtocht uit mijn met brons beslagen borst: 

we vormen deze gewonde wereld om tot een wonderland en 

We rijzen op uit de gouden heuvels van het westen, 

we rijzen op uit het windige waaierige noordoosten, 

waar onze voorvaderen hun revolutie begonnen 

We rijzen op uit de met meren omzoomde steden van de Midwest 

we rijzen op uit het zonovergoten zuiden 

We bouwen weer op, verzoenen en helen 

en op elke bekende plek in de natie en 

in elke hoek van het land 

staat ons prachtige volk op in al zijn diversiteit 

ons veelgeplaagde prachtige volk 

Als het dag wordt zeggen we de nacht vaarwel 

vurig en zonder vrees 

De nieuwe dageraad bloeit open nu wij hem bevrijden 

Want het licht blijft altijd schijnen 

Als je de moed maar hebt het te zien 

Als je de moed maar hebt het te zijn   

(Vertaling door: Katelijne De Vuyst) 
 
---------- 
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Hij is nog steeds bij ons, 

ongrijpbaar als het licht 
op zondagmorgen. 

 
Zijn hand op onze schouder: 

gewond, onvoelbaar licht 
en teder als van een geliefde. 
 

Hij gaat ons voor naar Galilea, 
onzichtbaar is zijn spoor. 

Het staat getekend in het zonlicht. 
 
Hij is voor ons de Weg, 

Hij loopt door ons geweten 
naar het huis van liefde en vergeving. 

 
Hij is de Waarheid, 
helder als een klok in lentelucht 

die vrij haar boodschap luidt. 
 

Hij is het Leven, 
sterker dan het graf. 
Hij ademt onze vrede. 

 
Met zijn gewonde handen 

bouwt Hij aan een wereld 
zonder schaduw, zonder duister in de ogen. 
 

Hij is nog steeds bij ons 
en vraagt ons Hem te volgen naar het land van Galilea. 

Daar zullen we Hem herkennen 
in elke kleine mens, 
in elke zwerver, 

in elke zonderling.  (Manu Verhulst) 
 

--------- 
 

Er waren eens drie profeten-leerlingen.  
Ze zeiden tot elkander: wij hebben nu de heilige boeken gelezen, 
en wij kunnen de mensen dus gaan onderrichten. 

 
De eerste ging dan voor de mensen staan en zei: “wee U, gij moet u bekeren !” 

De mensen vroegen: “hoe moeten wij dat doen ?” Hij zei hun de wet en de 
geboden. De mensen deden alles wat hij hun zei, maar ze bekeerden niet hun 
hart tot God ! 

 
De tweede ging de mensen tegemoet, en zei: “luister, gij moet u bekeren tot 

God !”  De mensen vroegen: “hoe moeten wij dat doen?” Hij deed hen voor hoe 
ze moesten bidden. Allen deden het na zoals het was voorgedaan, maar ze 
bekeerden hun hart niet tot God ! 

 
De derde ging tussen de mensen staan, en luisterde met hen naar Gods woord. 

Toch vroegen de mensen: “wat moeten we doen?” Hij zweeg, ging huiswaarts en 
bekeerde zich tot God. Toen bekeerden ook de mensen hun harten tot God ! 
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Woorden van geloof  

 
Wij geloven in het evangelie van Jezus,  
in zijn Woorden en daden,  
in zijn trouw jegens God en de mensen. 

 
Wij vertrouwen erop dat in Hem, 

God-met-ons  
gesproken heeft,  
ons lief en leed van dichtbij delend,  

met ons meevoelend als Tochtgenoot  
in goede en kwade dagen. 

 
Wij geloven in zijn evangelie van 
gemeenschap zijn,  

in zijn spreken over Gods Verbond met ons. 
 

Wij vertrouwen in zijn idealen  
van liefde en gedeeld leven,  
van verbondenheid en eenwording,  

van vrede en vrijheid voor alle mensen op aarde. 
 

Hij bleef zijn idealen trouw  
ook toen zelfgenoegzamen zijn oproep  
tot gemeenschap afwezen. 

Zijn trouw was sterker dan de dood  
waarmee ze Hem het zwijgen wilden opleggen. 

 
Wij geloven dat zijn keuze voor mensen totaal was,  

dat Hij zichzelf niet ontzag  
om voor anderen leven en vrijheid mogelijk te maken. 
 

En dat Hij daarom leeft. 
Met Hem geloven ook wij  

dat wie zijn leven ter beschikking stelt,  
leven zal vinden. 
 

Wij vertrouwen erop  
dat er ook voor ons toekomst zal zijn  

als wij doen wat Hij gedaan heeft. 
Wij geloven in een nieuwe hemel en een nieuwe aarde  
waarin Hij, die ons tot leven riep,  

voorgoed ons aller vrede wil zijn. Amen. 
 

 

Voorbeden 

 
Bidden we voor allen die verantwoordelijkheid dragen in de kerk.  
Dat zij door hun verkondiging van het evangelie en hun handelen  

andere mensen bemoedigen en hen zoals Jezus,  
nieuwe hoop en kansen tot leven geven.  

Laten wij bidden… 
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Bidden we voor alle mensen die,  

vaak ongezien, zieke en gekwetste mensen opzoeken  
en hen nieuwe levensmoed geven.  

Dat zij kracht vinden in het evangelie  
en hun voorbeeld aanstekelijk werkt voor anderen.  

Laten we bidden… 
 
Bidden we voor onszelf en alle christenen.  

Dat we luisteren naar de bevrijdende Boodschap van het evangelie  
en ons in onze kleine en grote keuzes laten leiden  

door Jezus’ goedheid en mildheid voor elke mens die Hij ontmoette.  
Laten wij bidden… 
 

 

Lied:  Al wat er nodig is om te bestaan  (ZJ 526) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=kSkS9kKlDXE 
 
Refrein:  Al wat er nodig is om te bestaan, 

vraag dat in Jezus' naam. 
Brood om te eten en wijn van vreugd, 
woord om te weten wat niemand heugt.  refrein 

 
Zaad om te sterven tot ons behoud, 

dertig- en zestig en honderdvoud. refrein 
 
Jezus die brood zijt van onze dis, 

leven en dood zijt, gelijkenis. refrein 

 
 

Gebed over de gaven 

 
Schepper van al wat leeft,  

aanvaard uit onze handen brood dat voedt  
en wijn die het hart verblijdt. 

Dat wij hierin Christus herkennen  
die Zichzelf gegeven heeft ten einde toe. 
Geef dat ook wij die zijn naam dragen,  

onszelf durven inzetten voor de ander. 
Dit vragen wij U in Jezus’ naam,  

uw Zoon en Mens onder ons. Amen.    
 
 

Groot Dankgebed     

 

Hoe moeten wij U danken, Vader, 
voor het geluk dat ons geopenbaard werd  

in Jezus, uw Zoon. 
Met Hem willen wij U danken 
dat U uw Boodschap verkondigd hebt 

aan de kleinen en de eenvoudigen. 
Met Hem willen wij U danken 

dat U voor ons toekomst opent 

https://www.youtube.com/watch?v=kSkS9kKlDXE
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en ons leven, hoop en uitzicht geeft. 

Daarom loven en prijzen wij U 
en noemen U: Heilig, heilig, heilig de Heer, 

 
Barmhartige Vader, 

wij danken U voor Jezus Christus, 
die één van ons geworden is. 
 

Na zijn dood  
hebben zijn leerlingen erkend  

dat zijn Geest aanwezig is 
overal waar liefde woont, 
overal waar mensen in elkaar durven geloven, 

overal waar mensen vergeving schenken 
en elkaar de hand reiken. 

 
Zij hebben begrepen dat Jezus met hen meeging 
als zij met elkaar dezelfde weg gingen. 

Zij hebben Hem herkend, Vader, 
bij het breken van het brood  

toen zij maaltijd hielden om Jezus' liefde 
onder elkaar levend te houden. 
 

INSTELLINGSVERHAAL 
 

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood 
en wij belijden tot Gij wederkeert 
dat Gij verrezen zijt. 

 
Trouw aan Jezus' Woord, Vader, 

breken wij hier dit Brood 
en danken U voor deze Beker. 
  

Wij gedenken al wat Jezus ons heeft voorgeleefd 
en maken zijn voorbeeld tot het onze. 

 
Gedenk in uw goedheid allen die ons zijn voorgegaan. 

Zij leven in onze gedachten, 
maar, meer nog, zijn zij levend bij U. 
 

Laat uw Geest rusten op deze gaven. 
Dat deze heilige symbolen 

ons mogen spreken van Jezus' dood die tot leven wekt, 
dat wij mogen openstaan  
voor alles wat Jezus ons geleerd heeft, 

dat wij vervuld mogen worden van zijn liefde. 
Dan zal er vreugde zijn op aarde, 

vrijheid en vrede in Jezus' naam. 
 
Door Hem en met Hem en in Hem 

zal uw naam geprezen zijn, 
Heer onze God, barmhartige Vader, 

in de eenheid van de Heilige Geest, 
hier en nu, en tot in eeuwigheid. Amen. 
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Onze Vader 

 
Meer dan wij het kunnen zeggen, God,  
Bent U voor ons een Vader.  
En dus spreken wij U toe  

met de woorden van uw geliefde Zoon: 
  Onze Vader,... 

 
Goede Vader, in Jezus hebt U zich geopenbaard 
als bron van goedheid en barmhartigheid. 

Maak ons geschikt en bereid 
om iets van uw goedheid en barmhartigheid te belichamen. 

Dan zullen wij met vertrouwen kunnen uitzien  
naar de komst van Jezus, de verheerlijkte Messias, uw welbeminde Zoon.    
  Want van U is het Koninkrijk... 

 

Vredeswens 
 
God van alle mensen, 

we trekken cirkels rond onszelf en zeggen: 
'dit ben ik'; 'dit is van mij'. 

En onze handen zijn tot slaan gereed 
als wordt geraakt aan wat wij ons hebben toegeëigend. 
Vergeef ons, kleine geweldenaars, 

maak ons vredelievend en mild. 
Dan worden wij één en onverdeeld. 

 Die door God geschonken vrede zij altijd met u. 

 

Lam Gods 

 
Communie 

 
Liederen:   

 
Wat vrolijk over U geschreven staat (ZJ 738) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=OC6Tljr0VK4 

 
Wat vrolijk over u geschreven staat: 
dat zij zijt de gloed van al wat leeft, 

de ziel die vonkt of als een brand uitslaat, 
de adembron die ons te drinken geeft.  
 

Wat vurig staat geschreven dat gij komt 
redden wat verloren', is dat woord, 

dat Gij het hart hebt, ogen, dat gij hoort, 
'Ik zal er zijn', zonsopgang, nieuw verbond 
 

Dat hoge woord, geschreven wit op zwart, 
trouw van trouw, hoe heeft het ons bevrijd, 

beschaamd, vervoerd, getroost dan weer getart 
Hoe dorsten wij te weten wie Gij zijt. 

https://www.youtube.com/watch?v=OC6Tljr0VK4
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--------- 
 

Eerste stem  -  Hildegard von Bingen 
 

https://www.youtube.com/watch?v=iXJJB8FeqxI 
 
Eerste stem, Herder der ziel, Gij, Enige, Ik-zal-er-zijn, 

ach, hoe is uw naam, Gij die ons schiep? 
 
Hoor ons dan nu en roep ons weg 

uit chaos, ellende en matheid, 
raak onze veerkracht aan, raak onze veerkracht aan ... 

 

 
Slotgebed:  

 
In Jezus, de Mensenzoon,  
vol van mededogen, bewogen om mensen,  
zich verzettend tegen aangedaan lijden,  

zich verzettend tegen liefdeloze wetten en regels -  
in die Mens bent U gekomen, God, was U aanwezig. 

Door Hem hebben wij een vermoeden gekregen van uw goedheid,  
van uw wil om het goede te bevorderen. 

U wilt de kracht bundelen van mensen die het goede willen,  
opdat uw Rijk gestalte krijgt. 
Wij bidden U:  

mag het goede onder ons en in ons versterkt worden,  
geïnspireerd door Jezus Christus, uw Zoon en Mens onder ons. Amen.  
  

 

Zegen en zending: 

 
Zoals Jezus  
had men in de synagoge van Kafarnaüm  

nog nooit iemand horen spreken.  
In Hem mochten zij iets van God ervaren. 
Misschien hebben we in deze viering ook zo iets mogen beleven  

en zal dat te merken zijn aan ons ‘zeggen’ en ‘doen’ in de dagen die komen. 
Op Gods zegen en nabijheid kunnen we alvast rekenen:  

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

 

 
 

 

 
 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iXJJB8FeqxI
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Dessertje:   

 
Bevrijdend:  
het gevoel als je weet dat iemand op je wacht, 
iemand op wie je altijd kan rekenen, 

iemand die bereid is te luisteren naar jouw verhaal.  
 

Bevrijdend: 
de ervaring als je weet dat iemand om je geeft, 
iemand die in je gelooft en jou steunt, 

ook als je zelf geen uitkomst meer ziet. 
 

Bevrijdend: 
de vreugde als je weet dat je er nooit alleen voor staat, 
maar iemand hebt die je mag vertrouwen. 

 
Bevrijdend: 

de hoop als je weet dat Iemand naast je staat 
Iemand die je  grenzeloos liefheeft. 
En dat je dat geloof met anderen mag delen. 

 
 

-------- 
 
Ik heb gehoord 

dat velen van jullie 
op een wonder 

zitten te wachten,  
een wonder waardoor Ik, God, 

de wereld zal redden. 
  
Maar hoe zal Ik redden 

zonder jullie handen? 
  

Hoe zal Ik kunnen rechtspreken, 
zonder jullie stem? 
  

Hoe zal Ik liefhebben 
zonder jullie hart? 

  
Vanaf de zevende dag 
heb Ik alles uit mijn handen gegeven, 

heel mijn schepping 
en heel mijn wondermacht. 

  
Niet jullie, 
maar Ik wacht nu op het wonder.  

 
(Luc Gorrebeek) 


