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17e zondag door het jaar  25-26 juli 2020 
–  

decanaat Poperinge 
 

 

 
Als aperitief:   Beautiful people  - Melanie Safka 
 
Beautiful people, 
You live in the same world as I do. 
But somehow I never noticed 
You before today, 
I'm ashamed to say. 
 
Beautiful people, 
We share the same back door 
And it isn't right 
We never met before. But then, 
We may never meet again. 
If I weren't afraid you'd laugh at me. 
I would run and take all your hands, 
And I'd gather everyone together for a day 
And when we gathered 
I'll pass buttons out that say, 
Beautiful people, 
Ah, you never have to be alone 
'Cause there'll always be someone 
With the same button on as you 
Include him in everything you do. 
 
Beautiful people, 
You ride the same subway 
As I do every morning. 
Well that's got to tell you something. 
We've got so much in common. 
I go the same direction that you do. 
So, if you take care of me 
Maybe, I'll take care of you. 
 
Beautiful people, 
You look like friends of mine. 
And it's about time 
That someone said it here and now. 
 
I make a vow that some time, somehow 
I'll have a meeting, 
Invite everyone you know. 
I'll pass out buttons for 
The ones who come to show 
 
Beautiful people, 
Never, ever, ever have to be alone. 
Because there'll always be someone 
With the same button on as you. 
Include him in everything you do. 
He may be sitting right next to you. 

Mooie mensen, 
Jullie leven in dezelfde wereld als ik doe 
maar op de een of andere manier zag ik jullie 
nooit voor vandaag 
Ik schaam me om het te zeggen. 
 
Mooie mensen, 
we gaan door dezelfde achterdeur 
en is het niet juist dat we 
elkaar nooit eerder hebben ontmoet 
en misschien zullen we dat ook nooit meer 
als ik niet bang was dat je me uitlachte 
dan zou ik rennen en al je handen pakken 
en ik zou iedereen verzamelen voor een dag. 
En als we dan verzameld zijn 
zou ik speldjes doorgeven waarop staat 
‘Mooie mensen’ 
Dan hoefde je nooit meer alleen te zijn 
want er is altijd iemand 
met hetzelfde speldje op als jij: 
betrek hem bij alles wat je doet. 
 
Mooie mensen, 
Jullie rijden in dezelfde metro 
als ik doe elke ochtend, 
Dat moet je toch iets zeggen: 
We hebben zoveel gemeen. 
Ik ga dezelfde richting uit als jullie 
Dus als jullie voor me zorgen 
Zorg ik misschien ook voor jullie. 
 
Mooie mensen, 
Jullie zien eruit als vrienden van mij 
En het is hoog tijd 
dat iemand dit hier en nu zegt. 
 
Ik maak een belofte dat ooit, ergens,  
hoe dan ook, we samenkomen. 
Nodig iedereen uit die je kent. 
Ik deel speldjes uit aan zij die komen. 
 
 
Mooie mensen 
Nooit hoeven ze meer alleen te zijn 
Want er is altijd iemand 
Met hetzelfde speldje op als jij 
betrek hem bij alles wat je doet. 
Hij kan misschien recht naast je zitten. 
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He may be a beautiful people, too. 
And if you take care of him 
Well then, maybe I'll take care of you 
'Cause all of the beautiful people do 
And I'm a beautiful people, too. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=PoyyZEaDUyU 

 
"Beautiful People" is geschreven door 
Melanie zelf, een hippiemeisje uit de 
jaren ’60. In 1967 bracht zij een 
eerste versie van het nummer uit als 
haar debuutsingle onder de titel "My 
Beautiful People". Zij haalde de 
inspiratie voor het nummer uit een 
stroomstoring in New York tijdens 
haar jeugd. Tijdens deze 
stroomstoring deelde zij kaarsen uit 
aan de bewoners van haar gebouw. 
Zij vertelde hierover: "Het was 

donker. Er waren oude mensen in het gebouw. Oké, misschien waren het 
veertigers, maar destijds leken zij oud. [...] De avond was magisch. Het was 
allesbehalve koud en gevoelloos, wat de reputatie van New York was. Enkele 
dagen na de stroomstoring dacht ik, 'beautiful people caring from the heart' 
(mooie mensen dragen zorg vanuit hun hart)." 
 
"Beautiful People" zorgde voor de doorbraak van Melanie. Later in 1969 zong ze 
het nummer op het festival Woodstock, waar zij verrassend voor werd 
uitgenodigd; zij was op dat moment nog geen grote ster. Zij vertelde hierover: 
"Ik nam mijn jeugdervaringen met mij mee naar Woodstock, en wat voor 
evenement en ervaring was dat. De enige keer dat zoiets, van die omvang, ooit 
is gebeurd. Ik was een meisje, speelde drie akkoorden op mijn gitaar, met 
publiek dat voor grote rockartiesten kwam. Ik dacht dat ze mij zouden stenigen 
of tomaten zouden gooien, maar ik resoneerde onmiddellijk met 
vijfhonderdduizend mensen." Haar optreden op Woodstock maakte Melanie direct 
een wereldster en inspireerde haar voor de hitsingle "Lay Down (Candles in the 
Rain)", die zij opnam met de Edwin Hawkins Singers.  (bron: Wikipedia) 
 
 
Inleiding 
 
Daar zijn zoveel teksten in de Bijbel,  
maar ook zoveel tekenen om ons heen  
die ons vertellen dat God niet ver is, maar dichtbij.  
Verborgen in wat vaak voor ons zo gewoon is:  
in onszelf,  
in de anderen,  
in dingen en gebeurtenissen die we meemaken, 
in de akker van het leven. 
Daarom is het goed  
dat we daar vandaag op attent worden gemaakt.  
"Zoek het enige dat telt", zei Jezus  
en Hij bedoelde God en het Rijk der hemelen.  
Hoe ver staan wij op onze zoektocht naar dat Rijk?  

Hij kan ook een mooi mens zijn. 
En als jij voor hem zorgt 
misschien zorg ik dan ook voor jou 
want alle mooie mensen doen dat, 
en ik ben ook een mooi mens… 
Mensen 
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Vraag om ontferming:   
 
Goede en barmhartige God, 
door alle eeuwen heen zoekt de mens naar U 
in het wonder van uw schepping 
en in de geheimen van leven en dood. 
U leert ons kijken met ogen van geloof. 
 Heer, ontferm u over ons 
 
U ziet ons zoeken en treedt ons tegemoet 
in de woorden van uw profeten en Jezus Christus,  
uw Zoon en onze Heer. Hij leert ons U Vader te noemen. 
Door Hem richten wij ons tot U. 
 Christus, ontferm U over ons 
 
Zo mogen wij U ontmoeten in het komende uur 
in het woord tot ons gesproken 
in het brood, gebroken en gedeeld  
in Jezus’ Naam. U doet ons uitgroeien  
tot mensen naar uw hart. 
Koester ons als een kostbare parel. 
 Heer, ontferm U over ons 
 
Lofzang 
 
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. 
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Openingsgebed 
 
God, Vader in de hemel, 
wij gaan dikwijls achteloos voorbij aan uw Woorden 
omdat wij voortdurend bezig zijn met wat bijkomstig is. 
Geef ons een luisterend hart, vol wijsheid en begrip, 
zodat wij bereid zijn onszelf los te laten 
en de schat aan te nemen die U ons aanbiedt 
in Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen. 
 
Eerste lezing: Uit het eerste boek der Koningen  (1 Kon. 3, 5. 7-12) 
 
5  In Gibeon verscheen de Heer 's nachts in een droom aan Salomo en zei:  
`Wat wilt u dat Ik u geef?'  
7  Welnu, Heer mijn God,  
U hebt uw dienaar tot koning verheven  
als opvolger van mijn vader David,  
hoewel ik maar een jonge man ben  
en nog niet weet wat ik doen of laten moet.  
8  Zo staat uw dienaar te midden van het volk dat U uitverkoren hebt,  
een groot volk, zo groot dat het niet te tellen of te schatten is.  
9  Geef dus uw dienaar een opmerkzame geest  
om recht te kunnen spreken voor uw volk  
en onderscheid te kunnen maken tussen goed en kwaad.  
Want wie is in staat recht te spreken voor dit grote volk van U?'  
10  Dat Salomo dit vroeg beviel de Heer.  
11  En God zei tegen hem:  
`Omdat u juist dit gevraagd hebt en geen lang leven,  
en geen rijkdom of de dood van uw vijanden hebt gevraagd,  
maar alleen inzicht om recht te kunnen spreken,  
12  daarom voldoe Ik aan uw verzoek  
en geef Ik u een geest zo vol wijsheid en inzicht  
dat er niemand voor u was  
en niemand na u komt die u evenaart. 
 
psalm:  119 (118), 57 en 72,76-77,127-128,129-130 
 
Refrein: Hoezeer is uw wet mij lief, Heer. 
 
Dit stel ik mij altijd tot taak, Heer, 
om trouw te zijn aan uw woord. 
 
De wet uit uw mond is mij meer waard 
dan schatten van zilver en goud. 
 
Maar laat uw erbarmen mij nu vertroosten, 
zoals Gij uw dienaar eens hebt beloofd. 
 
Door uw barmhartigheid moge ik leven, 
omdat ik mijn vreugde vind in uw wet. 
 
Maar ik begeer wat Gij hebt geboden 
boven het fijnste goud. 
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Daarom heb ik uw bevelen gekozen, 
verwerp ik de wet van het kwaad. 
 
Uitstekend is alles war Gij verordent, 
daarom houdt mijn geest daaraan vast. 
 
De uitleg van uw woorden geeft klaarheid, 
schenkt wijsheid aan wie onervaren is. 
 
Tweede Lezing: Uit de Romeinenbrief   (Rom. 8, 28-30) 
 
Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome 
 
Zusters en broeders, 
28  Wij weten dat voor wie God liefheeft,  
alles zich ten goede keert,  
voor hen die volgens zijn raadsbesluit geroepen zijn.  
29  Want wie Hij tevoren heeft gekend,  
heeft Hij ook tevoren bestemd  
om gelijkvormig te zijn aan het beeld van zijn Zoon,  
opdat deze de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders.  
30  Wie Hij heeft voorbestemd, heeft Hij ook geroepen.  
Wie Hij riep, heeft Hij gerechtvaardigd,  
en wie Hij rechtvaardigde, heeft Hij verheerlijkt. 
 
 
Lied-eren:    Een parel in Gods hand   - Elly en Rikkert 
 
https://www.youtube.com/watch?v=UtarE3A2WT0 
 
Weet je, dat de vader je kent? 
Weet je, dat je van waarde bent? 
Weet je, dat je een parel bent? 
Een parel in Gods hand, een parel in Gods hand. 
 
Ze zeggen allemaal je kan niks doen, je bent een oen! 
Ze trekken altijd aan m'n paardenstraat, ik ben niks waard! 
Nou heb ik weer de ranja om gegooid, ik leer echt nooit! 
M'n moeder luistert nooit als ik wat zeg, 'k heb altijd pech, ik ga maar weg! 
 
Weet je, dat de vader je kent… 
 
Ik snap alweer niks van die rare som, ik ben zo dom! 
M'n bloes zit onder de spaghettimix, ik kan ook niks! 
Al noemt de hele klas me chagrijn, ik mag er zijn!  
Al zegt m'n broertje steeds: "wat stout ben jij",  
God houdt van mij.God houdt van mij! 
 
Ik weet, dat de vader me kent 
Ik weet, dat ik van waarde ben. 
Ik weet, dat ik een parel ben. 
Een parel in Gods hand, een parel in Gods hand. 
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of:  
 
Hoor je mij – Trijntje Oosterhuis 
 
https://www.youtube.com/watch?v=lIMGbR4FVr0 
 
Hoor je mij, 
Voor mij geen ander dan jij, 
Bij jou alleen ben ik veilig  
 
Godheid had mij in haar macht, 
Offers eiste zij, bloed. Ik heb ze gebracht. 
Haar grote namen waaiden voorbij, 
De jouwe niet, die is hier, op mijn lippen. 
 
Hoor je mij, 
Voor mij geen ander dan jij, 
Bij jou alleen ben ik veilig 
 
Alles ben je me, erfdeel en beker, 
Lieflijke oorden vielen mij toe, 
Mijn hart klimt in mij, 
Mijn geest wordt wijd: 
Jij verkoopt me niet, voor geen prijs, 
Voor geen ander. 
 
Hoor je mij, 
Voor mij geen ander dan jij, 
Bij jou alleen ben ik veilig 
 
 
 
Evangelie: Uit het Mattheüsevangelie (Mt. 13, 44-52) 
 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Mattheüs 
 
In die tijd zei Jezus tot zijn toehoorders: 
44  Het gaat met het koninkrijk der hemelen  
als met een schat, in de akker verborgen.  
Toen iemand hem vond, verborg hij hem,  
en van blijdschap ging hij alles verkopen wat hij bezat  
en kocht hij die akker. 
45  Ook gaat het met het koninkrijk der hemelen  
als met een koopman op zoek naar mooie parels.  
46  Toen hij één kostbare parel gevonden had,  
ging hij alles verkopen wat hij had en kocht hij haar. 
47  Ook gaat het met het koninkrijk der hemelen als met een sleepnet,  
dat in zee werd gegooid  
en vissen van allerlei soort bij elkaar bracht.  
48  Toen het vol was, trokken ze het op de oever.  
Ze gingen zitten en verzamelden de goede vissen in manden;  
de slechte gooiden ze weg.  

Toni Zenz, Der Hörende 
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49  Zo zal het zijn bij de voleinding van de tijd.  
De engelen zullen uitgaan  
en de kwaden tussen de rechtvaardigen uithalen  
50  en hen in de vuuroven gooien.  
Het zal daar een gejammer zijn en een tandengeknars. 
51  Hebben jullie dat allemaal begrepen?'  
Ze zeiden Hem: `Ja.'  
52  Hij zei hun: `Daarom gaat het met iedere schriftgeleerde  
die leerling is geworden in het koninkrijk der hemelen  
als met een huisvader,  
die uit zijn voorraad nieuwe en oude dingen tevoorschijn haalt.' 
 
Overweging(en) 
 
We hebben opnieuw drie parabels over het rijk der hemelen gekregen: de eerste 
vergelijkt het met een verborgen schat, de tweede met een mooie parel en de 
laatste heeft het over een sleepnet met vissen. Drie totaal nogal verschillende 
beelden.  In de eerste parabel zoekt de man helemaal niet naar een verborgen 
schat, maar vindt hij hem per toeval. In de tweede is de koopman wél echt op 
zoek naar mooie parels, en in de derde moeten de vissers na de visvangst de 
slechte van de goede vissen scheiden. 
Jezus gebruikt beelden uit het dagelijkse leven; ook wij kunnen de onze eraan 
toevoegen.   Wat heb je bijvoorbeeld bij toeval gekregen of ontdekt ? Dat 
hoeven niet alleen dingen te zijn maar kunnen ook personen zijn zoals je partner 
of een vriend of vriendin, collega’s waar je goed mee opschiet, een gemeenschap 
of familie waar je je welkom weet en thuis voelt… 
Het komt vaak toevallig op je weg, zonder ernaar gezocht te hebben, maar wel 
als een geschenk uit de hemel. En toch komt het ook niet zomaar… Ik denk, als 
je er niet voor openstaat, of teveel met andere dingen bezig bent, zal het ook je 
pad niet kruisen. Maar hoe dan ook, het kan je plots raken, in een ontmoeting of 
een besef dat je doet zeggen: “Wat een schat van een mens is dat ! Echt een 
prachtmens ! Wauw ! Wat ben ik blij dat ik hem/haar ben tegengekomen.” 
Het doet me denken aan het liedje uit de jaren ‘60 van het hippie-meisje 
Melanie, beautiful people. Daarin zingt ze hoe ze plots vaststelt dat ze omringd is 
door en samenleeft met mooie mensen, waar ze woont, waar ze mee in de metro 
zit, enzovoort. Waarom heb ik dat nu pas ontdekt, vraagt ze zich af.  En ze wil 
aan iedereen een badge geven waarop staat ‘mooie mens’ en die mensen 
samenbrengen en zorg dragen voor elkaar. En ja, alle mooie mensen dragen 
zorg voor elkaar, besluit ze… Wat jeugdig, naïef, echt in de hippiestijl, maar kom, 
zo mooi en volgens mij echt in de lijn van het Evangelie van vandaag. Ik heb 
gelezen dat ze de inspiratie voor het nummer haalde uit een stroomstoring in 
New York tijdens haar jeugd. Tijdens deze stroomstoring deelde zij kaarsen uit 
aan de bewoners van haar gebouw. Zij vertelde hierover: "Het was donker. Er 
waren oude mensen in het gebouw. De avond was magisch. Het was 
allesbehalve koud en gevoelloos, wat de reputatie van New York was. Enkele 
dagen na de stroomstoring dacht ik, 'beautiful people caring from the heart' 
(mooie mensen dragen zorg vanuit hun hart.) En natuurlijk, je moet wél kijken 
met je hart, voeg ik er graag aan toe. Wie alleen maar utilitair en functioneel 
naar zijn medemens kijkt, en denkt hoe kan ik daar winst en voordeel uitputten, 
zal nooit de parel of de schat ontdekken. Zal ook nooit zien hoe God hierin 
verscholen zit en zich laat zien, zal tevergeefs het rijk der hemelen zoeken.  
Was het dat wat de echte wijsheid was van koning Salomo, toen hij geen 
rijkdom, of een lang leven vroeg maar het onderscheid tussen goed en kwaad ? 
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Eigenlijk zouden we dat allemaal moeten vragen: het goede in mensen te mogen 
zien en niet alleen zoals zo vaak alleen maar het negatieve, het lelijke en het 
kwade dat zo vaak alle hoop in de kiem smoort.    
En Jezus maar met beelden en parabels proberen aan te tonen dat het rijk der 
hemelen niet iets is voor later, voor hierna, een soort tomorrowland ver weg en 
onbereikbaar in ons aards corona-tranendal maar een hier en nu, midden onder 
ons, voor wie kijkt met zijn hart, voor wie zorg en naastenliefde hoog in het 
vaandel voert. Ik moet daarbij denken aan een lied van Willem Vermandere. 
Reintje noemt het. Het gaat over een andersvalied meisje dat niet veel kan. Maar 
Willem ziet ze graag, is ook geboeid door haar; heel de schepping zingt voor 
haar een loflied, en zo besluit hij: En omda' 'k zo dikwijls an uw venster m' ag 
staan, zing ook ik mijn liedje 't is geiren gedaan  … Een pareltje, van en voor een 
schat van een mens ! Het rijk der hemelen, voel je ‘t ? Laten we het niet te ver 
zoeken.  Die mooie mensen, zingt Melanie, ze zitten misschien naast jou. Hoog 
tijd om ze te zien of te ontdekken. En we moeten daar niet mee wachten. Het 
rijk der hemelen, het geluk, ligt hier en nu voor het grijpen.  
 

Miguel Dehondt 
------ 
 
Reintje  -  Willem Vermandere 
 
https://www.youtube.com/watch?v=JQcb1OTYz-M 
 
Reintj' uit mijn strate an heur vensterke zit 
gekamd en gewassen en vers van ’t toilet. 
't Brood en de koffie hen heur goe gesmakt. 
In ne zetel een meiske scheef dubbel gezakt. 
 
Z' is zie voorzekers al goe dertig jaar 
en ze kan nie goe spreken en ze kijkt ook zo raar. 
Z' he wel twee voeten maar z' he nooit kunnen gaan 
't Is daarom da 'k soms an heur venster ga staan. 
 
Ze speelt met de kaarten een onbestaand spel 
da 'k altijd verlieze maar dat jeun ik heur wel. 
Ze vertelt lange fabels zonder een zinnig woord 
en 'k peize ach Reintje vertelt gie maar voort. 
 
Kijk naar de wolken hort naar de wind 
zelfs de vleugels ze schuifelen voor 't onnozel kind.  
En omda' 'k zo dikwijls an uw venster m' ag staan 
zing ook ik mijn liedje 't is geiren gedaan. 
 
----- 
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Lied   (jeugdsentiment …) 
 
Wij zochten U, o Heer, en vonden een gelaat: 
het wonder van twee ogen dat in vervulling gaat. 
 
Want dicht bij ons zijt Gij, 
in elke mens die wij ontmoeten, 
gaat Gij aan ons voorbij, 
gaat Gij aan ons voorbij. 
 
Wij zochten U, o Heer, en onze mond werd taal, 
het wonder van vergeven en danken duizendmaal. 
 
Want dicht bij ons... 
 
Wij zochten u, o Heer, en vonden een gebaar, 
het wonder van twee handen die zoeken naar elkaar. 
 
Want dicht bij ons... 
 
------ 
 
De moeite om te lezen: commentaar bij de lezingen en homilie van 
Geert Dedecker –  H.Godelieveparochie te Roeselare 29/30 juli 2017 
 
Inleiding op de lezingen 
Een hartenwens uitspreken – dat is het allereerste wat koning Salomo van God 
mag doen, nog voor hij goed en wel als koning geïnstalleerd wordt in het Rijk 
Gods. Inderhaast overloopt de Zoon van David in gedachten al wat hij mogelijk 
zou kunnen wensen: een groot paleis, een machtig leger, overvloedige rijkdom, 
een massa trouwe onderdanen, of misschien een goeie smartphone om op tijd te 
kunnen twitteren, trumpen, francken en tweeten... Maar na rijp beraad vraagt hij 
aan God: Weet je wat je doet, Lieve Heer, - schenk mij maar meteen een 
cadeaubon (of beter nog: een garantie-bon!) voor een luisterhart. Letterlijk staat 
er: Geef mij wat “lef”, wat zachte moed om een goede en wijze koning te kunnen 
zijn. 
 
In het evangelie horen we dan weer over een gekke boer die omwille van een 
plotseling gevonden schat in zijn akker alles verkoopt wat hij bezit: zijn 
hooischelf en zijn geit, zijn stallen en zijn kippenhokken, zijn greep, zijn spade 
en zijn ploeg, zijn hofstee en zijn landerijen. Juridisch is er niets geregeld, en wat 
zijn vrouw daarvan zal zeggen en zijn kinderen, zijn boekhouder, zijn adviseur 
van de Boerenbond… – hij trekt er zich niets van aan. Want hij heeft ‘lef’, die 
boer. Hij heeft zijn hele hart verloren aan die wonderbaarlijke pas gevonden 
schat.  
 
Zou het kunnen dat die gekke boer volgens Jezus een beeld is van God zelf, die 
ooit de aarde en de mensen heeft gekocht omdat Hij er zot van was, en er een 
hoge prijs heeft voor betaald? Een God die élke mens – jij en ik, en àlle mensen 
zondermeer, de zwaksten en de kleinsten nog het meest - in het oog heeft 
gekregen, en sindsdien hen allen naar waarde schat, hen eer-biedigt en hoog-
acht – en er dus maar blijft in investeren…? Die gekke boer – waarempel: het 
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zou wel eens God zelf kunnen zijn, maar dan incognito zoals zo vaak in de 
Schrift; de Herenboer van het Rijk Gods in camouflagepak… 
 
Twee prachtige lezingen vandaag – we hebben ‘chance’! Wie oren heeft om te 
horen, hij luistere… 
 
Homilie 
 
Gode-lieve mensen, 
 
soms, een enkele keer, wanneer ik bijvoorbeeld in volle vakantie gevraagd word 
om in een kerk als deze te preken, overvalt het me even. Daar gaan we dus nog 
maar een keer, denk ik dan. Ik mag het weer eens een keer proberen uit te 
leggen. Dat wat niet uit te leggen is. Dat wat door mijn vingers vloeit als 
stromend water. Dat wat zo genesteld en verweven zit in mezelf. Dat wat samen 
met mij langzaam ouder wordt, verandert, rimpels krijgt, verschrompelt soms, 
bedachtzamer wordt, meer verinnerlijkt. Dat wat toch altijd nog verwarrend blijft 
en mysterieus, en steeds meer schuchter en bedeesd om naar buiten te komen.  
Dat alles waarvan ik niet weet wat het is, en of het wel écht bestaat, en hoe het 
uit te leggen is. Of ik dat eigenlijk wel kan, die uitleg geven. En of dat er zoveel 
toe doet… 
 
Neem nu God. Ooit las ik in het seminarie hardop de gebeden mee met Zijn 
naam: God, onze Heer; God, Almachtige Vader; God, Schepper van hemel en 
aarde… Maar met de tijd is alles een stuk verschoven. De Grote God is kleiner 
geworden, en de kleine God wat groter. De Hoge God is dichterbij gekomen. God 
zelf is beeld-lozer geworden, terwijl ik soms in het dagelijks bezig zijn van 
mensen juist zoveel meer goddelijke beelden zie. De God-van-de-hoge-hemel is 
niets-zeggender geworden, terwijl ik bij momenten zoveel goddelijke woorden 
opvang van de mensen om me heen. Hij is leger geworden, terwijl de volheid 
van het Leven me soms overrompelt. Hij is machtelozer geworden, terwijl er 
soms in doodgewone mensen zoveel kracht te ervaren is. Hij is zoveel minder 
hemels, terwijl er zoveel goddelijks op aarde is. Misschien is God niet meer de 
juiste naam. En Hij al zeker niet. Het goddelijke past beter, het onzegbare, het 
Leven zelf. 
 
God is een werkwoord geworden in plaats van een zelfstandig naamwoord. God 
brengt in beweging, God verbindt, God brengt stilte of onrust, God lacht, God 
ruist en bruist, God raakt je aan, God schreeuwt je toe vanuit een ander mens, 
God vloekt om zoveel onrecht. Uiteindelijk is God het Leven zelf dat telkens weer 
onstuitbaar doorbreekt. Het Leven dat onder mijn vel zit. Het volle Leven ook 
waar iedereen recht op heeft – het meest en eerst nog de rechteloze. 
 
Soms adem ik bewust dat Leven in. En heel soms ademt Het in mij. Het 
onzegbare. 
 
Het onzegbare. 
Dat belt niet. 
Dat blijft niet. 
Het is er ineens – zomaar onverwacht. 
Ga zitten dringen wij aan, 
drink iets, maak het je gemakkelijk. 
Maar daar is het nog maar pas, 
en het gaat al terug weg. 
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God die even bij ons binnenkomt: 
flitsen zijn het, 
hooguit momenten 
van ontroering en verwondering. 
En dààr moeten wij het mee doen. 
 
Dat simpele tekstje waarmee ik indertijd – heel lang geleden – mijn eerste 
godsdienstles van het jaar altijd begon. Als een schuchtere maar eerlijke 
geloofsbelijdenis: 
 
Soms voel ik diep van binnen iets van God 
ik wou dat ik die dingen op kon schrijven 
maar als ´t naar buiten komt is het kapot 
die dingen kunnen beter binnen blijven. 
Uit Toon Hermans: ‘Fluiten naar de overkant’ 
Eigenlijk geloven de meeste mensen niet dat God zo dichtbij en midden in het 
leven is. De meesten denken dat Hij, àls Hij al bestaat, zeker ver weg en 
buitenaards moet zijn. Dat Hij misschien nog wel eens een zeldzame keer een 
boodschapper van een engel stuurt of vanuit de verte opbelt om te vragen hoe 
het met ons gaat… Maar dat Hij hier onder ons voortdurend aan het werk is, op 
zijn eigen bescheiden ‘incognito-manier’, dat Hij iedere keer voor mosterdzaadje 
speelt en voor gist-en-spiritus in het deeg, dat Hij mooie parels in onze akkers 
verbergt of bij momenten rondloopt als een milde zaaier - dat vinden de meeste 
mensen vreemd en onwaarschijnlijk. En daarom moest Jezus steeds weer 
gelijkenisjes vertellen, om te laten horen en zien hoe het er in het Rijk Gods aan 
toegaat. En ook een beetje, denk ik, omdat hij als predikant geregeld verlegen 
zat met het nog maar eens moeten uitleggen van die moeilijke dingen… 
 
Gode-lieve mensen, mag ik zelf een schuchtere poging doen om één van die 
gelijkenisjes te vertellen die ik de voorbije weken in mijn logboek – het dagboek 
van een herdershond – heb opgeschreven?  
Je moet weten: sinds kort mag ik af en toe voorgaan en preken in de gevangenis 
van Brugge. Er is een viering op zaterdagavond voor de vrouwen, en twee 
vieringen op zondagmorgen voor ‘Mannen 1’ en ‘Mannen 2’, de kort- en 
langgestraften. 
 
Het is voorbij. Ik rij op zondag tegen de middag terug naar huis. En onderweg in 
de auto, aan mezelf overgeleverd, vraag ik mij af: Wat ben ik daar nu eigenlijk 
gaan doen? En heeft dat zin? Wat is nu dat goede nieuws, die blijde boodschap 
die ik daar wilde gaan verkondigen? En zou iemand er iets aan gehad hebben? 
Zouden ze me begrepen hebben zelfs? Hebben ze geluisterd? Heeft het hen 
‘geboeid’..? (een wat onhandig woord natuurlijk, in deze context!) De vragen die 
een predikant zich altijd weer stelt na de gedane taak. 
En al nadenkende realiseer ik me: ik heb vandaag en gisteren misschien toch 
hier en daar wat sporen van menselijkheid gezien in die kille, harde, haast 
onmenselijke sfeer van de gevangenis. Misschien heb ik zelfs op een paar 
momenten even God zien gebeuren. Een paar kleine gelijkenisjes waren het, niet 
meer. 
 
Moet je horen: ‘Het Rijk Gods in de gevangenis van Brugge gelijkt op…’ 
• Dat kleine jongentje van nauwelijks anderhalf jaar dat vooraan op de 
eerste rij in de maxi cosi bij zijn mama zit. De hele viering lang zwaait hij en 
kraait hij naar mij – hij lijkt zondermeer alles te begrijpen wat ik zeg. Zelden 
zo’n enthousiaste misganger gezien! En wanneer ik een liedje laat horen (‘C’est l’ 
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espérance folle…’ van Guy Béart – een prettige walsmelodie en een meezinger) 
wiegt hij waarempel lustig mee op de tonen van de muziek… Het kleine meisje 
hoop (een jongentje weliswaar in dit geval) van Charles Péguy waar ik zojuist 
over gepreekt heb… 
• Een zestiger met een soort van grijze profetenkop op de derde rij, die de 
hele tijd met zijn rechterhand aan het hoofd bedachtzaam zit te luisteren; zich 
bij het horen van ‘Imagine’ van John Lennon ineens opricht en zachtjes begint 
mee te zingen van ‘You may say I’m a dreamer, but I’m not the only one…’ Zijn 
medegevangenen in de kapel kijken verbaasd om – maar hij stoort er zich niet 
aan… 
• D., de gedetineerde-muzikant die tijdens de communie ongevraagd en 
onvoorbereid zomaar op zijn keyboard rond datzelfde ‘Imagine’ begint te 
improviseren en bijna van geen ophouden weet (hij heeft er natuurlijk alle 
belang bij dat de viering zo lang mogelijk duurt – maar toch…) 
• Die jonge kerel die mij bij het naar buiten gaan na de viering een hand 
komt geven en zegt: ‘Dankjewel Meneer Pastoor. Het was goed.’ En met een 
knipoog voegt hij er aan toe: ‘Ge zijt ne goeien gij, ge moogt hier gerust voor 
altijd blijven als ge wilt…’ 
• En dan het mooiste van allemaal. Op het moment dat ik wil beginnen met 
de communie uit te delen, springt één van de gedetineerden op de eerste rij 
ineens recht, komt naar me toe, en grijpt me bij mijn mouw. Ik schrik toch wel 
even – niet vergeten: we zijn in de gevangenis! Maar nee, ‘Vrees niet!’ - hij trekt 
me alleen maar resoluut mee naar zijn compagnon die al de hele tijd naast hem 
zit: een oude, bijna blinde man. En voorzichtig tilt hij de rechterhand van zijn 
makker op, maakt die wat open en brengt die tot bij mij, zodat ik er de 
communie kan in leggen.  
‘Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt…’ heb ik zopas nog uit pure 
liturgische gewoonte gezegd in naam van alle aanwezigen en van mezelf… Ik had 
er geen benul van dat de Heer die ochtend zo incognito in de gestalte van een 
blinde gedetineerde oude man naar mij toe zou komen. 
Gode-lieve mensen, 
de Italiaanse schrijver Italo Calvino stelt dat er twee manieren zijn om niet te 
lijden onder het feit dat de wereld die we bewonen een hel is. De eerste valt voor 
velen het gemakkelijkst uit: die hel proberen te aanvaarden, en cynisch wachten 
tot je op het punt gekomen bent dat je haar niet meer voelt of ziet. De tweede 
manier vereist ononderbroken aandacht en gebed: zoeken wie en wat, midden in 
die hel, géén hel is, en dàt in jou laten voortbestaan, dáár ruimte aan geven. Het 
is niet simpel, zo’n levenshouding. Maar het is te leren, het is in te oefenen en 
over te dragen aan anderen – aan je kinderen en kleinkinderen bijvoorbeeld. Als 
je weet in welke grond wreedheid, haat en onverschilligheid wortelen – en dat 
weten we, dat is traceerbaar, analyseerbaar, historisch bestudeerbaar – en in 
welke grond mededogen en empathie, dan kun je een begin maken met een 
leven, een wereld waarin niet de leugen van de hel maar de liefde van de hemel 
regeert.  
Zoek de zachte krachten op en wek ze tot leven, in jezelf, in anderen. Delf in een 
samenleving die overmand is door duisternis, de kostbare parel, de schat van het 
licht op. Van koning Salomo kunnen we het leren om dag na dag te bidden: Heer 
God, geef mij een luisterhart. Dat ik de sporen van menselijkheid én 
goddelijkheid mag blijven opmerken in alles wat gebeurt. Geef mij ‘lef’ genoeg 
om het uit te houden in de hel en in de gevangenis die deze wereld soms ook is.  
Zo moge het zijn. 
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Woorden van geloof  
 
Ik geloof dat God de mens geschapen heeft 
als een zoeker naar vriendschap en liefde, 
naar vrede en waarheid, 
naar een nieuwe aarde. 
 
Ik geloof dat Gods Zoon, Jezus, 
ons op deze weg is voorgegaan, 
doorheen lijden en dood, 
naar verrijzenis en nieuw leven. 
 
Ik geloof dat Hij nu onder ons verder leeft 
en ons uitnodigt mee te bouwen 
aan een wereld waar het goed is om te wonen: 
Gods Rijk op aarde. 
 
Ik geloof dat wij samen, als Kerkgemeenschap, 
op weg zijn naar geluk 
en dat Hij ons daarom zijn Geest schenkt 
om te kunnen standhouden 
in goede en kwade dagen van het leven. 
 
Ik geloof dat God ons allen zal samenbrengen 
en ons leven zal voltooien. 
Ik geloof dat Hij daarom niets zal laten verloren gaan 
van wat uit liefde geboren is. Amen. 
 
Voorbeden 
 
 Voor allen die bij het zien van leed en ellende ontmoedigd worden; 
 dat ze medemensen vinden die met hen naar tekens van hoop  
 blijven speuren … laat ons bidden. 
 
 Voor allen die op zoek zijn naar geluk; 
 dat ze in het diepste van mensen parels van liefde, van vergeving 
 en van goede moed mogen ontdekken … laat ons bidden. 
 
 Voor allen die in het omgaan met medemensen besluiten moeten 
 nemen, die anderen in hun werk en in hun leven ten zeerste raken; 
 dat onbaatzuchtigheid en wijsheid hen moge leiden …  
 laat ons bidden. 
 
 Voor allen die door tegenslagen en wonden aan lichaam en ziel,  
 U niet meer terugvinden in hun leven terug.  
 Zij geloven steeds  minder in de goedheid van mensen,  
 of in de ware liefde die mensen aan elkaar kunnen geven.  
 Help ons om wat U aan waarde en moois in het leven hebt gelegd  
 voor hen zichtbaar te maken.  
 Laat ons bidden. 
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Lied:  Gij komt tot ons gans onverwacht   (ZJ 715) 
 
Gij komt tot ons, gans onverwacht, in alle mooie dingen,  
in bloemen, in de zonnepracht, in 't lied dat wij nu zingen,  
in 't brood dat op de tafel staat, in 't hart dat dankbaar slaat,  
in duizend, duizend dingen. 
 
Gij komt tot ons in 't morgenuur, in dauw van nieuwe dingen,  
in 't kind dat lacht, in licht en vuur, in 't lied dat wij U zingen,  
in 't woord dat Gij nu tot ons spreekt, in 't brood dat Gij hier met ons breekt,  
in duizend, duizend dingen. 
 
Gij komt tot ons in heel de dag, in arbeid aan de dingen,  
in zorg en vreugde, pijn en lach, in 't lied dat wij dan zingen,  
in liefde ook van man en vrouw, in vriendschap, vrede en in trouw,  
in duizend, duizend dingen. 
 
Gij komt tot ons als 't avond is, in 't sterven van de dingen, 
in ’t afscheid dat het laatste is, in 't lied dat wij niet zingen.  
Op 't woord dat Gij spreekt hopen wij;  
uw liefde is ons toch nabij in duizend duizend dingen. 
 
Gebed over de gaven 
 
God, wij bieden U onze gaven aan. 
Zij staan symbool voor de parels die wij mogen vinden: 
liefde en dankbaarheid die Gij ons geeft. 
Neem deze gaven aan,  
klein en eenvoudig vergeleken bij die van U. 
En moge door uw genade deze gaven  
symbolen worden van uw Koninkrijk  
waar plaats is voor alle mensen. Amen.  
 
Groot Dankgebed    
 
Onze Vader 
 
In Jezus is een verre God ons dichtbij gekomen als een Vader, 
en vormen alle mensen, als kinderen van diezelfde Vader,  
één gemeenschap.  
Niemand uitgesloten.  
Laten wij daarvoor God dankend bidden: 
 Onze Vader,... 
 
Dat uw wil zou geschieden op aarde zoals in de hemel, God, 
daarvoor zijn wij verantwoordelijk. 
Maak ons vrij uit de beknelling van ons individualisme. 
Breek de scheidsmuren af die wij hebben opgetrokken. 
Doe ons beseffen dat wij uw mensenvolk één moeten maken, 
waarbij al het geschapene rechtvaardig verdeeld wordt volgens ieders behoefte. 
In zo'n wereld zullen wij vol vertrouwen kunnen uitzien  
naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon. 
 Want van U is het Koninkrijk... 
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Vredeswens 
 
'Geef mij een luisterend hart': 
dat is wat Salomo vraagt aan God. 
Want niet rijkdom of macht zijn bouwstenen van Gods Rijk, 
maar een hart dat open is 
en dat verstaat wat waardevol en kostbaar is voor mensen. 
Als wij zo, met een luisterend hart, elkaar ontmoeten, 
kan er vrede zijn voor ieder van ons, Gods vrede. 
 Die vrede van de Heer zij altijd met u. 
 
Lam Gods 
 
Communie 
 
Lied:   
 
Leven in overvloed  - Carlos Desoete 
 
Stem die ons roept, Vader die draagt, 
rots van vertrouwen, aan mensen gewaagd. 
Herder die voert, niemand verloren, 
ieder als beeld van Uw liefde herboren.   
Woord van God is wat Hij doet. Hij geeft leven in overvloed. 
  
Mensen gegeven, getrouwd 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. 
  

 
 
Slotgebed 
 
God van alle mensen,  
schenk ons wijsheid om te zien  
wat goed en mooi is  
en ons de weg wijzen naar elkaar  
zonder vooroordelen,  
maar vol bereidheid tot vergeving. 
Dat vragen wij U voor vandaag  
en elke dag opnieuw, tot in eeuwigheid.  
Amen. 
 
 
Zending en zegen 
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Met de aanwijzingen die de Heer ons hier heeft gegeven 
kunnen wij nu op zoek gaan naar de schat, 
op zoek naar de kostbare parel 
die Hij voor ons verborgen heeft 
in de mensen met wie we leven, met wie we werken, 
of die wij, waar dan ook, tegen het lijf lopen. 
Zo zoekend is Gods zegen ons nabij als  + Vader, Zoon en H. Geest. Amen. 
 
Dessertje:   
 
Het is plezierig leven in het westen: 
eten en drinken in overvloed, 
beschermd en beschut aan alle kanten. 
En als we toch eens overkop gaan 
is er nog altijd het vangnet van de sociale zekerheid. 
 
Het is plezierig leven in het westen: 
er is zoveel amusement, 
zoveel mensen die op het scherm gekke snuiten trekken 
en dansen op het ritme uit een kermistent. 
En als we toch eens in de miserie zitten, 
zijn er pijnstillers en zoveel ander spul 
om de moraal weer op te krikken. 
 
Het is plezierig leven in het westen: 
de dagen zijn tot in de nacht gevuld, 
er is zoveel te doen en te beleven 
om 'in' te zijn en bij de tijd. 
En als we toch eens onvoldaan  
en levensmoe geen toekomst zien, 
dan vluchten we in de duizend dromen  
van de droomfabriek.  
 
Het is plezierig leven in het westen... 
zolang je niet doodgaat 
en niet moet vragen: 
waarom heb ik geleefd? 
 
Maar het is moeilijk leven in het westen 
als je ten diepste hebt bemind 
en zorg wil dragen voor elkaar. 
 
Het is moeilijk leven in het westen 
als je verrukt, verwonderd, leven wil, 
geïnspireerd door Hem 
die niets dan Liefde is.    
 
 naar Manu Verhulst 
 


