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21e zondag door het jaar  22-23 augustus 2020 
–  

decanaat Poperinge 
 

 

 
Als aperitief:   Alles in alles  -  Elly en Rikkert  
 
https://www.youtube.com/watch?v=GcePvV4itd8 
 
Ben je dorstig - Jezus is het levende water  
dat je hart verkwikt en verfrist. 
 
Ben je treurig - Jezus is de enige Trooster  
die je wonden weer geneest. 
 
Ben je eenzaam - Jezus is het Lam van God,  
Hij heeft de prijs voor je leven betaald. 
 
Ben je hongerig - Jezus is het levende brood  
dat van de hemel is neergedaald. 
 
Ben je zwak - Jezus is de Zoon des mensen  
die meevoelen kan in je pijn. 
 
Ben je schuldig - Jezus is de Zoon van God,  
laat je zonden vergeven zijn... 
 
Ben je stuurloos - Jezus is de machtige meester 
die de storm bedwingt met Zijn woord. 
 
Ben je ziek - Jezus is de grote Geneesheer 
Hij werd voor jou doorboord. 
 
Ben je angstig - Jezus is de Leeuw van Juda 
die de dood van zijn kracht heeft beroofd. 
 
Ben je klein - Jezus is de hemelse Vader 
legt Zijn handen op je hoofd. 
 
Ben je niets - Jezus is alles in alles en Hij is van alles het hoofd. 
Kun je niets - Jezus zegt: alles, ja alles, is mogelijk wie gelooft. 
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Inleiding 
 
In het eenvoudig kinderliedje van Elly en Rikkert is Jezus een soort passe-
partout, een sleutel in alle omstandigheden van het leven.  
In de beide lezingen horen we hoe aan mensen sleutels worden gegeven  
om daarmee voor anderen deuren te openen naar een gelukkige toekomst. 
Misschien kunnen deze verhalen de onze worden.  
Met een woord van bemoediging,  
met een gebaar van verzoening  
kunnen ook wij misschien voor elkaar deuren openen  
zodat het licht en de warmte van liefde en vrede  
in ons midden kunnen binnenwaaien. 
 
Waar mensen de deur voor elkaar openzetten,  
JA zeggen en liefde tastbaar maken, 
daar kan ook God een beetje thuiskomen.  
Daar willen we aan denken.  
Daar willen we voor bidden. 
Daar willen we aan werken. 
 
 Om troost ook voor wie verdriet heeft, 
 om kracht voor wie ziek is of moe, 
 om thuiskomst voor wie gestorven is. 
 
 God, Onnoembare, 
 de hoop die ons bezielt leggen we Jou voor,  
 in naam van Jezus  
 die ontelbare deuren heeft geopend  
 naar nieuw  en voluit leven.  
 Laat ze een uitnodiging zijn  
 om mee te sleutelen aan jouw droom,    
 vandaag, morgen en elke dag van ons leven. 
 Amen. 
 
Vraag om ontferming:   
 
Heer, de manier waarop de Kerk haar gezag uitoefent, wekt vaak  
wrevel op en stuit op onbegrip.  Daardoor houden we misschien te  
weinig rekening met de goede bedoelingen van haar gezagdragers. 
Heer, ontferm U over ons. 
 
Christus, zelf zijn we soms allesbehalve voorbeelden van soepelheid. 
We klampen ons vast aan zekerheden en sluiten onze oren voor nieuwe inzichten 
en verhinderen zo dat de Kerk een levende gemeenschap is. 
Christus, ontferm U over ons. 
 
Heer, rotsvast in U geloven en op U vertrouwen in alle omstandigheden  
is niet onze sterkste kant. Maar als we in moeilijkheden zitten en U dan tot 
‘Redder in nood’ promoveren, dan verwachten we van U wel een oplossing 
en liefst één die ons toevallig goed uitkomt. 
Heer, ontferm U over ons. 
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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. 
 
Openingsgebed 
 
God en Vader, 
uw vertrouwen in ons, mensen, is zo groot 
dat U ons de sleutels van uw Rijk in handen geeft. 
We beseffen zelf niet goed hoe we dat Rijk moeten bouwen, 
want we zijn toch vaak zo beperkt en kortzichtig. 
Via Jezus hebt U ons geleerd dat we de liefde bezitten, uw Liefde,  
die alles vermag als wij haar maar laten groeien in ons hart. 
Sta ons bij, dan kan uw Rijk onder ons werkelijkheid worden. Amen. 
 
Eerste lezing: Uit de profeet Jesaja (Jes. 22, 19-23) 
 
Zo spreekt de Heer tot Shebna, de overste van de tempel: 
19 Ik verdrijf u uit uw ambt, 
Ik vaag u weg van uw plaats. 
20  Op die dag ontbied Ik mijn dienaar Eljakim, de zoon van Chilkia. 
21  Ik doe hem uw ambtsgewaad aan,  
Ik doe hem uw gordel om, Ik bekleed hem met uw macht. 
Hij zal een vader zijn voor de bewoners van Jeruzalem  
en voor het huis van Juda. 
22  De sleutel van Davids huis leg Ik op zijn schouders. 
Wat hij opent, kan niemand sluiten;  
wat hij sluit, kan niemand openen. 
23  Ik zet hem vast, een pin in een stevig stuk muur. 
Hij wordt een luisterrijke zetel voor het huis van zijn vader.'' 
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Tussenzang:  Psalm 138 (137) 1-2a,2bc-3,6 en 8bc 
 
Refr.: Uw goedheid, Heer, blijft duren zonder einde: 
 vergeet het maaksel van uw handen niet! 
 
U wil ik prijzen, Heer, uit heel mijn hart, 
omdat Gij naar mijn bidden hebt geluisterd. 
 
Ik zing voor U en alle hemelmachten 
en werp mij neer, gebogen naar uw heiligdom. 
 
U prijs ik om uw goedheid en uw trouw, 
want uw belofte hebt Gij mateloos vervuld. 
 
Wanneer ik tot U riep hebt Gij mij steeds verhoord, 
Gij hebt mij altijd nieuwe moed gegeven. 
 
Waarlijk verheven is de Heer, die let op de geringe, 
maar op de trotsen neerziet van omhoog. 
 
Uw goedheid, Heer, blijft duren zonder einde; 
vergeet het maaksel van uw handen iet.  
 
 
Tweede Lezing: Uit de Romeinenbrief   (Rom. 11, 33-36) 
 
Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome 
 
33  O onpeilbare rijkdom van Gods wijsheid en kennis!  
Hoe ondoorgrondelijk zijn zijn beslissingen,  
hoe onnaspeurlijk zijn wegen!  
34  Wie kent de gedachte van de Heer?  
Wie is zijn raadsman geweest? 
35  Wie kan vergoeding eisen voor wat hij God heeft gegeven?  
36  Want uit Hem en door Hem en voor Hem zijn alle dingen.  
Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid! Amen. 
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Lied:    Ken je mij  -  Trijntje Oosterhuis  
 
lied naar Ps. 139 – Huub Oosterhuis 
 
https://www.youtube.com/watch?v=0iowndW2Eo8 
 
Ken je mij? Wie ken je dan? 
Weet jij mij beter dan ik? 
Ken je mij? Wie ben ik dan? 
Weet jij mij beter dan ik? 
 
Ogen die door de zon heen kijken 
Zoekend naar de plek waar ik woon 
Ben jij beeldspraak voor iemand 
Die aardig is, of onmetelijk ver 
Die niet staat en niet valt 
En niet voelt als ik, 
Niet koud en hooghartig 
 
Ken je mij? Wie ken je dan? 
Weet jij mij beter dan ik? 
Ken je mij? Wie ben ik dan? 
Weet jij mij beter dan ik? 
 
Hier is de plek waar ik woon 
Een stoel op het water 
Een raam waarlangs het opklarend weer 
Of het vallende duister voorbij vaart 
Heb je geroepen? 
Hier ben ik 
 
Ken je mij? Wie ken je dan? 
Weet jij mij beter dan ik? 
Ken je mij? Wie ben ik dan? 
Weet jij mij beter dan ik? 
 
Ik zou een woord willen spreken 
Dat waar en van mij is 
Dat draagt wie ik ben 
Dat het houdt 
Ik zou een woord willen spreken 
Dat rechtop staat als mens die mij aankijkt en zegt 
Ik ben jouw zuiverste zelf 
Vrees niet, versta mij, ik ben, ik ben 
 
Ken je mij? Wie ken je dan? 
Weet jij mij beter dan ik? 
Ken je mij? Wie ben ik dan? 
Weet jij mij beter dan ik? 
 
Ben jij de enige voor wiens ogen 
Niet is verborgen van mijn naaktheid 
Kan jij het hebben 



6 
 

Als niemand anders 
Dat ik geen licht geef, niet warm ben 
Dat ik niet mooi ben, niet veel 
Dat geen bron ontspringt 
In mijn diepte 
Dat ik alleen dit gezicht heb  
Geen ander 
Ben ik door jou, zonder schaamte 
Gezien, genomen, 
Door niemand minder? 
Zou dat niet veel teveel waar zijn? 
Zou dat niet veel teveel waar zijn? 
 
Ken je mij? Wie ken je dan? 
Weet jij mij beter dan ik? 
Ken je mij? Wie ben ik dan? 
Weet jij mij beter dan ik? 
 
 
Evangelie: Uit het Mattheüsevangelie (Mt. 16, 13-20) 
 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Mattheüs 
 
13  In die tijd kwam Jezus in de streek van Caesarea van Filippus  
en vroeg zijn leerlingen:  
`Wie is de Mensenzoon volgens de mensen?'  
14 Ze zeiden:  
`Volgens sommigen Johannes de Doper, volgens anderen Elia,  
volgens weer anderen Jeremia of een van de profeten.'  
15  Hij zei hun:  
`En jullie, wie ben Ik volgens jullie?'  
16  Simon Petrus antwoordde hem:  
`U bent de Messias, de Zoon van de levende God.'  
17  Jezus gaf hem ten antwoord:  
`Gelukkig ben jij, Simon Barjona;  
niet vlees en bloed hebben jou dat onthuld,  
maar mijn Vader in de hemel.  
18  Ik zeg jou: jij bent Petrus;  
op die steenrots zal Ik mijn kerk bouwen,  
en de poorten van het dodenrijk zullen haar er niet 
onder krijgen.  
19  Ik zal je de sleutels geven van het koninkrijk der 
hemelen, en wat je op aarde bindt zal ook in de hemel 
gebonden zijn,  
en wat je op aarde ontbindt zal ook in de hemel ontbonden zijn.'  
20  Toen verbood Hij de leerlingen  
om iemand te zeggen dat Hij de Messias was. 
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Overweging(en) 
 
Wat zegt u volgende namen:  
Maurice Maeterlinck, Emile Verhaeren, Georges Rodenbach, Charles van 
Lerberghe. Het zijn allemaal namen van schrijvers uit ons land. Allemaal heel 
bekend en heel gevierd in hun tijd, maar nu kent niemand ze nog. De eerste, 
Maurice Maeterlinck is overigens de enige Belg tot nog toe die in 1911 de 
Nobelprijs voor literatuur gewonnen heeft. Zou het kunnen dat ze vergeten zijn 
omdat ze nergens thuishoren ? Ze horen niet thuis in de Nederlandstalige 
literatuur, want ze schreven in het Frans, en omdat ze Vlaming zijn, worden ze 
niet opgenomen in de Franse literatuur. Ze vallen tussen de mazen van het net 
en worden vergeten.  
Tweeduizend jaar geleden leefde er in Galilea ook een Man die nergens 
thuishoorde. Hij was niet als de anderen, en toen Hij eens aan zijn leerlingen 
vroeg: “Wie zeggen de mensen dat Ik ben?”, antwoordde Petrus: “U bent de 
Messias, de Zoon van de levende God.” Diezelfde Petrus trok later naar Rome, de 
hoofdstad van het Romeinse rijk. Stel je voor: een visser uit Galilea in een stad 
als Rome. Zoiets als vandaag een visser uit een Afrikaans dorp in Parijs, New 
York of Beijing. Het enige wat die man kan overkomen, is verloren lopen, tussen 
de mazen van het net vallen, naamloos ten onder gaan in de maalstroom van de 
geschiedenis. Zoals die Vlaamse auteurs die in het Frans schreven. Maar dat is 
met Petrus niet gebeurd.  
Zijn naam klinkt als een klok, en aan hem werd de belangrijkste kerk gewijd: de 
Sint-Pietersbasiliek te Rome. Ze staat bovenop zijn graf, want in het jaar 64 
stierf hij de marteldood in het circus van keizer Nero. Net als Jezus werd hij 
gekruisigd. En net als Jezus viel hij niet tussen de mazen van het net en werd hij 
niet vergeten. Waarom ?  
Misschien ligt het antwoord in het feit dat hij een boodschap verkondigde die de 
mensen kon blijven aanspreken, ook al was hij een man die niet meer 
thuishoorde in zijn eigen land Galilea en die ook niet thuishoorde in het immense 
Rome. Die boodschap was niet zijn boodschap, wèl die van Jezus. En ze was heel 
eenvoudig: ‘Bemin uw naaste als uzelf.’ Het is merkwaardig dat die boodschap 
wortel kon schieten in een rijk als dat van Rome. Net als alle andere wereldrijken 
steunde het immers op macht, geweld en geld. En toch sloeg de boodschap aan, 
hoewel ze helemaal inging tegen de levensstijl van die dagen en van dat rijk. 
Ook na de moord op Petrus bleef ze nazinderen en groeide het aantal Romeinen 
dat er zich goed bij voelde.  
Je weet wat Jezus antwoordde, toen Petrus zei dat Hij de Christus was, de Zoon 
van de levende God: ‘Jij bent Petrus, en op deze steenrots zal Ik mijn kerk 
bouwen. Ik zal u de sleutels geven van het Rijk der hemelen, en wat je op aarde 
bindt zal ook in de hemel gebonden zijn,  
en wat je op aarde ontbindt zal ook in de hemel ontbonden zijn.’ Dat alles geeft 
Jezus aan Petrus, van wie we weten dat hij een mens is die twijfelt, fouten maakt 
en Christus ook verloochent. En toch wil Jezus op zo’n mens bouwen.  
Ook aan ons geeft Jezus de sleutel van het Rijk der hemelen, en ook op ons wil 
Hij zijn Kerk bouwen. En net als Petrus moeten ook wij niet volmaakt zijn. We 
zijn mensen, dus hebben we onze goede en onze minder goede kanten, en soms 
zijn die minder goede kanten zelfs sterker dan onze goede kanten. Maar ook aan 
ons vraagt Jezus dat we zouden binden en ontbinden: onszelf binden aan het 
goede, en onszelf ontbinden aan het kwade van het egoïsme en het slechte, een 
levenslang proces in het beminnen van onze naaste als onszelf. 
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En mogen we geloven dat we op die manier nooit tussen de mazen van het net 
zullen vallen. Nee, we zullen gedragen worden in de palm van Gods hand. Hij zal 
ons nooit vergeten. 

Miguel Dehondt 
 
----- 
 
(Preek van Geert Dedecker voor het komend weekend in de 
H.Godelieveparochie te Roeselare) 
 
In de eerste lezing vertelt Jesaja over een belangrijk figuur aan het koninklijk hof 
die misbruik maakt van de (sleutel)positie die hij in handen heeft. Hij laat – 
jawel!- uit een ‘rots’ (een soort ‘Petrus’ dus!) een machtig praalgraf uithouwen 
voor zichzelf. Waar hebben we dat nog gehoord? Waarop JHWH, de God van 
Israël, hem stante pede ontslaat uit zijn ambt, met de koele mededeling: ‘Ik stel 
iemand anders aan in uw plaats. Iemand waarop Ik kan bouwen, en aan wie Ik 
Mijn mensen kan toevertrouwen.’ 
Ook Jezus bevond zich in een maatschappelijke en religieuze ordening waarin de 
machtigen alle sleutelposities in handen hadden; zij openden alle deuren voor 
zichzelf; voor de armen en het gewone volk schermden ze die zorgvuldig af; voor 
hen waren alle mogelijkheden en uitzichten op toekomst per definitie 
afgesneden. De machtigen uit het centrum in Jeruzalem bonden de armen aan 
wetten, oordelen en straffen. Voor zichzelf maakten zij de handen vrij; zij 
ontbonden of herinterpreteerden naar willekeur alles wat hen in de weg stond, 
en beslisten alles in hun voordeel. Ze deden dat in naam van Rome, dat alles 
controleerde en alle codes en wachtwoorden van het systeem in zijn bezit had. 
In de religieuze sfeer was het niet anders. ‘Kerk’ en Staat waren twee handen op 
één buik, Tempel, Parlement en Gerechtshof lagen vlak naast elkaar en waren 
elkaars goede buren… 
Wie de sleutels van een huis of een instituut in zijn bezit heeft, bezit de macht 
om te openen en te sluiten, de toegang vrij te houden of juist onmogelijk te 
maken. Elke sociale ordening heeft ontelbaar veel deuren en poorten, loketten en 
kluizen, brede toegangen en smalle achterpoortjes die open en dicht gaan. Het 
Rijk der hemelen heeft die blijkbaar ook. 
In het evangeliefragment dat we zojuist hoorden, richt Jezus zich tot Petrus met 
deze woorden:  
‘Ik zal u de sleutels geven van het Rijk der hemelen. En wat gij zult binden op 
aarde, zal ook in de hemel gebonden zijn, en wat gij zult ontbinden op aarde, zal 
ook in de hemel ontbonden zijn…’ (Matt. 16, 19) 
 
Ook bij dit tekstfragment moeten eerst een paar bemerkingen worden gemaakt 
vanuit ‘profetische hoek’: 
• De macht om te binden en te ontbinden, die hier aan Petrus wordt 
toegekend, wordt verderop in het Matteüsevangelie met precies dezelfde 
woorden aan alle leerlingen gegeven (zie Matteüs 18, 18). Die macht is dus geen 
privilege van Petrus alleen.  
 
• ‘Binden’ en ‘ontbinden’ gaat hier niet in de eerste plaats en zeker niet 
uitsluitend over de sacramenten, de biecht en het huwelijk. En ook niet over de 
onfeilbaarheid van de pauselijke uitspraken. Al heeft men er dat in de loop der 
tijden wel allemaal mee geassocieerd. 
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Het gaat hier om twee zeer essentiële taken van de Kerk: gemeenschap stichten 
en bevrijden. Vasthechten én losmaken van mensen.  
 
 ‘Verbinden’: 
 
In het woordenboek worden drie belangrijke betekenissen gekoppeld aan het 
woord ‘verbinden’: 
1. samenbrengen wie of wat los van elkaar bestaat 
2. het genezingsproces bevorderen van wat gebroken of gekwetst werd. 
3. Zich - : een engagement of verantwoordelijkheid opnemen. 
 
Mensen die verbinden zijn dus mensen  
die hun plaats en eigen opdracht willen zoeken  
in een netwerk van verbondenheid, 
die mensen willen bijeen brengen in een gemeenschap, wie of wat ze ook mogen 
zijn,  
over alle verschillen heen die hen van elkaar scheiden of tegen elkaar opzetten. 
Verbinden wat losgeslagen is,  
Wie niet in verband en in verbinding leeft, geen ‘gemeenschap’ heeft. 
 
Mensen die verbinden zijn mensen  
die een breed verband willen leggen om de wereld heen. 
Een noodverband, want de kloof tussen arm en rijk wordt steeds groter. 
Een steunverband voor wie in deze ingewikkelde  maatschappij zijn weg niet 
vindt. 
Een dwarsverband vooral, dwars tegen alles wat het recht van kleine mensen 
schendt. 
 
Mensen die verbinden zijn mensen  
die met de stroken van dat breed verband  
geduldig een netwerk van solidariteit weven  
om al wie in de afgrond van kansarmoede en uitsluiting  
dreigt te vallen, op te vangen. 
 
En overal waar dat gebeurt is de Kerk van Jezus Messias en van Simon-Petrus 
aan de gang, of toch minstens in wording. We laten in die Kerk en vanuit die 
gemeenschap – bijvoorbeeld zondag na zondag, als ze dat willen – mensen 
proeven wat leven is, en wel: leven in overvloed… (Joh. 10,10). 
 
‘Ontbinden’:  
 
Ontbinden is mensen losmaken uit alles wat hen bezwaart: een pijnlijk verleden 
dat hen achtervolgt, teleurstellingen waardoor ze verlamd worden, een isolement 
waarin ze gevangen zitten, vooroordelen die hun kijk op medemensen vervalsen. 
Ontbinden heeft te maken met vergiffenis schenken, verzoening brengen. 
Emanciperen. Bevrijden tot zelfstandigheid en zelfredzaamheid, tot vrijheid én 
verantwoordelijkheid. 
 
Ontbinden is deuren open maken voor wie opgesloten zit of geen toegang vindt. 
Deuren sluiten achter het verleden van mensen. Losmaken wie aan handen en 
voeten geboeid is, gekneld zit in banden die niet leven gevend en niet bevrijdend 
zijn. 
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Ontbinden is de banden van de dood losmaken. Bij Lazarus die al vier dagen in 
het graf vertoeft zegt Jezus: ‘Maak hem los en laat hem gaan…’ Blijkbaar is dit 
het volstrekte alternatief voor de dood in al zijn vele vormen: losmaken en laten 
gààn. De verbondenheid die daardoor ontstaat, noemt Johannes ‘geloven’, 
‘vertrouwen’. En daar kan de Dood niet tegenop. 
 
Los-maken – Ver-los- sen in zijn Naam. Leven vrij maken. Toewerken naar 
geboorte, tot zeven maal zeventig maal. De Kerk als één grote arbeids- en 
verloskamer. Werk voor vroedvrouwen en vroedmannen. Verloskundigen, 
vrijmakers van leven… 
 
Dus nu we hier samen met Simon-Petrus de sleutels van het Rijk der hemelen in 
handen krijgen, laten wij dan ontbinden wat uit onrecht of ‘ten on-rechte’ is 
vastgelopen. En laten we binden, vasthechten aan het netwerk dat wij als 
mensenvissers altijd bij de hand moeten hebben.  
 
En nog een kleine bemerking vanuit de ‘profetische hoek’:  
Sleutels afgeven is delegeren, macht uit handen geven. Een kwestie van 
vertrouwen. Allemaal zaken die de Kerk tot op vandaag nog altijd permanent 
moet leren. Macht uit handen geven aan een leek als Petrus bijvoorbeeld – 
weliswaar een man, maar dan toch een getrouwde man. De zogenaamde ‘viri 
probati’ als gevolmachtigde voorganger in onze Kerk – het had reeds lang een 
schuchter begin kunnen zijn, maar het komt er niet van… Over vrouwen en leken 
op sleutelposities in de Kerk zullen we het dan maar niet hebben.  
 
En er is nog meer. Jezus geeft Simon Zoon van Jona meteen ook een nieuwe 
naam: Petrus, de rots: ‘Op mijn beurt zeg Ik u: Gij zijt Petrus; en op deze 
steenrots zal Ik mijn kerk bouwen…’ (Matt. 16, 18) 
Het is dus van op de rotsgrond dat de Jezusbeweging zal moeten groeien. Niet 
als een piramidestructuur (waar de top regeert en alles top-down beslist en 
geregeld wordt) - maar van aan de basis, van onderuit. Het is goed dat Petrus in 
het evangelie ‘rots’ wordt genoemd, en niet ‘top van een piramide’ of 
‘kerktorenspits’ of  nog erger: ‘windhaan’ of ‘haantje de voorste op het kerkelijk 
erf’ of zoiets… ‘Rots’ richt hoe dan ook onze aandacht naar de fundamenten en 
de bronnen van onze traditie. Jezus en de leerlingen bevinden zich hier niet 
toevallig in de streek van Caesarea van Filippus, dat is: in de nabijheid van de 
bronnen van de Jordaan. Herbronning is voor de kerk een altijddurende 
opdracht. 
 
De Jezusbeweging is geen ‘keurkorps van de Blijde Boodschap’. Want de sleutel 
gaat naar Petrus, Bar-Jona, Zoon van Jona. Zoon van de wegloper, de vluchter, 
de ontkenner. Die zal het moeten doen, hoe dan ook. Zoals David van achter de 
geiten en schapen werd gehaald om koning te worden.  
Petrus: dwarsligger, keikop, twijfelende wandelaar op het water, satan zal hij 
volgende week worden genoemd, tegenspreker, godsloochenaar, visser die nog 
moet leren mensenvisser te worden. Uitgerekend aan hèm worden de sleutels 
van het Rijk der hemelen in handen gegeven. Hij krijgt volkomen onverdiend het 
vertrouwen. Hij wordt geroepen niet om naast zijn schoenen te gaan lopen, maar 
naast de kleinsten. 
Waarom heeft Jezus de sleutels van het Rijk der hemelen uitgerekend aan Petrus 
gegeven? Was het misschien omdat Hij bij nader toezien toch maar liever een 
Kerk wilde van kei-koppen en rotsformaties, van dwarsliggers en tegensprekers?  
Soms heb ik de indruk dat we hier, in onze contreien, steeds meer evolueren 
naar  een zachte, lieve, vriendelijke Kerk. (zoals nogal wat ouders of 
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leerkrachten-opvoeders tegenwoordig in de eerste plaats vooral vrienden willen 
zijn van hun kinderen en jongeren – en daar is niets mis mee, maar opvoeden 
vraagt hoe dan ook soms tegenstand en weerstand… 
De Kerk en de kerk-mensen – ook niet de leiders en coördinatoren plaatselijk en 
wereldwijd – hoeven niet perfect te zijn (het is beter van niet zelfs…) Als ze maar 
blijven verbinden, en als ze maar bevrijdend blijven werken in de samenleving 
en in de wereld veraf en dichtbij. 
Zou kerk-zijn ook niet kunnen betekenen: vanuit eigen begrenzing, grenzeloos 
aanwezig zijn, delend en herverdelend, met mensen hier en ver weg. Nooit 
ophouden te geloven in “en toch”, een bemoedigend en bevrijdend geloof dat 
ons laat ervaren dat verbondenheid meer leven geeft dan verdeeldheid, dat 
liefde sterker is dan haat, leven krachtiger dan de dood.  
Geloven is zoveel meer dan zorgvuldig behouden van traditie en “nalatenschap”, 
deuren bewaken en sleutels krampachtig in handen houden. Het is permanent de 
“weg vooruit” kiezen, de weg naar meer gerechtigheid en vrede, meer 
vertrouwen en respect, de weg van liefde zonder begrenzing, van blijheid om elk 
anders-zijn, om ieder ander. Een goddelijke weg, boeiend en verrijkend om 
samen te gaan… De Kerk van doodgewone mensen onderweg, al bindend en 
ontbindend onvermoeibaar bezig met de realisatie van het Rijk der hemelen. 
Zo moge het zijn, zo moge het blijven en nog méér worden, zeker hier ook in 
deze Godelieve-gemeenschap. Amen. 
 
De wijding tot Portier (deurbewaarder of deurwachter) 
 
Van oudsher zijn er in de Rooms-katholieke Kerk zeven wijdingsgraden. Vier 
daarvan zijn de zogenaamde ‘lagere wijdingen’, de laatste drie zijn de ‘hogere 
wijdingen’. 
Ik citeer even uit Wikipedia, de alom bekende ‘vrije encyclopedie’: 
De vier lagere of kleinere wijdingen zijn: 
1. Deurwachter of portier (koster) 
2. Lector (lezer) 
3. Exorcist (duivelbezweerder) 
4. Acoliet  
De drie hogere of grote wijdingen zijn: 
1. Subdiaken 
2. Diaken 
3. Priester 
Deze zeven wijdingsgraden worden in 252 voor het eerst genoemd in een brief 
van Paus Cornelius. Soms wordt de bisschopswijding apart genoemd, en dan zijn 
er acht wijdingsgraden. In de Middeleeuwen gold bovendien de tonsuur 
(kruinschering) ook als een lagere wijding, waardoor het totale aantal op negen 
wijdingsgraden kon komen. 
In het overgrote deel van de Katholieke Kerk zijn de vijf laagste wijdingsgraden 
(tot en met subdiaconaat) sinds 1973 achterwege gelaten. De wijdingen van 
lector en acoliet werden vervangen door een ‘aanstelling’. In plaats van het 
subdiaconaat, waarmee de wijdeling de verplichting tot het celibaat en tot het 
brevier aanging, kwam een extra gelofte van zuiverheid bij het ontvangen van de 
wijding tot diaken. 
Eigenlijk was onze eerste functie niet de priesterfunctie maar de portiersfunctie. 
Hoe kan men trouwens priester worden als men niet de eerste wijding ontvangen 
heeft. Dat kan niet. Hoe kan men een gemeenschap voorgaan als men geen 
gemeenschap oproept. Dat heeft de kerk zeer duidelijk gezien in haar 
zogenaamde ‘kleine wijdingen’.  
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De portier is degene die in de ‘stad van de mensen’ moet aanbellen aan deuren 
vol onverschilligheid, egoïsme en eigenbelang. Hij is het die belletje-trek moet 
gaan doen om mensen op te roepen tot gemeenschap. Hij moet de harten van de 
gelovigen voor God openen (zo zegt het de wijdingsvermaning) en de mensen 
oproepen om in gemeenschap, Gods heilsgeschiedenis (mee) te maken. Hij is het 
die de klokken moet luiden, die bij tijd en wijle alarm moet slaan en de kat de 
bel moet aanbinden, wanneer er zaken mislopen in de wereld om ons heen. Hij 
moet er ook voor zorgen dat de deuren van de kerkgemeenschap wijd open 
worden gemaakt voor iedereen, zonder onderscheid. Het ritueel dat vanouds bij 
deze kleine wijding hoort, van het openen van de kerkdeur en het luiden van de 
klokken, spreekt daarbij voor zichzelf.  
De kerkgemeenschap heeft deze taak en wijding altijd als zeer belangrijk 
aanzien. Het was weliswaar een ‘lagere’ wijding, maar men kon toch geen 
priester worden zonder die voorbereiding en opgedane ervaring van tot ‘portier’ 
gewijd te zijn. Het is de eerste stap naar het diaconaat en het priesterschap. Hoe 
kan men een gemeenschap voorgaan als men niet eerst en vooral zelf tot 
gemeenschap oproept. Dat heeft de Kerk zeer duidelijk gezien in haar 
zogenaamde ‘kleine’ wijdingen. 
Spijtig genoeg  werd de diepe betekenis van dit alles al snel alleen maar 
toegepast op het kerkgebouw zelf, en niet op een persoon of een ‘gewijde 
bedienaar’ – en jammer genoeg ook niet op élk lid van de kerkgemeenschap, 
gewijd of niet gewijd…  
De portier is vanouds in de Kerk de eerste van alle gewijde personen: hij heeft 
de opdracht om deuren te sluiten en deuren open te maken. 
Wanneer bijvoorbeeld een diaken of priester, een Bisschop of Paus de opdracht 
om ‘portier’ te zijn niet meeneemt in zijn roeping of takenpakket, als hij al die 
andere opdrachten, taken en ‘gewijde ambten’ niet geleerd heeft en zich eigen 
gemaakt heeft; als hij zich daar niet in blijft oefenen en bekwamen (levenslang 
leren!), dan kan het nooit lukken om sleuteldrager en verantwoordelijke te zijn in 
de Kerk van Jezus de Christus. 

(Geert Dedecker) 
 
 
Woorden van geloof  
 
Ik geloof in God,  
Schepper van hemel en aarde, 
Vader van alle mensen. 
 
Ik geloof in Jezus Christus,  
die gekomen is om te bemoedigen en te genezen, 
om ons te bevrijden van alle onrecht, 
om Gods vrede bij de mensen te verkondigen. 
 
Hij heeft zich gegeven voor de wereld. 
Hij is in ons midden de levende Heer. 
 
Ik geloof in Gods Geest, 
die werkzaam is in alle mensen die er ontvankelijk voor zijn. 
 
Ik geloof in de Kerk van Christus, 
die, uitgerust met de kracht van de Geest, 
gezonden is om de mensen te dienen. 
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Ik geloof in de vergevende liefde van God, 
die de macht van de zonde zal breken  
in ons en in alle mensen. 
 
Ik geloof dat de mens zal leven 
van Gods leven voor altijd. Amen. 
 
Voorbeden   (Vincent Duyck) 
 
We bidden om een kerkgemeenschap  
waarin solidariteit tastbaar aanwezig is.  
Een kring van mensen waarin het kwetsbare leven niet vertrapt wordt,  
het geknakte riet niet gebroken.  
Een plek waar mensen oog hebben voor de ander  
en de handen uitstrekken naar wie het nodig heeft.  
Een gemeenschap waarin de voeten worden gewassen van mensen onderweg,  
op zoek naar hoop en perspectief. Laten we bidden…  
 
We bidden om een kerkgemeenschap  
die openstaat voor de wereld en de mensen van vandaag. 
Een kring waarin gastvrijheid en openheid voorop staan.  
Een plek waar mensen kunnen ademen, zich vrij voelen  
en mogen zeggen wat ze denken.  
Een gemeenschap die in Godsnaam 
weet te binden en te ontbinden. Laten we bidden...  
 
We bidden om profeten en herders in ons midden,  
om rotsmensen en sleutelfiguren. 
Mensen die voorop durven gaan om nieuwe toekomst te wijzen,  
die uitdagingen durven aangaan en Gods visioen zichtbaar maken.  
We bidden om een gemeenschap waarin de geest van vrijheid, 
van verbeelding en creativiteit aanwezig is.  
Waar de durf om nieuwe dingen te proberen groter is  
dan de gewoonte om te blijven voortdoen als weleer. Laten we bidden… 
 
We bidden om een kerkgemeenschap  
die het leven wil verruimen en verdiepen,  
die peilt naar Gods hartslag in de wereld.  
Een kring van mensen die tastend zoeken  
naar de diepste grond van het bestaan.  
Een plek waar het leven geproefd en gesmaakt wordt, 
En waar zondag na zondag iets zichtbaar wordt  
van Gods woordeloze nabijheid. Laten we bidden… 
 
Gij die heet ‘Ik zal er zijn voor u’,  
dit alles durven we U toevertrouwen.  
In het geloof dat onze woorden in Uw handen  
de stapstenen worden voor de toekomst,  
dat onze hoop de rode draad wordt in Uw liefdesverhaal met de mensen.  
Dat vragen we U, in naam van Jezus, Uw Zoon en onze tochtgenoot. Amen.  
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Lied: Make me a Channel of Your Peace  - Sinéad o’ Connor 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ZJVeXC2JmDU&t=81s 
 
Make me a channel of Your peace 
Where there is hatred, let me bring Your love 
Where there is injury, Your pardon Lord 
And where there's doubt, true faith in You 
 
Make me a channel of Your peace 
Where there's despair in life, let me bring hope 
Where there is darkness, only light 
And where there's sadness, ever joy 
Oh Master, grant that I may never seek  
So much to be consoled as to console 
To be understood as to understand 
To be loved as to love with all my soul 
 
Make me a channel of Your peace 
It is pardoning that we are pardoned 
In giving to all men that we receive 
And in dying that we're born to eternal life 
 
 Heer, maak mij tot instrument van uw vrede: 
 laat mij liefde brengen waar haat is, 
 eenheid waar mensen verdeeld zijn, 
 vergiffenis aan mensen die zwak zijn, 
 laat mij hoop geven aan wie niet meer hoopt, 
 geloof aan wie twijfelt; 
 laat mij licht brengen waar het duister is 
 en vreugde waar mensen bedroefd zijn. 
 Heer, help mij 
 niet zozeer om zelf gelukkig te zijn als om anderen gelukkig te maken; 
 niet zozeer om zelf begrepen te worden als om anderen te begrijpen; 
 niet zozeer om zelf getroost te worden als om anderen te troosten; 
 niet zozeer om bemind te worden als om te beminnen; 
 want als ik geef, zal mij gegeven worden, 
 als ik vergeef, zal mij vergeven worden, 
 als ik sterf, zal ik voor eeuwig leven.    (Franciscus van Assisi) 
 
Gebed over de gaven 
 
God, onze Vader, 
in deze gaven belijden wij 
dat wij U met hart en ziel willen toebehoren. 
Aanvaard met dit brood en deze wijn 
ook onze bereidheid 
om te leven in de geest van Jezus, in dienstbaarheid aan elkaar. 
Maak ons samenzijn tot een voorproef van uw komende Rijk 
dat duren zal tot in eeuwigheid. Amen. 
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Groot Dankgebed    
 
Wij danken U, God, 
om de wondere wegen  
die mensen voor elkaar kunnen zijn, 
voor allen die Gij gezonden hebt 
om de weg te wijzen doorheen het leven, 
voor uw uitnodiging om,  
doorheen tekort en onvolkomenheid, 
te werken aan de mens en zijn wereld. 
 
Wij danken U om uw aanwezigheid 
in goede en kwade dagen, 
om de Hoop en de Toekomst die Gij zijt.  
Wij danken U om de Mens Jezus,  
die ons voorgaat en nabij blijft 
en wiens Geest Kracht is om te leven. 
 
Daarom willen wij U danken, God, 
samen met al wat bestaat 
op aarde en in de hemel. 
 
Heilig, heilig, heilig de Heer … 
 
Heer onze God, 
Gij zijt heilig en goed, 
Gij hebt onze namen geschreven in uw hand. 
 
Geen mens zult gij vergeten 
dankzij Jezus Christus, de Zoon van uw genade, 
die Gij hebt uitgezonden om tranen te drogen  
van mensen die geslagen zijn, 
om het hart te helen van mensen die gebroken zijn, 
om brood te worden voor vandaag en vrede zelf te zijn. 
Wij danken U  
omdat Gij ons ruimte geeft en vrijheid schept 
voor heel ons leven, ten einde toe. 
 
Want in de nacht  … 
 
INSTELLINGSVERHAAL  
 
Verkondigen wij het mysterie van ons geloof: 
 
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood 
en wij belijden tot Gij wederkeert, 
dat Gij verrezen zijt. 
 
Heer, onze God, 
zo gedenken wij Hem die weet wat lijden is 
en de dood heeft gezien; 
die Gij hebt opgewekt en een naam gegeven hebt  
hoog boven alle namen: 
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Jezus de Heer is Hij, die is en blijven zal, uw rechterhand. 
Door deze Beker en door dit Brood dat wordt gedeeld 
verkondigen wij Hem totdat Hij komt. 
 
Wij bidden U,  
zend ons uw Geest, die over deze aarde gaat 
en maak ons tot een volk dat recht doet om gerechtigheid; 
maak leven en welzijn toch groter dan oorlog en dood; 
laat ons mensen zijn die woningen bouwen voor uw stad van vrede 
en breng ons thuis bij U. 
Dan zal uw naam geheiligd zijn op aarde, 
en uw koninkrijk zal komen door Hem en met Hem, 
met uw Geest tot in eeuwigheid. Amen. 
 
 
Onze Vader 
 
Opdat Hij ons openbreke 
zodat wij voor elkaar als dagelijks brood kunnen zijn 
bidden wij tot God: 
 Onze Vader... 
 
Leer ons opnieuw te beginnen, Vader, 
met onszelf, met de anderen en vooral ook met U. 
Inspireer ons door uw Goede Geest tot échte navolgers van uw Zoon. 
Geef ons een groot geloof in de kracht van kleine dingen, 
maak van ons doorgevers van uw warme mensenliefde. 
Dan zullen wij vol vertrouwen mogen uitzien naar  
de wederkomst van Jezus, Messias, uw Zoon. 
 Want van U is het Koninkrijk... 
 
 
Vredeswens 
 
Een nieuwe cultuur is nodig, 
van zelfbewustzijn en van weten, 
een cultuur dat wij als mensen 
veel te bieden hebben aan medemensen: 
gastvrijheid, begrip en hoop. 
Een tegenstroom van vertrouwen is er nodig 
die de vrede uitdraagt,  
ons door de Mensenzoon aangereikt. 
 Zijn vrede zij altijd met u. 
 
 
Lam Gods 
 
 
Communie 
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Lied: Mens voor de mensen zijn  (ZJ 509) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=rL-dXTudlJk 
 
Mens voor de mensen zijn, herder als God 
trooster voor groot en klein, zo lief als God. 
 
 God roept zijn mensen, Hij roept ze bij naam, 
 opdat zij toegewijd zijn wegen gaan. 
 
 Genade zaait Hij als zaad in hun hart, 
 zijn Geest vernieuwt de tijd en heelt de smart.  
 
 Klein met de kleinen zijn, vriend onverwacht, 
 niet op zichzelf maar op anderen bedacht. 
 
 Zieken omarmen hun tranen verstaan, 
 met hen de kruisweg ten einde toe gaan. 
 
 
Slotgebed 
 
Heer Jezus , zoals de Vader U gezonden heeft, zo zendt U ons in  
deze wereld als dragers van een Blijde en Bevrijdende Boodschap 
die de sleutel is naar het eeuwig geluk. 
Bevestig ons in het geloof dat U de Verlosser van de wereld zijt. 
En doe ons ook geloven in uw beproefde werkwijze:  
niet heersen, maar dienen, geen haat, wel liefde,  
niet kleingeestig, wel bezield door uw Geest, 
vertrouwend op uw en onze Vader, nu en tot in eeuwigheid. Amen. 
 
Zending en zegen 
 
Wie is Jezus, wie is God voor ons? 
Wat wij weten is dat Hij aanwezig is in de mensen rondom ons. 
Laten we daarom van hier weggaan met het voornemen 
om gevoelig en aandachtig te zijn voor elkaar,  
omdat wij dan gevoelig en aandachtig zijn voor God die leeft in mensen. 
Moge Hij ons daartoe zegenen 
in de naam van +  de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen. 
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Dessertje:  Guus Meeuwis - Jij Bent De Liefde 
 
Een verbindend en bevrijdend liedje … 
En stel je nu eens voor – met veel vrije verbeelding –  
dat het Jezus is die zoiets zegt (zingt) voor Petrus … 
 
https://www.youtube.com/watch?v=k9_uFJJspwY 
 
Geef mij je hand kijk in mijn ogen 
Ik ben vol van iets die jij mij geeft 
Heel mijn hart heb ik aan jou gegeven 
En zo zal het altijd zijn 
Twijfel niet aan het geen wij samen delen 
En geloof me ik twijfel niet aan jou 
Beloof me dat jij jezelf zult blijven 
Het is goed zo verander niet voor mij 
Voor mij ben jij de liefde voor mij 
Voor mij ben jij het beste wat er is 
En niets meer dan ik zou willen 
Jij bent alles voor mij 
Geef mij je hand ik wil één zijn met je 
Mijn plaats is hier bij jou voor heel mijn leven 
Ik weet niet zeker of je weet wat je doet met mij 
Soms krijg ik kippenvel van jou 
Ik word elke dag weer verliefd op de zelfde vrouw 
En jij maakt me zo blij als je even naar me lacht 
Tot aan mijn laatste adem 
Tot aan mijn laatste herfst 
Tot in de eeuwigheid 
Zal jij het zijn 
Voor mij ben jij de liefde voor mij 
Voor mij ben jij het beste wat er is 
En niets meer dan ik zou willen 
En als het tegen zit wil ik dichter bij jou zijn 
En ik wil voor je zorgen jouw pijn is mijn pijn 
Niets te veel van mij voor jou 
Jij bent het 
Jij bent het voor mij ben jij de liefde 
Zo onverklaarbaar ben jij ben jij ben jij 
Voor mij ben jij het beste wat er is 
En niets meer dan ik zou willen 
Voor mij ben jij de liefde 
Voor mij  
Voor mij 
Voor mij ben jij het beste wat er is 
En niets meer dan ik zou willen 
Jij bent alles voor mij 
 
 
 


