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22e zondag door het jaar  29-30 augustus 2020 
–  

decanaat Poperinge 
 

 

 
Als aperitief:   Rose Garden  -  Lynn Anderson 
 
https://www.youtube.com/watch?v=9hKQ9KDR2Ss 
 
I beg your pardon 
I never promised you a rose garden 
Along with the sunshine 
There's gotta be a little rain some time 
When you take you gotta give  
so live and let live 
Or let go oh-whoa-whoa-whoa 
I beg your pardon 
I never promised you a rose garden 
 
I could promise you things  
like big diamond rings 
But you don't find roses growin' on  
stalks of clover 
So you better think it over 
Well if sweet-talkin' you could  
make it come true 
I would give you the world right now  
on a silver platter 
But what would it matter 
So smile for a while and let's be jolly 
Love shouldn't be so melancholy 
Come along and share the good times  
while we can 
 
I beg your pardon 
I never promised you a rose garden 
Along with the sunshine 
There's gotta be a little rain some time 
I beg your pardon 
I never promised you a rose garden 
 
I could sing you a tune  
and promise you the moon 
But if that's what it takes to hold you 
I'd just as soon let you go 
But there's one thing I want you to know 
You better look before you leap,  
still waters run deep 
And there won't always be someone there  
to pull you out 
And you know what I'm talkin' about 
So smile for a while and let's be jolly 
Love shouldn't be so melancholy 
Come along and share the good times  
while we can 
 
I beg your pardon 
I never promised you a rose garden 
Along with the sunshine 
There's gotta be a little rain some time 

Excuseer?! 
Ik heb je nooit een rozentuin beloofd. 
samen met de zonneschijn, 
moet er soms een beetje regen zijn 
Wanneer je neemt, moet je geven, 
dus leef en laat leven… of laat het gaan 
Excuseer?! 
Ik heb je nooit een rozentuin beloofd. 
 
Ik kan je dingen beloven zoals  
dikke diamanten ringen, 
je zal geen rozen vinden  
die aan klaverstelen groeien. 
Dus je denkt beter nog eens na.. 
Nou, als lieve woordjes  
het voor jou kunnen oplossen,  
dan zou ik je nu de wereld geven 
op een zilveren schaal, 
Maar wat maakt het uit? 
Dus lach voor een tijdje,  
en laten we vrolijk zijn. 
Liefde mag niet zo droefgeestig zijn. 
Kom en deel de goede tijden 
 nog nu het kan .. 
 
Excuseer?! 
Ik heb je nooit een rozentuin beloofd 
Samen met de zonneschijn, 
moet er soms een beetje regen zijn. 
Excuseer?! 
Ik heb je nooit een rozentuin beloofd. 
 
Ik kan je een melodie zingen  
of je de maan beloven, 
maar als ik je alleen zo kan houden, 
dan kan ik je evengoed laten gaan, 
maar er is één ding dat je moet weten. 
Je kijkt beter uit,  
stille waters hebben diepe gronden, 
en er zal niet altijd iemand zijn 
om je er uit te trekken, 
en je weet wat ik bedoel. 
Dus lach voor een tijdje, en laten we vrolijk zijn. 
Liefde mag niet zo droefgeestig zijn. 
Kom en deel de goede tijden nog nu het kan .. 
 
Excuseer?! 
Ik heb je nooit een rozentuin beloofd. 
Samen met de zonneschijn, 
moet er soms een beetje regen zijn. 
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Inleiding 
 
In ons leven moeten we telkens weer kiezen. 
Daardoor bepalen we de richting van ons leven. 
We kiezen voor een bepaalde school. 
We kiezen voor een of ander beroep 
waarin we gelukkig hopen te worden. 
We kiezen voor een man of vrouw 
met wie we ons leven willen delen. 
Elke keuze die we maken 
heeft te maken met wat we belangrijk vinden. 
Maar tegelijk ervaren we ook de pijn ervan, 
omdat we andere dingen moeten laten liggen. 
We willen heel veel, maar kunnen niet alles. 
 
Het is goed om voor onszelf eens na te gaan 
welke keuzes wij maken voor ons leven. 
Hebben wij het goede voor met onszelf en met anderen? 
Is onze keuze zodanig, dat ons leven de moeite waard is? 
Waaraan kunnen we dat zelf toetsen? 
 
Jezus en Jeremia hebben hun keuze gemaakt. 
Ze ervaren de pijn ervan, 
maar het oorspronkelijk vuur blijft in hen branden.  
De pijn en moeite die het hen kost, 
gaan ze niet uit de weg ondanks alle twijfels. 
Uiteindelijk laten ze zich leiden 
door de richting van het Woord van God. 
Ze blijven trouw aan hun keuze. 
En daarom is hun leven de moeite waard 
in de ogen van God en van de mensen. 
Ze zijn voor ons een voorbeeld  
om te blijven kiezen voor het leven. 
 
Vraag om ontferming:   
 
Het zit soms zo … 
Vaak herkennen we ons in de figuur van Petrus.  
Soms zijn we een rotsblok waarop Jezus zijn Kerk grondvest,  
op andere momenten eerder een struikelsteen  
die zich te veel laat leiden door menselijke overwegingen  
en te weinig door wat God wilt.  
 
Doe ons dan inzien welke weg U voor ons uitkiest, God,  
en laat ons die weg in vrijheid gaan.  
Maak ons geloof in uw aanwezigheid sterker  
en laat ons ervaren dat U een God van liefde bent,  
ook op de momenten dat we aan U twijfelen. 
 
Heer, ontferm U over ons. 
Christus, ontferm U over ons. 
Heer, ontferm U over ons.  
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Lofzang 
 
Eer aan God in de hoge, 
Schepper van hemel en aarde. 
Hij schenkt ons leven, licht en liefde. 
Hij schenkt ons zijn Zoon, 
die ons bevrijdt. 
 
Vrede op aarde onder mensen 
die handen reiken van volk tot volk 
en zich verzoenen met elkaar 
tot een wereld zonder grenzen. 
 
Mensen in wie Hij welbehagen heeft, 
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid 
en om hun streven naar eerbied 
voor alles wat in zijn schepping leeft. 
 
Eer aan God in de hoge, 
want Hij sluit een verbond  
met de kleinen en de zwakken 
en met allen die aan zijn Boodschap gestalte geven. 
 
Vrede op aarde aan alle mensen 
en zalig zij die vrede stichten, 
want zij worden kinderen van God genoemd. 
 
Moge Hij welbehagen vinden in ons, 
als volk onderweg, 
in het voetspoor van Jezus, 
onze Messias en onze Heer. Amen. 
 
Openingsgebed 
 
Heer, het leven van elke dag  
is voor ons christenen telkens weer een uitdaging.  
Wij willen goedheid, schoonheid en liefde brengen.  
Wij willen werken aan een betere wereld.  
Wij danken U voor het voorbeeld van Jezus. 
Hij heeft zijn hele leven geleefd in dienst van mensen, 
op een manier die niemand Hem kan nadoen.  
Toch willen wij proberen zijn weg te volgen.  
Wij vragen U:  
haal de lauwheid uit ons weg, 
zodat wij ons echt met hart en ziel  
kunnen inzetten voor anderen. Amen. 
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Eerste lezing: Uit de profeet Jeremia  (Jer. 20, 7-9) 
 
Gebed van de profeet Jeremia: 
 
7  Heer, U hebt mij verleid; 
ik ben bezweken, U was te sterk voor mij. 
Ik kan niet tegen U op. 
De hele dag lacht men mij uit, 
iedereen drijft de spot met mij.  
8  Telkens als ik het woord neem,  
moet ik schreeuwen, 
en `geweld en onderdrukking' roepen. 
Het woord van de Heer brengt mij 
iedere dag schande en vernedering. 
9  Soms denk ik: 
Ik wil er niets meer van weten, 
ik spreek niet meer in zijn naam. 
Maar dan laait er een vuur op in mijn hart, 
het brandt in mijn gebeente. 
Ik doe alle moeite om het in bedwang te houden 
maar het lukt me niet. 
 
Tussenzang:  Psalm 63 (62), 2,3-4,5-6,8-9 
 
Refrein: Naar U dorst mijn ziel en hunkert mijn hart. 
 
God, mijn God zijt Gij 
ik zoek U met groot verlangen. 
 
Naar U dorst mijn ziel en hunkert mijn hart 
als dorre akkers naar regen. 
 
Zo zie ik omhoog naar de plaats waar Gij woont, 
beschouw ik uw macht en uw glorie. 
 
Meer waard dan het leven is mij uw genade,  
mijn mond verkondigt uw lof. 
 
Ik zal U prijzen zolang ik leef, 
mijn handen uitstrekken naar U. 
 
Mijn ziel wordt verzadigd met voedzame spijs, 
mijn mond zal U jubelend danken. 
 
Want Gij zijt mijn beschermer geweest, 
ik koester mij onder uw vleugels. 
 
Met heel mijn hart houd ik vast aan U, 
het is uw hand die mij steunt. 
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Tweede Lezing: Uit de Romeinenbrief   (Rom. 12, 1-2) 
 
Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Rome 
 
Broeders en zusters 
1  Ik vermaan u bij Gods ontferming:  
 Wijd uzelf aan Hem toe  
 als een levende, heilige offergave, Hem welgevallig.  
 Dat is de geestelijke eredienst die u past.  
2  Stem uw gedrag niet af op deze wereld.  
Word andere mensen, met een nieuwe gezindheid.  
Dan bent u in staat om uit te maken wat God van u wil,  
en wat goed is, welgevallig en volmaakt. 
 
 
Lied:    Wie zijn leven niet wil geven  -  Trijntje Oosterhuis  
 
https://www.youtube.com/watch?v=7cXNjfp4520 
 
Wie zijn leven niet wil geven,  Wie wil geven wat hij heeft, 
niet wil delen met zo velen,  die zal leven opgegeten, 
met een ander, gaat verloren.  die zal weten dat hij leeft. 
 
 
Evangelie: Uit het Mattheüsevangelie (Mt. 16, 21-27) 
 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Mattheüs 
 
21  In die tijd begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken  
dat Hij naar Jeruzalem moest gaan  
en veel moest lijden van de oudsten, hogepriesters en Schriftgeleerden,  
dat Hij ter dood gebracht zou worden  
en op de derde dag zou worden opgewekt.  
22  Petrus nam Hem apart en begon Hem de les te lezen:  
`God beware U, Heer!  
Dat mag U niet overkomen.'  
23  Maar Hij van zijn kant zei tegen Petrus:  
`Weg daar, achter Mij, satan.  
Je bent een struikelblok voor Mij,  
want jouw gedachten zijn niet Gods gedachten,  
maar die van mensen.'  
24  Toen zei Jezus tegen zijn leerlingen:  
`Als iemand achter Mij aan wil komen,  
laat hij dan met zichzelf breken,  
zijn kruis opnemen en Mij volgen.  
25  Want wie zijn leven wil redden, zal het verliezen.  
Wie zijn leven verliest vanwege Mij, zal het vinden.  
26  Want wat zal het een mens baten als hij de hele wereld wint,  
maar zichzelf schade toebrengt?  
Of wat kan een mens geven in ruil voor zichzelf?  
27  Want de Mensenzoon zal komen,  
bekleed met de heerlijkheid van zijn Vader,  
samen met zijn engelen, en dan zal Hij iedereen loon naar werken geven. 
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Overweging(en) 
 
in het begin van de jaren ’70 (de prehistorie dus !) had de Amerikaanse zangeres 
Lynn Anderson een wereldhit met haar lied: Rose garden. Ik heb je nooit een 
rozentuin beloofd, zegt ze tegen haar geliefde. Je moet er de mindere dagen en 
mijn kwalijke kantjes bijnemen. Ik zou je van alles kunnen beloven, diamanten, 
de maan, maar als ik je alleen daarmee kan houden, dan stoppen we nu beter. 
Het zal nooit lukken. Laten we dus realistisch zijn, de dingen zien zoals ze zijn, 
geen luchtkastelen bouwen, maar genieten hier en nu.  
Dat het lied zo’n succes had, heeft wellicht te maken met de herkenbaarheid. 
Mensen beseffen dat het niet allemaal ‘suiker en zeem’ is in het leven en toch 
doen ze voort, dankzij de kleine momentjes van geluk en vreugde. Of zoals de 
grote meneer Toon Hermans het mooi verwoordde: Geluk is geen kathedraal, 
misschien een klein kapelletje. 
Geen kermis luid en kolossaal, misschien een carrouselletje. 
Geluk is geen zomer van smetteloos blauw, maar nu en dan een zonnetje. 
Geluk dat is geen zeppelin, ’t is hooguit ’n ballonnetje. 
Dus, grijp het ballonnetje, wees er blij mee… en laat het niet vliegen hé.  
 Hoe herkenbaar is voor u het gebed van Jeremia ? Hebt u ook momenten 
dat je genoeg hebt van ‘al dat geloof’ ? Dat je er ook niet meer voor durft 
uitkomen dat je nog gelooft omdat ze je er belachelijk mee maken ? Maar het 
mooiste vind ik zijn bekentenis dat hij toch niet erover kan zwijgen of ermee 
stoppen ondanks alle moeilijkheden. Er is een innerlijk vuur dat hem gaande 
houdt en daarvoor doet hij het.  Ja, in ’t leven verloopt het niet altijd rimpelloos. 
Je begint aan iets met veel enthousiasme en overgave en dan komt de sleur erin, 
je inzet verflauwt; er is onbegrip of tegenkanting; idealisme wordt realisme; 
donkere wolken moedeloosheid komen aandrijven, je bent het moe, beu en je 
zou er het liefst van al de brui aan geven. En toch doe je verder omwille van dat 
vuur, ook al is het bij momenten niet meer dan een waakvlammetje. Belangrijk 
dat we dat mogen delen, zeker dat gevoel van vuur ! 
Ook in het Evangelie van vandaag gaat het daarover; ook herkenbaar maar met 
andere woorden. Jezus spreekt daar van ‘zijn kruis opnemen’. ‘Kruis’ staat niet 
altijd voor lichamelijk lijden maar slaat dikwijls op de vele ongemakken van het 
leven, de vele kleine kanten in onze taak, in onze zending. Het kruis van het 
onbegrip, de tegenwerking, het niet aanvaard worden; het kruis van de 
werkdruk, enz. Met de woorden ‘zijn kruis opnemen’ bedoelde Jezus natuurlijk 
niet in de eerste plaats het werkmilieu of de ziekte en de pijn,  maar het volgen 
van Hem. Christenen zijn mensen die proberen in de voetsporen van Jezus te 
treden, die willen leven zoals Hij heeft geleefd en dat is ook niet altijd zo evident, 
even gemakkelijk; dat vergt soms moed, veel moed zelfs. Kijk daarbij eens naar 
Petrus, toch wel het rolmodel voor veel priesters. Vorige zondag hoorden we hem 
enthousiast verklaren: Jezus, U bent voor mij de Christus, de Messias, de Zoon 
van de levende God. En Jezus van zijn kant noemde Petrus ‘steenrots’ op wie hij 
zijn kerk wil bouwen. Vandaag horen we het tegenovergestelde van vorige week. 
Petrus spreekt zijn ongeloof uit in wat Jezus zegt en Jezus noemt Petrus een 
satan, en zegt hem: 'Ga weg!' In plaats van steenrots is hij nu een struikelsteen 
geworden. Van steenrots naar struikelsteen…, een merkwaardige evolutie in één 
week tijd. Maar hebben wij niet veel gemeen met Petrus, zowel met de eerste als 
met de tweede Petrus? Want ook in ons leven zijn er momenten dat we heel 
sterk staan in ons geloof, in het volgen van Jezus, maar dikwijls zijn er ook 
momenten dat ons geloof heel kwetsbaar is en dat we Jezus volgen van op heel 
verre afstand. Geloof en ongeloof zullen in ons bestaan altijd wel hand in hand 
blijven gaan. Net als Petrus zullen we nu eens steenrots zijn, dan weer 
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struikelsteen. Jezus volgen kan zwaar vallen, kan veel moed vragen; wie Jezus 
echt wil volgen, mag ook het kruis verwachten. Het kruis van het niet begrijpen, 
van het onvoldoende zien, het kruis van ons kerkzijn in weer en wind, dat niet 
altijd in dank wordt afgenomen. 
Mochten wij allen in tijden van moedeloosheid mensen ontmoeten, lieve mensen, 
die ons nabij blijven, die ons bij de hand nemen en bereid zijn met ons het kruis 
te dragen tot we zelf weer op eigen krachten verder kunnen. En wat ons 
christen-zijn betreft: mochten we in deze tijd van onzekerheid elkaar 
aanmoedigen en bemoedigen, authentiek getuigend van ons zoeken maar ook 
van ons vinden, ons innerlijk vuur, dat wat ons gaande houdt ondanks … 
 

Miguel Dehondt 
 
-------- 
 

 
 
 
 
Kies maar je kruis… 
Er waren eens mensen die morden tegen God en zeiden: "Mijn kruis is te zwaar". 
Ze herhaalden dit zo dikwijls, bijna dagelijks. Na enige tijd werd God dit beu en 
sprak: "Alle kruisen moeten ingeleverd worden, en, zet je naam er op aan de 
achterzijde". Alle mensen deden dit en brachten hun kruis naar een groot 
magazijn. Ze dachten dat ze nu, zonder kruis, wel gelukkig zouden zijn. Na enige 
tijd morden ze weer tegen God en zegden: "Kan jij ons echt niet gelukkig 
maken"? Toen sprak God weer: "Je mag terug komen naar het magazijn en een 
kruis kiezen waarvan je denkt dat het voor jou goed past".  
Alle mensen zochten en pasten een kruis dat goed op hun schouders zat. Dit was 
te zwaar, dat was te breed, dit was te lang, dat zat te moeilijk, dit scheurde het 
hart, dat sneed wonden. Doch na lang zoeken vond toch elkeen een kruis 
waarvan hij zei: "Dit is wat ik zoek, dit kruis past juist voor mij". Toen sprak God 

Deze Heuvel der Kruisen (Litouws: Kryžiu kalnas) is een bedevaartsoord op zowat 12 
km ten noorden van de stad Šiauliai, in het noorden van Litouwen. 
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weer: "Kijk nu eens welke naam op de keerzijde staat". Toen keken ze allemaal 
naar de naam op de achterzijde van het kruis en allen stonden verbaasd te 
kijken. Iedereen had zijn eigen kruis terug. "Hoe is het mogelijk" zeiden ze, 
"iedereen heeft terug zijn eigen kruis". Toen sprak God weer: "Ik zal u niet 
onnodig beproeven of u niet te veel laten lijden, ik uw God ben altijd bij jou en 
zal voor je blijven zorgen, ik help je zelfs je kruis dragen" 
 
Woorden van geloof  
 
Ik geloof in de mens, 
in de innerlijke goedheid van de mens. 
Ik geloof in een wereld waar wij allen kunnen leven 
in respect en eerbied voor elkaar, wie we ook zijn. 
 
Ik geloof niet in oorlog, onverschilligheid en hardheid 
als basis voor ons bestaan; 
maar in goedheid, liefde, vergeving en vrede. 
Ik geloof dat we samen aan deze wereld van liefde  
moeten bouwen, in woord en daad. 
 
Ik geloof dat Jezus Christus ons de weg heeft getoond  
om dit in deze wereld waar te maken. 
Ik geloof dat Hij door zijn leven, lijden en dood  
ons deed inzien welke de echte waarden zijn in het leven. 
 
Ik geloof ook dat ik door navolging van Hem 
opgenomen word in de verbondenheid met Hem 
die Jezus Christus zijn Vader noemde. 
En ik geloof op grond van de verrijzenis van de Heer 
in de voltooiing van de wereld 
wanneer wij allen in liefde zullen samenleven 
in de Geest van de Vader en de Zoon. Amen. 
 
Voorbeden    
 
Geest van God, wij willen bidden voor mensen met angst, angst  
die benauwt en verstikt. Geef hun ruimte en lucht, geef hun jouw  
levensadem. Laat ons bidden. 
 
Zoon van God, wij willen bidden voor mensen met verdriet, verdriet dat verlamt.  
Geef hun een plaats om verdrietig te mogen zijn. Geef hun troost, Jij die een 
trooster voor mensen wil zijn.  Laat ons bidden. 
 
Zoon van God, wij willen bidden voor mensen die boos zijn, boos om wat hun 
overkomen is.  Wek hun zachtheid weer, geef hun terug de ogen van een kind.  
Laat ons bidden. 
 
Geest van God, wij willen bidden voor mensen in blijdschap, blijdschap om het 
verkregen leven.  Geef, dat zij hun vreugde uitstralen, zodat anderen kunnen 
delen in die vreugde. 
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Lied: Roept God een mens tot leven  (ZJ 914) 
 
(Uptempo-versie:) 
https://www.youtube.com/watch?v=4j5CWhB1hSg 
 
Roept God een mes tot leven, wie weet waarom en hoe, 
hij moet zichzelf prijsgeven, hij leeft ten dode toe. 
 
Gods woord roept door de tijden zijn volk en grijpt het aan 
Hij doet het uitgeleide, het moet de zee ingaan. 
 
Geroepen en verzameld uit dood en slavernij, 
gedoopt in woord en water, dàt volk van God zijn WIJ. 
 
Wij werden nieuw geboren toen de mens Jezus kwam 
die als een slaaf de zonde der wereld op zich nam. 
 
Met Hem in geest en water tot zoon van God gewijd, 
zijn wij met Hem begraven, verrezen voor altijd. 
 
 
Gebed over de gaven 
 
Heer, onze God,  
wij bieden U brood en wijn aan, 
waarmee we zeggen  
dat wij willen proberen de weg te gaan die U ons wijst. 
Zegen dit samenzijn hier, 
opdat wij iets zouden proeven van de droom  
die U voor ogen staat. 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 Gij uw Boodschap verkondigd hebt 
aan de kleinen en de eenvoudigen. 
Met Hem willen wij U danken 
dat Gij voor ons toekomst opent 
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 
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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  
 
Dit is de kern van ons geloof: 
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 moge 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. 
 
Onze Vader 
 
Richten wij ons, als broeders en zusters met elkaar verbonden,  
tot onze God van Liefde  
met de woorden die Jezus ons heeft voorgezegd: 
 Onze Vader, ... 
 
Waar wij onszelf zoeken, God, 
klinkt uw Woord: "Gooi uw netten uit om mensen op te vangen". 
Waar uw opdracht ons zwaar valt, zegt U: "Vreest niet. Ik ben met u". 
Blijf ons nabij met uw Woord en uw genade 
die ons tot doeners van uw Boodschap maken. 
Dan zullen wij vol vertrouwen mogen uitzien 
naar de wederkomst van Jezus, Messias, uw Zoon. 
 Want van u is het Koninkrijk, ... 
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Vredeswens 
 
Heer, Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd: 
"Vrede laat Ik u; mijn vrede geef Ik u". 
Schenk die vrede ook aan ons, 
ook al zoeken we eerder onze eigen veiligheid dan uw weg te gaan. 
Maak uw Kerkgemeenschap tot gist die onze wereld vervult van uw liefde. 
  Die vrede van de Heer zij altijd met u. 
 
Lam Gods 
 
Communie 
 
Lied:  Hoor je mij  (Psalm 16) – Huub Oosterhuis 
 
https://www.youtube.com/watch?v=CXWhPERWCLE 
 
met tekst: https://www.youtube.com/watch?v=szj1YKnDaLY 
 
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 
 
 Enige die ik nog ken, 
 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 
 
 
Slotgebed 
 
God en Vader,  
neem de sluier weg van onze ogen,  
neem de twijfel en de aarzeling weg uit ons hart,  
zodat wij vol vertrouwen  
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Uw weg kunnen gaan,  
in goede en kwade dagen,  
zoals U ons daarin bent voorgegaan in Jezus,  
uw Zoon en onze Heer. Amen. 
 
Zending en zegen 
 
"Wat zal het een mens baten als hij de hele wereld wint, 
maar zichzelf schade toebrengt?" 
Moge deze woorden uit het evangelie in ons blijven nazinderen 
wanneer wij van hier weggaan 
gezegend door onze barmhartige God,  
+ de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen. 
 
 
 
Dessertje:   
 
Nooit de moed opgeven  
 
Kun je niet vliegen, loop  
Kun je niet lopen, ga  
Kun je niet gaan, kruip  
 
Maar blijf nooit stil staan  
Nooit dalen, altijd opgaan  
 
Kun je niet lachen, glimlach  
Kun je niet glimlachen, wees toch blij  
Kun je niet blij zijn, wees tevreden  
 
Maar nooit de moed opgeven  
En immer voorwaarts streven  
 
MATTELAER, Eugène 
  
 


