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23e zondag door het jaar  5-6 september 2020 
–  

decanaat Poperinge 
 

 

 
Als aperitief:   Liefde is alles  - Bart Peeters 
 
Live uitvoering ! -> https://www.youtube.com/watch?v=JiblXhVZjVY 
Gewone versie ->   https://www.youtube.com/watch?v=wPAVrAhbH8k 
 
Er wordt dikwijls over gaarne zien gelogen 
Ik denk hierbij aan boysbands goor en plat 
En verstoken van het geestelijk vermogen 
Om hallo te roepen in een koe haar gat 
En aan Romeo's in blitse discotheken 
Met een zonnebank en een gebrek aan tact 
En Marina's die al van diepgang spreken 
Als je ze zonder boe of ba langs achter pakt 
 
Liefde is alles, liefde is alles 
Wat er blijft wanneer de rest verloren is 
Leg je hand in de mijne 
Tot we samen verdwijnen 
Dan wordt het helder wordt het simpel 
Dan winnen we met vlag en wimpel 
En zonder loopt het meestal ergens mis 
Ik ben zelf dat weet ik ook geen kruimel beter 
Er zijn kosten aan en veel maar ik ben klein 
Ik vertrouw mijn eigen hersens voor geen meter 
Maak jij maar wat je wilt maak het van mij 
 
Liefde is alles, liefde is alles 
Wat er blijft wanneer de rest verloren is 
Leg je hand in de mijne 
Tot we samen verdwijnen 
Onhoorbaar en onzichtbaar worden 
Onpeilbaar of iets van die orde 
En zonder loopt het meestal ergens mis 
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Inleiding 
 
Bepaalde woorden uit de Schrift bezorgen ons een slecht geweten. 
Je zou erop tegelijk 'ja' en 'nee' willen zeggen,  
terwijl je weet dat dit onmogelijk is. 
 
Zo'n woord vinden we al op de eerste bladzijde van de Bijbel, 
in het verhaal van Kaïn en Abel:  
"Ben ik dan de hoeder van mijn broeder?". 
Hierop 'ja' zeggen is niet gemakkelijk,  
maar als we 'nee' zeggen zoals Kaïn,  
voelen we ons in slecht gezelschap. 
 
De vraag zelf wordt in de liturgie van vandaag niet gesteld,  
maar je kan onze lezingen wel opvatten  
als een antwoord op deze Kaïn-vraag. 
 
"Ben ik de hoeder van mijn broeder?"  
Wellicht is het goed  
eens na te gaan hoe wij,  
in ons dagelijks doen en laten,  
deze vraag concreet beantwoorden. 
 
Gebed om vergeving 
 
Als wij wegen gaan die de uwe niet zijn, God, 
zoekt U ons telkens weer op, 
opdat ook wij U zouden zoeken 
en elkaar terugvinden in vriendschap en vrede. 
Daarom bidden wij: Heer, ontferm U over ons. 
 
God, U spijkert ons niet vast op ons verleden 
maar geeft ons telkens weer de kans om opnieuw te beginnen, 
opdat ook wij elkaar die nieuwe kansen zouden geven. 
Daarom bidden wij: Christus, ontferm U over ons. 
 
God, bij wie liefde 
het eerste en laatste woord is, 
geef dat wij woorden van vergeving vinden 
die anderen en onszelf toegankelijk maken 
voor U en voor elkaar. 
Daarom bidden wij: Heer, ontferm U over ons. 
 
Moge de Heer ons vergeving schenken 
voor onze tekortkomingen 
en ons begeleiden op onze weg door het leven, 
tot wij eenmaal bij Hem thuis mogen zijn. Amen. 
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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 
 
Goede God,  
wij zijn hier bijeen in uw naam om te bidden en te luisteren. 
Wij danken U voor het licht van deze dag en voor de mensen om ons heen. 
Wij danken U omdat U ons kent bij onze naam,  
ons zoekt als wij verloren lopen, ons vergeeft als wij spijt hebben. 
Wij bidden U:  
help ons om te doen zoals U. Dat wij elkaar niet in de steek laten.  
Dat wij elkaar vergeven en het weer goedmaken.  
Dan zal er vrede zijn tussen U en ons en tussen mensen.  
Moge het zo zijn om te beginnen vandaag, dit uur. Amen. 
 
 
Eerste lezing: Uit de profeet Ezechiël (Ez. 33, 7-9) 
 
Zo spreekt de Heer: 
7 Mensenkind,  
Ik heb u als wachter over het volk van Israël aangesteld.  
Alles wat u van Mij te weten komt moet u hun in mijn naam meedelen.  
8  Als Ik tegen de boosdoener zeg:  
`Boosdoener, u zult zeker sterven'',  
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en u waarschuwt de boosdoener niet dat hij zich moet beteren,  
dan zal die boosdoener sterven door zijn eigen schuld,  
maar van u eis Ik zijn bloed op.  
9  Maar als u de boosdoener gewaarschuwd hebt  
dat hij zijn leven moet beteren en hij betert zijn leven niet,  
dan zal hij door zijn eigen schuld sterven,  
maar u blijft in leven. 
 
Tussenzang:  Psalm 95 (94), 1-2,6-7,8-9 
 
Refrein: Luistert dan heden naar zijn stem: weest niet halsstarrig. 
 
Komt laat ons de Heer met gejubel begroeten, 
juichen wij toe de Rots van ons heil. 
 
Laat ons verschijnen voor Hem met een lofzang, 
Hem met liederen eren. 
 
Komt, laat ons aanbiddend ter aarde vallen, 
neerknielen voor Hem die ons schiep. 
 
Hij is onze God en wij zijn volk, 
Hij is de herder en wij zijn kudde. 
 
Luistert heden dan naar zijn stem, 
weest niet halsstarrig als eens in Meriba, 
 
Waar uw vaderen Mij wilden tarten 
ofschoon zij mijn daden hadden gezien. 
 
 
Tweede Lezing: Uit de Romeinenbrief   (Rom. 13, 8-10) 
 
Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Rome 
 
Broeders en zusters, 
8  Zorg dat u niemand iets schuldig bent.  
Laat uw enige schuld de onderlinge liefde blijven.  
Wie anderen liefheeft, heeft de wet vervuld.  
9  Want de geboden:  
Geen echtbreuk plegen, niet doden, niet stelen, niet begeren,  
en alle andere kan men samenvatten in dit ene woord:  
U zult uw naaste liefhebben als uzelf.  
10 De liefde berokkent de naaste geen enkel kwaad.  
Liefde vervult de gehele wet. 
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Lied:    De zonden zijn vergeven  (ZJ 319) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=3QnsjHzck4k 
 
De zonden zijn vergeven 
dit is een woord ten leven 
bevrijdend van de schuld. 
Wat God ons ooit beloofde 
wordt nu voor wie geloofde 
in Jezus' naam geheel vervuld. 
 
't Is ook voor mij geschreven: 
ook ik mag uit Hem leven 
die ons genezen heeft. 
Zijn liefde tot de zijnen 
brengt ons met Hem in 't reine 
wij weten dat Hij ons vergeeft. 
 
 
Evangelie: Uit het Mattheüsevangelie (Mt. 18, 15-20) 
 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Mattheüs 
 
Jezus zei tot zijn leerlingen: 
15  Als je broeder je iets misdaan heeft,  
moet je hem dat onder vier ogen zeggen.  
Als hij naar je luistert, heb je je broeder gewonnen.  
16  Maar als hij niet naar je luistert,  
neem dan nog een of twee getuigen mee,  
opdat elke verklaring door twee of drie getuigen wordt bevestigd.  
17  Maar als hij naar hen niet luistert, zeg het dan tegen de gemeente.  
Als hij zelfs naar de gemeente niet luistert,  
beschouw hem dan als een heiden en een tollenaar.  
18  Ik verzeker jullie, wat jullie op aarde binden,  
zal ook in de hemel gebonden zijn, en wat jullie op aarde ontbinden,  
zal ook in de hemel ontbonden zijn.  
19 Ook verzeker Ik jullie:  
als er twee van jullie eensgezind iets vragen hier op aarde,  
om het even wat,  
dan zullen ze het krijgen van mijn Vader in de hemel.  
20  Want waar er twee of drie in mijn naam bijeen zijn,  
daar ben Ik in hun midden.' 
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Overweging(en) 
 

 
 
 

Twee totaal verschillende bomen die in elkaar gegroeid zijn 
en samen een mooi geheel vormen en toch hun eigenheid behouden. 
Ik wil hier ook het gedicht van Hans Andreus aan koppelen: 
 
Je bent zo mooi  
anders dan ik,  
natuurlijk  
niet meer of  
minder  
maar  
zo mooi anders.  
Ik zou je nooit  
anders dan anders  
willen. 
 
En toch is het niet altijd zo eenvoudig. 
Het is gemakkelijk samengevat zoals in de eerste lezing: 
je zult je naaste liefhebben als jezelf. 
Maar wat als die naaste dingen doet die je niet graag hebt, die je zelf anders zou 
doen? 



7 
 

Of nog moeilijker: wat als die ander verkeerde dingen doet? Hoe gaan we er dan 
mee om? 
Laat ons maar eerlijk zijn. 
In een aantal situaties gaan we de confrontatie niet aan. En soms is ons dat al in 
de katholieke opvoeding meegegeven: je moet de dingen met de mantel der 
liefde bedekken. Dat kan echter een verkeerd begrepen liefde zijn. Iets 
toedekken kan er toe leiden dat er geen licht en lucht meer aan kan en dat 
dingen slecht worden en bederven. 
Zo kan het ook gebeuren dat daar waar mensen mekaar sparen en uit de weg 
gaan, daar waar de persoon die verkeerde wegen gaat niet teruggefloten wordt, 
dat hij daar eigenlijk aan zijn lot wordt overgelaten. Niets zeggen of niet 
reageren kan soms gelijk gesteld worden met onverschilligheid en die is 
dodelijker dan kwaadheid of woede want dan ben je niet meer betrokken op 
elkaar. 
 
Vandaar dat Jezus duidelijke taal spreekt: neem het voor de ander op, maar doe 
dat zo discreet mogelijk. Ga de confrontatie aan, maar niet in de openbaarheid, 
en niet met luide en harde woorden. Probeer het eerst onder vier ogen. 
Maar het gebeurt dikwijls dat het onder vier ogen niet lukt. Het gebeurt ook 
dikwijls dat we mensen kwaad zien doen waardoor niet alleen één persoon maar 
de gemeenschap wordt geschaad. In dat laatste geval zullen de meeste mensen 
meestal geneigd zijn te zeggen: dat trek ik me niet aan, daar kom ik niet in 
tussen. Het evangelie zegt: bel niet onmiddellijk naar de politie, stap niet direct 
naar de rechter, maar haal er twee of drie getuigen bij. Als de persoon in kwestie 
wil luisteren, dan hebben we onze broeder gewonnen. Pas als dat niet blijkt te 
lukken, ondanks al onze inspanningen, kunnen we niet anders dan de zaak in het 
openbaar brengen. Voor de hele gemeente, zegt het evangelie en in het belang 
van die gemeenschap. 
Kijken we nu even nog naar het stukje uit de Romeinenbrief van Paulus. Het is 
een korte boodschap die drie keren wordt herhaald om te onderstrepen hoe 
belangrijk ze is. De enige schuld die we tegenover elkaar hebben is de onderlinge 
liefde. Je naaste liefhebben is zijn profeet zijn, er je verantwoordelijk voor weten 
dat hij niet verloren gaat. 
Hoe zwaar die verantwoordelijkheid is, wordt met een zekere plechtigheid 
benadrukt in de laatste zinnen van het evangelie. 'Voorwaar', zegt Jezus, 
waarmee hij bedoelt: luister nu goed. Wat jullie zullen binden of ontbinden op 
aarde, zal ook in de hemel gebonden of ontbonden zijn." Wat wij mensen elkaar 
aandoen, ten goede of ten kwade, telt ook voor God. Dat is de grote 
verantwoordelijkheid die op onze schouders rust. Maar we kunnen ons laten 
helpen. Want, zo besluit Jezus, wanneer twee van jullie eensgezind op aarde iets 
vragen, wat het ook is, zal mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren. 
Als we samen bidden om het goed te doen  met elkaar, dan zal God ons 
verhoren; dat wordt ons beloofd. 
Het besluit is dan ook eenvoudig: laten we er eensgezind om vragen dat we nooit 
zouden reageren zoals Kaïn toen hem werd gevraagd wat er met zijn broer was 
gebeurd. Dat we nooit op zo'n vraag die aan ons over een medemens wordt 
gesteld, zouden antwoorden: ben ik dan mijn broeders hoeder? Dat we het nooit 
zouden vergeten of verwaarlozen: wij zijn de hoeders, de goede herders van 
elkaar. 
 
(laatste deeltje geput bij B.J. Declercq)   Mieke Kerckhof 
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-------- 
 
Wanneer uw broeder gezondigd heeft, wijs hem dan onder vier ogen  
terecht". Wij dragen de verantwoordelijkheid om mensen die verkeerd doen, 
daarop te wijzen, om hen zo van hun dwaalwegen af te brengen. 
Maar werkt zo'n ‘broederlijke vermaning’ wel? 
Hoeveel ouders en opvoeders worstelen niet met de vraag 
hoe je probleemkinderen moet aanpakken 
om hen weer op het goede pad te brengen, 
en hoe moeilijk dat is... 
  
Wat zou Jezus daarmee willen zeggen? 
  
Dat wij zeker niet moeten oordelen, 
maar wel op een ‘broederlijke manier’ zeggen 
dat het kwade dat iemand doet, ook mij raakt. 
En nog: we hebben allemaal de ervaring van  
het ‘niet uitgesprokene’. 
Zien dat iemand in zijn ongeluk loopt, 
zich ergeren aan iemands gedrag 
en geen manier vinden om dat ‘broederlijk’  
uit te spreken. 
Zoiets stapelt zich beetje bij beetje op 
en doet mensen van elkaar vervreemden: 
echtparen, ouders en kinderen, familieleden... 
Dat is heel erg, dat maakt ook een gemeenschap kapot. 
Zou Jezus niet willen zeggen: 
Spreek dat uit,  
het goede oproepend in je medemens, 
gelovend dat hij kan verbeteren. 
Wanneer we zo kunnen handelen  
kan Jezus inderdaad zeggen: 
‘Waar twee of drie in mijn Naam verenigd zijn 
daar ben Ik in hun midden...’    Ward Vanoverbeke 
 
--------- 
 
Het kan beginnen 
waar twee of drie mensen 
mogen thuiskomen bij elkaar; 
zich veilig voelen en geborgen 
in de ruimte van begrip en verbondenheid.  
 
Waar twee of drie  
klankbord willen zijn 
van elkaars onmacht en ontmoediging, 
waar ze mogen uitspreken 
wat ze nergens kwijt kunnen.  
 
Waar twee of drie 
elkaar gaan dragen in het leven, 
wetend van de broosheid en de 
gebrokenheid 
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die bij de ene net zo leeft als 
bij de andere.  
 
Waar twee of drie 
dan samenkomen in dezelfde geest  
en bij mekaar dezelfde droom gaan 
wakker houden, 
ligt de toekomst open.  
 
Gedragen, 
wordt men uitgedaagd 
en bekwaam gemaakt om weer 
op weg te gaan 
naar een nieuwe morgen. 
 
Waar twee of drie 
zo samenzijn, 
is het Leven 
niet meer tegen te houden! 
 
 
Woorden van geloof  
 
Ik geloof in de mensen van deze gemeenschap 
die bekommerd zijn om elkaar, 
die samen op weg gaan en mekaar niet loslaten. 
 
Ik geloof dat God hier in ons midden aanwezig is 
als wij de anderen recht doen, 
het positieve in elkaar zien, 
als wij niemand uitsluiten, 
maar iedereen aanvaarden zoals hij of zij is. 
 
Ik geloof dat we voor elkaar een stukje hemel kunnen zijn, 
een stukje Rijk Gods. 
 
Ik geloof dat God van ons vraagt 
dat we ons samen zouden inzetten  
om anderen hoop en uitzicht te bieden. 
 
Ik geloof dat Hij ons vraagt realistische, maar blije mensen te zijn, 
die willen bouwen aan de toekomst. 
 
Ik geloof dat wij als gemeenschap daaraan moeten werken 
en dat God ons daarbij zal helpen. Amen. 
 
 
Voorbeden    
 
Bidden we voor alle geloofsgemeenschappen  
die in Jezus’ naam samenkomen.  
Dat de Geest van Jezus hen mag leiden  
in het omgaan met conflicten en met fouten van mensen,  
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zodat medemensen in hun omgang met elkaar  
iets van Gods liefde en zorg mogen ervaren. 
Laten wij bidden… 
 
Bidden we voor ouders en opvoeders.  
Dat zij aan de kinderen die hun zijn toevertrouwd,  
geduld en mildheid leren in hun omgaan met andere mensen.  
Dat zij zelf proberen te leven naar het voorbeeld van Jezus.  
Laten wij bidden... 
 
Bidden we voor onszelf en alle christenen.  
Dat wij over alle verschillen heen,  
iedereen waarderen en samen eensgezind bidden en vieren. 
Laten wij bidden… 
 
 
Lied:  De verzoening – Frank Boeijen 
 
https://www.youtube.com/watch?v=bmL4iv7gyhU 
 
Het was een onbekende weg 
die ik heb afgelegd 
na ‘t licht, op zoek naar ‘t donker 
verlangen naar verlangen 
uit dat harnas van spijt 
jaloezie en belangen. 
 
Onderweg spuwden stuurlui aan wal hun gal 
ze hebben nooit iets bereikt 
ik bleef eigenwijs.  
 
En toen, toen zag ik jou 
je bent zo veel voor me geweest 
een moeder, een dochter, de mooiste vrouw. 
 
Maar als altijd met iemand die nooit iets zeker weet 
won mijn twijfel van ons geluk 
maar vanavond ben ik hier, terug 
en ik vraag je.. 
 
Heb me lief, heb me lief, heb dit lichaam lief 
bemin mij, bevrijd mij 
van het duister in mijn hoofd, 
mijn straat loopt hier dood. 
 
Wat achtervolgde mij hiernaar toe? 
Was ‘t de prijs van de roem? 
Of het verlangen voor een nacht iemand te vertrouwen? 
Of was ‘t die hyena, die jakhals, die wacht tot ik neerval  
en waarvan ik dacht dat het een vriend was 
 
Maar zijn wij samen niet sterker dan alles wat mij bedreigt? 
Ik sta klaar voor de strijd, met als wapen de waarheid. 
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En dat is... 
 
Heb me lief, heb me lief, heb dit lichaam lief. 
bemin mij, bevrijd mij 
van dat gevoel van schuld 
verraad mij met een kus… 
 
Heb me lief, heb me lief 
Ik weet meer vragen, kan ik niet 
maar wij verzoenen ons vannacht 
bemin mij, streel mij, wil mij 
heb me lief... 
 
Lied:  Waar wij in liefde samen zijn  Marijnissen - Oud lied 
 
Vroeger veel gezongen; heb ik alleen een (fletse) partituur van gevonden: 
 

 
Refrein: Waar wij in liefde samen zijn, daar komt de Heer in ons midden! 
 
Kom, treed hier in ons midden, Heer, en schenk ons uw genade weer: 
Uw waarheid en uw leven! 
 
Kom, spreek tot ons uw reddend woord en geef dat ieder die het hoort 
uw boodschap wil ontvangen! 
 
Kom, vier met ons uw offerdood en breek ons weer het levend brood: 
uw liefde wordt ons leven! 
 
Kom, laat ons één van harte zijn, oprecht, eenvoudig, goed en rein 
en toon ons uw erbarmen! 
 
Heer, laat ons rond uw altaar staan, in liefde met elkaar begaan: 
en kom uw vreugde geven! 
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Gebed over de gaven 
 
Barmhartige en liefdevolle God,  
rond brood en wijn zetten wij ons bestaan  
in een nieuw perspectief van leven en delen met elkaar in liefde.  
Door breken en delen in gedachtenis aan Jezus Christus, 
gedenken wij Jezus’ liefde voor ons,  
Hij, die ons voorging  op de weg van vergevende getuigenis. Amen. 
 
Groot Dankgebed    
 
Heer, onze God,  
Schepper van hemel en aarde, 
wij danken U voor alles wat leeft en ademhaalt, 
voor het licht van deze dag, voor het geluk en de liefde  
die in ons midden ontstaan; 
voor mensen die, zoals U, ons trouw blijven in dagen van lief en leed. 
Wij zeggen U dank voor die ene mens, Jezus van Nazareth, uw Zoon. 
Hij is uw Evenbeeld omdat Hij er is voor de minste van de mensen. 
Hij is er ook voor hen die het goed hebben in dit leven, 
door hen voor te gaan in een leven van dienstbaarheid tot in de dood. 
Daarom zeggen wij U van harte dank  
en aanbidden U met de woorden: 
 
Heilig, heilig, heilig de Heer… 
 
Roep ons op, Vader, om heilig en goed te zijn zoals het uw wil is geweest 
op de dag dat U de mens geschapen hebt; 
dat wij worden zoals U: liefde die de wereld schept en draagt 
en die zo rijk is dat zij overstroomt in allen. 
 
Roep ons op, tot gehoorzaamheid en nederigheid; 
doe ons luisteren, maak ons aandachtig  
voor het Woord van Jezus Christus, 
die Mens geworden is om U te dienen, 
die gehoorzaam was tot het uiterste  
en daarom, sinds zijn dood, verrijzenis en hemelvaart 
verheerlijkt wordt door allen die zijn naam dragen. 
 
Roep ons op door uw scheppend Woord, Vader, tot kracht en sterkte, 
dat wij elkaar elke dag opnieuw kunnen bezielen en dragen, 
zoals U ons draagt en in leven houdt; 
dat wij, zoals uw Zoon, een steun kunnen zijn  
voor alle zwakken en eenzamen op onze weg; 
dat wij, gesterkt door zijn Woord en Brood, 
elkaar kunnen dragen in uren van nood, 
als ons kruis zwaar wordt en wij hulp nodig hebben. 
 
Roep ons op, Vader, tot één gemeenschap  
door deel te hebben aan het lichaam en het bloed van uw Zoon. 
 
Roep ons tot gemeenschap met Hem 
in het brood dat Hij dankbaar heeft gebroken … 
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INSTELLINGSVERHAAL 
 
Dit is het mysterie van ons geloof:  
 
Als wij dan eten van dit Brood en drinken uit deze Beker 
verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. 
 
Roep ons op, God van liefde, 
tot dankbaarheid voor de gemeenschap met U, 
met elkaar en met alle mensen die ons tot hier hebben geleid; 
die nog met ons meegaan in geloof, hoop en liefde, 
of die ons blijven begeleiden vanuit uw heerlijkheid 
waarheen zij ons zijn voorgegaan. 
 
Roep ons op, Vader, tot de volle menselijkheid 
van uw Zoon Jezus Christus, die de zieken geneest,  
de zonden vergeeft, de hongerigen spijzigt,  
de kleinen tot zich roept,  
en voor iedereen woorden heeft van eeuwig leven; 
die ons zijn Geest zendt om de weg vrij te maken 
naar vrede en geluk onder de mensen. 
Daarvoor blijven wij U danken  
en verheerlijken: met en door Christus de Heer, 
vandaag en alle dagen die U ons geeft. Amen. 
 
Onze Vader 
 
Bidden wij om een hart dat vergeving en vrede zoekt 
en maken wij de woorden die Jezus ons voorbad, tot de onze: 
 Onze Vader,... 
 
Als wij oprecht bekommerd zijn om elkaars welzijn, 
als wij het kwaad aan de kaak stellen,  
als wij het positieve in elkaar zien en elkaar levensruimte geven, 
als wij alles doen wat in ons vermogen ligt 
om onze aarde leefbaar te houden voor alle mensenkinderen, 
dan zullen wij hoopvol mogen uitzien  
naar de wederkomst van Jezus Messias, uw Zoon. 
 Want van U is het Koninkrijk... 
 
Vredeswens 
 
Wij zijn in Jezus' naam verenigd rond deze tafel. 
Hij wil ons laten delen in de vrede die Hij nu reeds bij God bezit, 
maar waarvan wij - en velen met ons in deze wereld - 
nog ver verwijderd zijn. 
Daarom bidden wij: 
Heer Jezus, leer ons uw droom waar te maken,  
uw droom van gerechtigheid en vrede, 
zodat wij uw vrede zichtbaar maken 
in onze onderlinge verbondenheid en betrokkenheid op elkaar. 
 De vrede van de Heer zij altijd met u. 
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Lam Gods 
 
 
Communie 
 
 
Lied:   Wees hier aanwezig – Huub Oosterhuis 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Mx2xOVjyhVs 
 
Wees hier aanwezig, woord ons gegeven.  
Dat ik U horen mag met hart en ziel. 
 
Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 
 
Woord ons gegeven, God in ons midden, toekomst van vrede,  
wees hier aanwezig. Uw wil geschiede, uw koninkrijk kome. 
Zie ons, gedoog ons, laat ons niet vallen. 
 
Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 
 
Dat wij niet leven, gevangen in leegte. Dat wij niet vallen terug  
in het stof. Zend uw Geest, dat wij worden herschapen. 
 
Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 
 
Dat wij U horen, dat wij U leven. Mens voor de mensen,  
alles voor allen. Dat wij volbrengen uw woord, onze vrede.  
 
Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 
 
 
Slotgebed 
 
Barmhartige God,  
uw vergevingsgezindheid kent geen grenzen,  
uw genade is onuitputtelijk. 
Geef dat wij steeds meer op U gaan gelijken  
waar wij ons leven richten naar uw beeld en gelijkenis  
en zoeken naar verzoening en vrede,  
hier en nu, alle dagen. Amen. 
 
 
Zending en zegen  
 
We waren hier bijeen  
om God te danken voor zijn goedheid en zijn mildheid. 
Op onze beurt worden wij gezonden  
om goed en mild te zijn voor allen die wij ontmoeten. 
Daartoe wil God ons van harte zegenen: 
in de naam van +de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen. 
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Dessertje:  
 
Heer, maak mij bij de start van dit nieuwe werkjaar  
tot een bruikbaar instrument van uw Liefde. 
 
Laat mij zijn als een fijn geslepen potlood:  
klaar om woorden van bemoediging te formuleren. 
 
Laat mij zijn als een meetlat:  
recht en eerlijk in mijn spreken en handelen. 
 
Laat mij zijn als een zachte gom:  
bereid om fouten uit te vlakken. 
Schenk mij een hart vol erbarmen en vergeving. 
 
Heer, maak mij bij de start van dit nieuwe werkjaar  
tot een bruikbaar instrument van uw Liefde.     
         Chris Blanckaert 
 
  


