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25e zondag door het jaar  19-20 september 2020 
–  

decanaat Poperinge 
 

 

 
Als aperitief:   Amazing Grace – Judy Collins 
 
https://www.youtube.com/watch?v=AtteRD5bBNQ 
 
Amazing Grace 
How sweet the sound 
That saved a wretch like me 
I once was lost 
But now I'm found 
Was blind, but now I see 
 
‘Twas Grace that taught 
My heart to fear 
And Grace my fears relieved 
How precious did 
That Grace appear 
The hour I first believed 
 
Through many dangers 
Toils and snares 
We have already come 
'Twas Grace hath brought 
Us safe thus far 
And Grace will lead us home 
 
When we've been there 
Ten thousand years 
Bright shining as the sun 
We'll have no less days  
to sing God's praise 
Than when we first begun 
 
Amazing Grace 
How sweet the sound 
That saved a wretch like me 
I once was lost 
But now I'm found 
Was blind, but now I see 
 
 
 
 
 
 
 

Geweldige Genade,  
hoe zoet is het geluid 
Dat een stakker als mij redde 
Ik was eens verloren,  
maar nu ben ik gevonden 
Ik was blind, maar nu kan ik zien 
 
Het was genade  
dat mijn hart leerde te vrezen 
En genade dat mijn angsten weg nam 
Hoe prachtig  
verscheen die genade 
Op het uur toen ik voor het eerst geloofde 
 
Door veel gevaren, moeite en 
verstrikkingen 
Zijn we al gekomen 
Het is genade  
dat ons veilig tot zover bracht 
En genade zal ons naar huis leiden 
 
Als we daar tienduizend jaar geweest zijn 
Helder schijnend als de zon 
Hebben we niet minder dagen  
om God te prijzen 
Dan toen we voor het eerst begonnen 
 
Geweldige Genade,  
hoe zoet is het geluid 
Dat een stakker als mij redde 
Ik was eens verloren,  
maar nu ben ik gevonden 
Ik was blind, maar nu kan ik zien 
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Inleiding 
 
"Ben jij kwaad omdat Ik goed ben?" 
laat Jezus de landeigenaar zeggen tegen de hardste werkers in de wijngaard. 
Een vreemde reactie, naar ons aanvoelen. 
Onze opvatting over rechtvaardigheid strookt inderdaad niet met die van God. 
Zijn wegen, zijn gedachten gaan onze wegen en gedachten ver te boven. 
 
Voor de opbouw van zijn wereld heeft God ze allemaal nodig: 
zowel de werkers van het eerste uur als die van het laatste, 
zowel de mensen met ervaring en vorming  
als de pas aangekomenen die nog veel moeten leren, 
maar wellicht ook frisse nieuwe ideeën kunnen aanleveren. 
Zowel mensen met tijd als mensen met een druk gevuld leven. 
Hij heeft voorgangers nodig en leiders maar ook stille werkers, en bidders. 
Allemaal zijn ze nodig voor de opbouw van Gods wereld. 
 
Vergelijk jezelf niet met een ander, 
noch met wat hij kan of met wat hij verdient. 
Zoals je bent, zo heeft God je nodig voor zijn wereld. 
 
Want het gaat niet om wat je organiseert of om hoeveel je presteert, 
maar het gaat om het werken in Gods wijngaard 
waar alles spreekt van ‘Ik zal er zijn voor u’,  
waar goedheid veel verder gaat dan rechtvaardigheid, 
waar we allen evenveel bemind zijn: oneindig veel.  
 
Soms vraagt een mens zich af … 
 
LAATSTEN EN EERSTEN ...  EERSTEN EN LAATSTEN 
 
 * EERSTEN ... 
 
Waar ken jij jezelf de eerste plaats toe  
en worden anderen verdrongen naar de laatste ? 
 
Kan je gelukkig zijn om het goede dat iemand doet, 
om het succes van de ander ? 
 
Hoe ga jij om met gevoelens van jaloersheid ? 
  
 * LAATSTEN ... 
 
Waar was jij de 'laatste' in het schenken van vergeving, 
in het mild beoordelen van medemensen ? 
 
Durf jij in je onmiddellijke omgeving opkomen 
voor wie achteraan staan ? 
Wat doe jij om hen 'naar voor' te halen ? 
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* SAMEN ... 
 
Wat is voor jou in de voorbije maanden een sterke ervaring 
van 'menselijke verbondenheid' geweest ? 
 
Waar vind jij de solidariteit onder mensen schraal of uitgehold ? 
 
Kan jij soms van harte jouw plaats afstaan aan anderen ? 
 
Ben jij dankbaar genoeg om wat medemensen voor jou doen ? 
 
 
Heer, ontferm U … 
 
Omdat wij niet durven geloven  
in Gods goedheid jegens hen die het, 
volgens ons, niet verdienen. 
Heer, ontferm U over ons. 
 
Omdat wij in onze strijd voor rechtvaardigheid 
dikwijls alleen onze eigen rechten veilig stellen. 
Christus, ontferm U over ons. 
 
Omdat wij zo zelden, naar Jezus' voorbeeld, 
onvoorwaardelijk vrijgevig zijn. 
Heer, ontferm U over ons. 
 
De Heer moge ons barmhartig zijn  
en geleiden tot eeuwig leven. Amen. 
 
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 
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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 
 
Barmhartige God, 
uw goedheid gaat uit naar alle mensen: 
de trouwe vrienden van het begin, 
maar ook de werkers van het laatste uur. 
Zo wonderbaar zijn uw wegen. 
Help ons die Boodschap te begrijpen 
en ze uit te dragen naar wie ver is of dichtbij, 
naar het voorbeeld van Jezus Christus,  
uw Zoon en onze Heer. Amen. 
 
 
Eerste lezing: Uit de profeet Jesaja (Jes. 55, 6-9) 
 
6  Zoek de Heer, nu Hij te vinden is, 
roep Hem aan: Hij is dichtbij. 
7  De goddeloze moet zijn weg verlaten, 
de boosdoener zijn gedachten, 
en terugkeren naar de Heer, die zich over hem ontfermen zal; 
naar onze God, want Hij vergeeft rijkelijk. 
8  Want uw gedachten zijn niet mijn gedachten, 
en mijn wegen zijn niet uw wegen 
- godsspraak van de Heer. 
9  Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, 
zo gaan ook mijn wegen uw wegen te boven, 
en mijn gedachten uw gedachten. 
 
 
Tussenzang:  Psalm 145 (144), 2-3, 8-9, 17-18 
 
Refr.:  Nabij is de Heer voor elk die Hem aanroept. 
 
U wil ik prijzen iedere dag, 
uw naam verheerlijken voor altijd. 
 
De Heer is groot en alle lof waardig, 
zijn grootheid is niet te doorgronden. 
 
De Heer is vol liefde en medelijden, 
lankmoedig en zeer goedgunstig. 
 
De Heer is bezorgd voor iedere mens, 
barmhartig voor al wat Hij maakte. 
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De Heer is rechtvaardig op al zijn wegen, 
en heilig in al wat Hij doet. 
 
Nabij is de Heer voor elk die Hem aanroept, 
voor elk die oprecht tot Hem bidt. 
 
Tweede Lezing:  (Fil. 1,20c-24. 27a) 
 
Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Filippi 
 
Broeders en zusters, 
20  Christus zal worden verheerlijkt in mijn lichaam,  
of ik nu levend ben of dood.  
24  Maar voor u is het nuttiger dat ik nog blijf leven.  
25  En omdat ik hiervan overtuigd ben,  
weet ik dat ik zal blijven leven  
en bij u allen zal blijven voor uw vooruitgang en geloofsvreugde.  
26  Dan zult u nog meer reden hebben om trots te zijn  
op mij in Christus Jezus, wanneer ik weer bij u ben.  
27  Maar u moet wel een leven leiden  
dat het evangelie van Christus waardig is. 
 
Lied:   Voor kleine mensen  (ZJ 207) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=GSi9Jd9JQ8g 
 
Voor kleine mensen is Hij bereikbaar, 
Hij geeft hoop aan rechtelozen, 
hun bloed is kostbaar in zijn ogen, 
Hij koopt ons vrij uit het slavenhuis. 
 
1.Hij zal opkomen voor de misdeelden, 
Hij zal de machten die ons dwingen 
breken en binden, Hij zal leven, 
onvergankelijk als de zon. (refrein) 
 
2.Zoals de dauw die de aarde drenkt, 
zo zal Hij komen en in die dagen 
zullen trouw en waarachtigheid bloeien, 
zal er vrede in overvloed zijn. (geen refrein) 
3. Dan dragen de bergen schoven van vrede 
en de heuvels een oogst van gerechtigheid, 
een vloed van koren, golvende velden, 
een stad rijst op uit een zee van groen. (refrein) 
 
4. Zijn naam is tot in eeuwigheid, 
zolang de zon staat aan de hemel. 
Zijn naam gaat rond over de aarde, 
een woord van vrede, van mens tot mens. (refrein) 
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Evangelie:  (Mt. 20, 1-16a) 
 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Mattheüs 
 
Jezus vertelde eens volgende gelijkenis: 
1  Met het koninkrijk der hemelen gaat het als met een landeigenaar  
die 's morgens heel vroeg eropuit ging  
om arbeiders te huren voor zijn wijngaard.  
2  Hij werd het met de arbeiders eens over een denarie per dag  
en stuurde hen naar zijn wijngaard.  
3 Toen hij rond het derde uur eropuit ging,  
zag hij nog andere mensen zonder werk op het marktplein staan.  
4  Hij zei tegen hen:  
`Ga ook naar mijn wijngaard, en ik zal betalen wat billijk is.''  
5  En ze gingen.  
Rond het zesde en het negende uur ging hij weer en deed precies zo.  
6  Toen hij rond het elfde uur eropuit ging,  
zag hij nog andere mensen staan, en hij zei tegen hen:  
`Waarom staan jullie hier de hele dag zonder werk?''  
7  Ze antwoordden hem: `Omdat niemand ons gehuurd heeft.''  
Waarop hij tegen hen zei: `Ga ook naar mijn wijngaard.''  
8  Toen het avond was geworden,  
zei de eigenaar van de wijngaard tegen zijn opzichter:  
`Roep de arbeiders en betaal hun het loon uit, de laatsten het eerst.''  
9  De arbeiders van het elfde uur kregen ieder een denarie.  
10 De eersten verwachtten toen dat ze meer zouden krijgen.  
Maar ook zij kregen ieder een denarie.  
11  Ze namen hem aan, maar mopperden tegen de landeigenaar:  
12  `Die laatsten daar hebben één uur gewerkt,  
en u stelt hen gelijk met ons  
die de last van de dag en de brandende hitte gedragen hebben.''  
13  Maar hij gaf een van hen ten antwoord:  
`Vriend, ik doe je geen onrecht.  
We waren het toch eens geworden voor een denarie?  
14  Pak je geld maar aan, en ga.  
Ik wil die laatste evenveel geven als jou.  
15  Of mag ik niet met het mijne doen wat ik wil?  
Of ben jij jaloers omdat ik goed ben?''  
16  Zo zullen de laatsten de eersten zijn en de eersten de laatsten.' 
 
 
Overweging(en) 
 
Het verhaal over ‘de werkers van het elfde uur’ is één van die evangelieteksten 
waar veel mensen het lastig mee hebben. Het is toch niet normaal dat iedereen 
’t zelfde loon krijgt, of ze nu één uur of een hele dag gewerkt hebben. Dat is niet 
rechtvaardig. Juist. Maar twee dingen mogen we niet vergeten: ten eerste, dat 
het om een parabel gaat (en in de meeste parabels zit een element van 
overdrijving zodat men zeker zou snappen wat Jezus ermee bedoelt.) 
 Ten tweede, wil de parabel ons tonen wat Bijbelse gerechtigheid is, en dat is 
niet hetzelfde als rechtvaardigheid. Ah neen ? Wat is het verschil ? We doen een 
poging aan de hand van een mooi commentaar dat ik vond bij exegeet Paul 
Kevers.  
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Met de arbeiders van het eerste uur wordt de landeigenaar het eens voor één 
denarie per dag. Dat was toen een normaal, rechtvaardig dagloon. Nu, aan de 
arbeiders die later beginnen, noemt de landeigenaar eigenlijk geen bedrag. Hij 
belooft hun te geven ‘wat billijk is’. In het Grieks staat er dikaios. Dat woord 
verwijst naar het Bijbelse begrip ‘gerechtigheid’, en dat is heel wat anders dan 
ons modern westerse begrip ‘rechtvaardigheid’. Rechtvaardigheid is wat 
beantwoordt aan bepaalde regels of normen. Rechtvaardigheid vertaalt zich als: 
‘voor wat hoort wat’ of ‘loon naar werken’. Wat je presteert of doet wordt 
gemeten, afgewogen en beloond. Zo hoort het volgens de arbeiders van het 
eerste uur en daarom vinden zij de handelwijze van de landeigenaar 
onrechtvaardig. Maar als er rechtvaardig wordt gehandeld, betekent dat nog niet 
dat er ook gerechtigheid is gedaan. Gerechtigheid in Bijbelse zin is immers niet 
gebaseerd op uiterlijke normen of meetbare prestaties. Gerechtigheid is gericht 
op het goede, op levenskansen voor élke mens. Gerechtigheid doen betekent 
dus eigenlijk: zo leven dat de ander er beter van wordt. En daarvoor moet 
je soms speciale, onverwachte dingen doen. Zoals Jezus het vraagt in zijn 
Bergrede: “Als jullie gerechtigheid niet méér betekent dan die van de 
Schriftgeleerden en farizeeën, zal je het koninkrijk der hemelen zeker niet 
binnengaan” (Mt. 5,20). ‘Gerechtigheid’ volgens de Bergrede is veel meer dan 
‘niet doden’ en ‘je naaste liefhebben’. Het betekent ook: je medemens geen 
kwaad hart toedragen, je verzoenen met je broeder die iets tegen je heeft, meer 
geven dan men je vraagt, je vijand liefhebben ... Bijbelse gerechtigheid vraagt 
gulheid en grenzeloze goedheid. Gerechtigheid richt zich op het goede: daar is 
het Jezus ook in deze parabel om te doen. “Ben jij jaloers omdat ik goed ben?” 
vraagt de landeigenaar aan één van de arbeiders van het eerste uur. God laat 
zich leiden door goedheid. Hij houdt van ieder mens evenveel. Ieder mens, wie 
of wat hij of zij ook is, heeft een plaats in Gods hart. En God wil dat iedere mens, 
zonder uitzondering, volop levenskansen krijgt. Daarom krijgt elke arbeider in de 
parabel een volledig dagloon uitbetaald. Opdat iedereen genoeg heeft om 
menswaardig te leven.  
Gerechtigheid is in de Bijbel op de eerste plaats een eigenschap van God. Bij God 
komt niet de sterkste of de meest succesvolle of de best presterende op de 
eerste plaats maar wel de zwakste opdat ook die een leven zou hebben. De 
minsten en de laatsten trekt Hij voor om scheefgegroeide verhoudingen recht te 
trekken. De houding van de landeigenaar in de parabel is daarvan een zeer 
concrete illustratie. We herkennen er ook Jezus in die zelf ook een voorliefde had 
voor marginalen en zieken, tollenaars en zondaars maar die juist daarom op 
zoveel weerstand en onbegrip stootte bij het establishment van zijn tijd, bij 
degenen die zichzelf zo ‘rechtvaardig’ vonden.  
Lieve mensen, een parabel houdt ons altijd een spiegel voor. Deze parabel nodigt 
ons uit kritisch na te denken over ons eigen rechtvaardigheidsgevoel. Ik vond het 
boeiend om te ontdekken wat het verschil is tussen rechtvaardigheid en 
gerechtigheid. Ik dacht dat het min of meer hetzelfde was maar dat is het niet.  
Ik moet denken aan die man, een vader van rond de zestig jaar die me het 
volgende toevertrouwde. “Ik heb twee kinderen op de wereld gezet, een zoon en 
een dochter. Ik zie ze allebei even graag. Mijn vrouw en ik hebben ze allebei 
dezelfde opvoeding en waarden meegegeven maar toch hebben we niet kunnen 
verhinderen dat ze ongelijk zijn uitgegroeid. De zoon is zeer intelligent en is 
dokter kunnen worden al spelenderwijze. Onze dochter is na hard studeren 
verpleegster geworden. Ik heb het er moeilijk mee dat de één geld met hopen 
schept, in een kast van een huis woont en de ander elke maand moet zien om 
rond te komen, de lening op het huis te betalen, en met een brok van een auto 
rijdt. Dat is niet eerlijk. Onlangs hebben we de dochter een nieuwe auto cadeau 
gedaan, de zoon had er gelukkig geen probleem mee. Hij begreep dat wanneer 
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we aan beide evenveel geven de ongelijkheid blijft.” Een houding en een verhaal 
dat tot nadenken stemt. De gelijkenis met de parabel van vandaag is treffend 
behalve dan wat betreft de houding van de zoon die er geen moeite mee heeft 
dat zijn zus wat meer krijgt omdat hij nu eenmaal van nature meer heeft 
meegekregen, gelukkig maar. 
          Miguel Dehondt 
 
-------- 
 
De werkers van het elfde uur… 
Herinner jij je nog dat ze zeiden: 
“Niemand heeft ons aangeworven…” 
 
Achter die woorden kan veel leed schuil gaan, 
leed van mensen die altijd  
onderaan de ladder staan.  
“Ik val weer eens buiten de prijzen, 
tussen wal en schip.  
Niemand ziet me staan,  
niemand werft me aan…” 
 
De werkers van het elfde uur… 
“Je bent te klein, te groot,  
te oud of te jong,  
onhandig of onkundig…” 
Altijd weer hetzelfde te horen krijgen:  
ongeschikt,  
je komt niet in aanmerking want…   
Men verwijt mij  
dat ik de boel op stelten zet,  
dat ik mijn eigen ruiten ingooi… 
Men zegt dat ik niet ‘rechtgelovig’ ben,  
een halve heiden,  
een rare vogel…  
En daarom heeft niemand  
mij aangeworven. 
 
Of toch nog… - ter elfder ure,  
of was het ‘vijf voor twaalf’ - 
toen kwam er Iemand langs die zei: 
“Kom, kom mee, voor Mij ben je wel de moeite waard…”. 
 
--------- 
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Woorden van geloof  
 
Ik geloof in God die de wereld heeft bestemd 
voor het geluk van de mensen. 
Hij nodigt ons uit om deel te hebben aan zijn liefde. 
 
Ik geloof in Jezus Christus,  
die aan de liefde van God  
gestalte heeft gegeven. 
 
Hij heeft zich ingezet om mensen te bevrijden. 
Hij is hierin zo ver gegaan dat 
Hij ervoor zijn leven heeft gegeven. 
 
Ik geloof dat zijn Geest nog steeds 
mensen blijft bezielen 
en oproepen om de weg van de liefde te gaan. 
 
Ik geloof in mensen die in zijn voetsporen treden 
en die hun daden richten naar wat Hij heeft voorgeleefd. 
Zij zijn het zout der aarde.  
Zij zijn het licht der wereld. 
 
Tot die gemeenschap van mensen wil ik behoren 
want ik wil meebouwen aan Gods eigen droom: 
'Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, 
waar het goed is om te leven voor allen'. Amen. 
 
 
Voorbeden  
 
Bidden we voor de werkers van het eerste uur,  
voor de mensen die de last van een hele dag dragen,  
voor de sterken, de slimmen en de mensen vol ijver.  
Dat zij de zwakken, de kwetsbaren en wie steun behoeven  
niet onder de voet lopen. Laten wij bidden… 
 
Bidden we voor de werkers van het laatste uur,  
voor de mensen die op het laatste nippertje  
of misschien nooit aansluiting vinden:  
de twijfelaars, de onzekeren, de verbitterden.  
Dat zij mensen ontmoeten die hen respecteren en optillen.  
Laten wij bidden… 
 
Bidden we voor mensen die zich gedragen als de landeigenaar,  
die opkomen voor de pechvogels  
en de rechten van de zwakken verdedigen.  
Dat zij zich bevestigd en gesteund voelen door U, God, en door ons.  
Laten wij bidden…   
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Lied:  De laatsten worden de eersten  (ZJ 589) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=avRw0CPWMPA 
 
De laatsten worden de eersten, wie knielde krijgt een troon, 
de knechten mogen heersen, de dienaar heet een zoon. 
 
O Heer, o eerstgeboren van allen uit de dood, 
Gij zoekt wat is verloren, Gij maakt het leven groot. 
 
Gij die als allerlaatste ter wereld wederkomt, 
Gij wijst ons onze plaatsen wanneer de strijd verstomt. 
 
Wie zelf zich hoog verheffen, die slaat zijn oordeel neer, 
de bergen worden vereffend, de zee zwijgt voor de Heer. 
 
Maar wie zich heeft gebogen voor wat Hij geboden heeft, 
die zal Hij ook verhogen zo waar Hij eeuwig leeft. 
 
De laatsten worden de eersten, wie knielde krijgt een troon, 
wie slaaf was mag nu heersen, de vreemdeling wordt zoon. 
 
Gebed over de gaven 
 
God van vrede, 
in deze tekens van brood en wijn  
bieden wij U onszelf aan. 
Aanvaard ons,  
herschep ons tot mensen naar uw hart, 
tot mensen die recht doen aan allen  
en dienaars van vrede zijn. Amen. 
 
 
Groot Dankgebed    
 
Wij danken U, God,  
voor mensen die kunnen delen 
om anderen een menswaardig bestaan te verzekeren, 
voor hen die hun huis gastvrij openstellen. 
 
Wij danken U, God,  
voor mensen die kunnen luisteren  
naar het leed van anderen, 
die wonden genezen  
door de pijn te helpen dragen; 
voor mensen die kunnen troosten. 
 
Wij danken U, God,  
voor mensen die rust en stilte brengen, 
die oog hebben voor kleine dingen, 
die zich verheugen in de grootheid van anderen. 
 
Wij danken U, God, 
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voor mensen die hongeren naar gerechtigheid, 
die lijden omwille van het onrecht 
dat anderen wordt aangedaan. 
 
Wij danken U, God, 
voor mensen die mild zijn in hun oordeel, 
die eerbied hebben voor het leven, 
die hun hart openen voor vergeving en verzoening. 
 
Wij danken U, God, 
voor mensen die zuiver zijn in hun bedoelingen, 
die oprecht zijn in hun woorden, 
die trouw blijven aan hun vrienden. 
 
  
Wij danken U, God, 
voor mensen die zich spiegelen 
aan de levenswijze van Jezus. 
Met hen getuigen en loven wij U, God: 
 
Heilig, heilig, heilig de Heer, … 
 
Geen andere zekerheid is ons gegeven, Heer God, 
dan op weg te zijn naar U. 
Ons zoeken naar U  
maakt ons tot een volk onderweg. 
Mensen die verdwalen worden toegesproken 
door Jezus, uw Zoon,   
die de Weg, de Waarheid en het Leven is. 
En als wij ons nestelen in onze zelfgenoegzaamheid, 
Heer, roep ons dan weer op. 
 
Toen Jezus die laatste avond met zijn vrienden aan tafel zat 
gaf Hij hun een heilig teken: 
 
INSTELLINGSVERHAAL 
 
Dit is de kern van ons geloof: 
 
Als wij dan eten van dit Brood 
en drinken uit deze Beker 
verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. 
 
Wij bidden U, Heer God, 
stuur ons op weg in de geest van Jezus, uw Zoon: 
dat wij nieuwe wegen van goedheid banen, 
paden van gerechtigheid en onderlinge vrede; 
dat wij het leven leefbaar maken  
en het puin ruimen van ons egoïsme. 
 
Doe onder ons profeten opstaan 
die het vuur van uw goedheid brandend houden, 
die uw licht laten stralen,  
ook in donkere momenten van ons leven. 
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Door Hem en met Hem en in Hem 
zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, 
die ons doet leven dank zij uw Geest, 
hier en nu en in de eeuwen der eeuwen. Amen. 
 
Onze Vader 
 
Barmhartige God, 
vernieuw ons hart  
en vul het met een nieuwe mentaliteit 
waarbij mensen gerespecteerd worden om wie ze zijn, 
waarbij mensen elkaar van harte het goede gunnen. 
In die geest bidden wij, met alle mensen verbonden: 
 Onze Vader… 
 
Vredeswens 
 
Meer dan ooit zien wij uit naar vrede. 
Wat kunnen wijzelf daartoe bijdragen? 
Om ommekeer van ons hart bidden wij, 
om vrede in ons spreken en handelen. 
Heer, Jezus Christus, 
U gaat ons voor op die weg, 
U leert ons vrede te doen. 
Blijf ons uitdagen om U te volgen. 
Die vrede van de Heer zij altijd met u. 
   
Lam Gods 
 
Communie 
 
 
Lied:   De tranen van de kleine mensen – Elly & Rikkert 
 
https://www.youtube.com/watch?v=kY6DQs-0ysM 
 
Ieder lijden heeft zijn grenzen 
Hoever een mens kan gaan 
Maar de tranen van de kleine mensen 
Zijn dieper, dieper 
Dieper dan de oceaan 
 
Agnus dei agnus dei 
Qui tollis peccata mundi 
Miserere miserere 
Miserere nobis 
 
Ieder lijden heeft zijn grenzen 
Hoever een mens kan gaan 
Maar de tranen van de kleine mensen 
Zijn dieper, dieper 
Dieper dan de oceaan 
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Slotgebed 
 
Goede God, 
uw goedheid gaat uit naar alle mensen: 
de trouwe vrienden van het begin,  
maar ook de werkers van het laatste uur. 
Zo wonderbaar zijn uw wegen. 
Help ons die Boodschap te begrijpen, 
zelf ernaar te leven en ze uit te dragen naar al onze medemensen, 
ver of dichtbij, naar het voorbeeld van Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen. 
 
Zending en zegen  
 
 
Dessertje:  
 
De cirkel van verwondering 
 
Wie verwonderd kan zijn, komt tot waardering. 
Wie waardering kent, die wordt attent. 
Wie attent is, is lief en sluit vriendschap. 
 
Wie vriendschap sluit, opent bondgenootschap en verruimt de kring  
en wie de ruime kring beoogt, sluit niemand uit. 
 
Wie niemand wil uitsluiten, komt op voor rechtvaardigheid. 
Wie kiest voor rechtvaardigheid gunt iedereen kansen  
om aan bod te komen in de maatschappij. 
 
Wie zich beijvert om iedereen aan bod te laten komen,  
werkt aan het Rijk Gods. 
Wie werkt aan het Rijk Gods heeft een aanvoelen van wie God is  
hoezeer Die ook een geheim blijft. 
 
Wie een vermoeden heeft van God, weet van liefde. 
Wie weet heeft van liefde, ziet wat door mensen mogelijk is. 
 
En wie ziet wat door mensen mogelijk is,  
kan verwonderd zijn, leven en samenleven.   
         Luc Vandenabeele 
 
 
Lied (uit de oude doos): Gregoire – Miel Cools 
 
https://www.youtube.com/watch?v=xLm0L7iPNtQ 
 
(mooie video, helaas niet volledig; de volledige tekst staat hieronder:) 
 
Toen Gregoire van 't school gekomen zei zijn moeder: "Kind, 
jij bent veertien en niet hoger dan de schoorsteenplint. 
Jij zult later moeten zwoegen, ook al ben je klein. 
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Want om 't land te kunnen ploegen  
ben je veel te klein; ben je veel te klein." 
 
Naar de stad is hij getogen waar een timmerman 
zich de tranen lacht in d'ogen: "'k neem geen dwergen aan. 
Jouw gezicht kan 'k wel verdragen, ook al is het fijn. 
Maar om te kunnen zagen 
ben je veel te klein, ben je veel te klein;" 
 
Naar de koning van Versailles is Gregoire gegaan. 
"Ik kom uit 't land van Kornawaaie; Sire, neem me aan." 
Maar de goede Louis XVI zei: "Het doet me pijn, want voor mijn 'Garde 
Française' ben je veel te klein, te klein; ben je veel te klein. 
 
Oorlog kwam er in Versailles. Gregoire meldt zich aan. 
Is in 't land van Kornewaaie's naar het front gegaan. 
Vele kogels zijn verschoten over dat terrein die van uit de hoogte floten. 
Hij is veel te klein, te klein. Hij is veel te klein. 
 
Maar toch heeft één hem getroffen en de tijd bleef staan. 
Gregoire kwam door één getroffen in de hemel aan. 
Aan de ingang stond Sint-Petrus, die zei bars: "Verdwijn! 
Ik wil alleen maar grote engelen. 
Jij bent veel te klein, te klein. Jij bent veel te klein. 
 
Toen kwam Jezus aangelopen, nam Gregoire opzij. 
deed zijn rode mantel open en zei: Kom bij mij." 
Nam hem mee door hemels zalen in Zijn gouden schijn en zei: 
"Weet, dat al die zalen 
er in werkelijkheid slechts zijn voor wie klein wil zijn." 
 


