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27e zondag door het jaar  3-4 oktober 2020 
–  

decanaat Poperinge 
 

 

 
Als aperitief:  Inch’Allah – Salvatore Adamo  
 
Bedoeld als vredeslied werd het in de Arabische wereld slecht ontvangen als te 
eenzijdig kiezend voor de kant van Israël. In 1993 heeft hij een nieuwe versie 
gemaakt, hopend daarmee recht te doen aan alle slachtoffers.   
 
links oorspronkelijke versie 1967: 
https://www.youtube.com/watch?v=lDUup5_eIO8 
 
rechts verandering nieuwe versie 1993; min of meer zo gezongen: 
https://www.youtube.com/watch?v=CWPxF5NA29k 
 
J'ai vu l'Orient dans son écrin 
Avec la lune pour bannière 
Et je comptais en un quatrain 
Chanter au monde sa lumière 
 
Mais quand j'ai vu Jérusalem  
Coquelicot sur un rocher 
J'ai entendu un requiem 
Quand sur lui je me suis penché 
 
Ne vois-tu pas humble chapelle 
Toi qui murmure "Paix sur la terre" 
Que les oiseaux cachent de leurs ailes 
Ces lettres de feu: "Danger frontière" 
 
Le chemin mène à la fontaine 
Tu voudrais bien remplir ton seau 
Arrêtes-toi Marie-Madeleine 
Pour eux ton corps ne vaut pas l'eau 
 
Inch'Allah, inch'Allah 
 
Et l'olivier pleure son ombre 
Sa tendre épouse son amie 
Qui repose sur les décombres 
Prisonnière en terre ennemie 
 
Sur une épine de barbelé 
Le papillon guète la rose 
Les gens sont si écervelés 
Qu'ils me répudieront si j'ose 
 
Dieu de l'enfer ou Dieu du ciel 

Mais voici qu'après tant de haine 
Fils d'Ismaël et fils d'Israël 
Libèrent d'une main sereine 
Une colombe dans le ciel 

Et l'olivier retrouve son ombre 
Sa tendre épouse, son amie 
Qui reposait sur les décombres 
Prisonnière en terre ennemie 
 
Et par dessus les barbelés 
Le papillon vole vers la rose 
Hier on l'aurait répudié 
Mais aujourd'hui, enfin il ose 
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Toi qui te trouve où bon te semble 
Sur cette terre d'Israël 
Il y a des enfants qui tremblent 
 
Inch'Allah, inch'Allah 
 
Les femmes tombent sous l'orage 
Demain le sang sera versé 
La route est faite de courage 
Une femme pour un pavé 
 
Mais oui j'ai vu Jérusalem  
Coquelicot sur un rocher 
J'entends toujours ce requiem 
Lorsque sur lui je suis penché 
 
Requiem pour six millions d'âmes 
Qui n'ont pas leur mausolée de marbre 
Et qui malgré le sable infâme 
Ont fait pousser six millions d'arbres 
 
Inch'Allah, inch'Allah 
 
Nederlandse vertaling (versie 1967) 
 
Ik heb het Midden-Oosten gezien in haar juwelenkistje, met de maan als banier. 
En ik wilde in een kwatrijn haar schittering tot de wereld zingen 
 
Maar toen ik Jeruzalem zag, klaproos op een rots 
heb ik een requiem gehoord, toen ik me naar haar toe boog. 
 
Zie je niet, nederige kapel, jij die fluistert: Vrede op aarde 
Dat de vogels onder hun vleugels verbergen,  
de woorden van vuur: Gevaarlijke grens 
 
De weg leidt naar de bron. Je wilt je kruik vullen. Stop Marie-Madeleine 
Voor hen is je lichaam minder waard dan het water 
 
Inch'Allah  Inch'Allah  Inch'Allah  Inch'Allah 
 
En de olijfboom huilt zijn schaduw. Zijn tedere vrouw, zijn vriendin 
die rust onder het puin, gevangene in vijandig gebied 
 
Op een stekel van het prikkeldraad kijkt de vlinder naar de roos 
De mensen zijn zo geschift, dat ze me tegenhouden als ik durf 
 
Heer van de hemel en heer van de hel; U, die bent waar het U goed dunkt 
Op die grond van Israël, zijn kinderen die beven 
 
Inch'Allah  Inch'Allah  Inch'Allah  Inch'Allah 
 
De vrouwen vallen onder de storm. Morgen zal het bloed weggewassen zijn. 
De weg is gemaakt van moed, een vrouw voor een kei. 

Requiem pour les millions d'âmes 
De ces enfants, ces femmes, ces 
hommes 
Tombés des deux côtés du drame 
Assez de sang, Salam, Shalom 
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Maar toen ik Jeruzalem zag, klaproos op een rots 
Heb ik een requiem gehoord, toen ik me naar haar toe boog 
 
Requiem voor zes miljoen zielen, die niet hun marmeren mausoleum hebben 
En die ondanks het hatelijke zand, zes miljoen bomen hebben doen opkomen 
 
Inch'Allah  Inch'Allah  Inch'Allah  Inch'Allah 
 
Welkom 
 
Toevallig vernomen dat het Joodse volk van vrijdag 2 oktober tot vrijdag 9 
oktober het Loofhuttenfeest viert (Soekot). Met Soekot wordt herdacht dat het 
joodse volk 40 jaar door de woestijn moest zwerven. Zij leefden toen in hutten 
gemaakt van palmbladeren. 
Bij veel Joodse gezinnen wordt in die week in hun tuin of in hun woning een hut 
nagebouwd. Gedurende deze dagen wonen zij hierin, gebruiken er de maaltijden 
en luisteren naar de verhalen over de tocht van de joden door de woestijn. 
 
Wij vieren op 4 oktober de feestdag van Franciscus van Assisi, de apostel van de 
vrede. Dat op deze dag ook Werelddierendag valt heeft alles met hem te maken. 
Franciscus betrok in zijn leven op een bijzondere manier het respect voor de 
natuur in het algemeen en dieren in het bijzonder. 
 
Het lied Inch’Allah van Adamo die het schreef als vredeslied eerst in 1967 en 
vervolgens ‘aangepast’ in 1993, brengt deze thema’s samen. 
De lezingen wijzen op de oorzaken van het kwaad en van alles wat misloopt in 
onze wereld: hebzucht, heersdrang waardoor de harmonie en de vrede tussen 
mensen onderling en tussen mens en natuur verstoord zijn. 
 
Met Franciscus bidden we meer dan ooit: maak mij tot instrument van Uw vrede. 
 
Moment van inkeer   - Psalm 28 - Iny Driessen 
 
Tot U roep ik, Heer, U bent mijn rots, 
weer mij niet af door je stilte. 
Als U blijft zwijgen, verstik ik. 
Hoor mijn roepen om ontferming. 
Wat kan ik anders 
dan mijn handen uit te strekken naar U ? 
 
Reken mij niet bij diegenen die wel spreken over vrede, 
maar boosheid koesteren in hun hart. 
Gezegend bent U, U hoort mijn roepen om ontferming, 
U, mijn sterkte, mijn schild,  
in U is mijn diepste vertrouwen, 
U helpt mij, mijn hart herleeft. 
Ik mag U loven en danken. 
Wees U mijn herder, 
neem me altijd en overal met Je mee. 
 
Heer, ontferm U over ons… 
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Lofzang 
 
Met God willen wij samen zijn, 
in zijn dienst willen wij leven, 
zijn woord willen wij spreken, 
zijn wil vervullen,  
zijn naam aanroepen. 
 
Allen zullen erkennen, God, 
dat U voor ons vrede bent, 
recht doet en vreugde brengt, 
zorgt en heelt, omdat in U alle heil is. 
 
De aarde geeft haar grondstoffen, 
mensen produceren goederen, 
maar uw zegen, God, 
begeleidt onze handen. 
 
Allen moeten het horen, God, 
en beseffen dat U zorg draagt voor de mens. Amen. 
 
Openingsgebed 
 
Goede God,  
als elke mens op zijn plaats, rechtvaardig en liefdevol is, 
zal het onrecht verdwijnen.  
Door kleine daden kunnen wij meehelpen de hele wereld te veranderen. 
Maak van ons hoopvolle mensen  
die geloven dat uw Rijk van vrede en gerechtigheid dichterbij kan komen.  
Maak ons meer dan ooit geboeid door de persoon en levenswijze van Jezus, 
uw Zoon en ons Voorbeeld. Amen. 
 
Eerste lezing: Uit de profeet Jesaja  (Jes. 5, 1-7) 
 
1  Ik wil zingen voor mijn dierbare vriend, 
het lied van mijn dierbare vriend en zijn wijngaard. 
Mijn vriend had een wijngaard op een vruchtbare helling. 
2  Hij spitte hem om,  
verwijderde de stenen en beplantte hem met edelwingerd. 
Hij bouwde er een wachttoren en kapte ook een wijnpers uit. 
Nu verwachtte hij dat hij druiven zou dragen,  
maar hij bracht slechts wilde bessen voort. 
3  Welnu, bewoners van Jeruzalem, mensen van Juda, 
doe uitspraak tussen Mij en mijn wijngaard. 
4  Wat kon Ik nog voor mijn wijngaard doen 
dat Ik niet heb gedaan? 
Waarom bracht hij slechts wilde bessen voort, 
terwijl Ik verwachtte dat hij druiven zou dragen? 
5  Welnu, Ik zal u vertellen wat Ik met mijn wijngaard ga doen. 
Zijn omheining haal Ik weg, zodat hij kaal wordt gevreten; 
zijn muren verniel Ik, zodat hij wordt vertrapt. 
6  Een wildernis maak Ik ervan, hij wordt niet gesnoeid en niet gewied, 
distels en doorns groeien er hoog,  
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en de wolken verbied Ik om hem met regen te besproeien. 
7  De wijngaard van de Heer van de machten is het huis van Israël, 
zijn bevoorrechte planten zijn de mensen van Juda. 
Hij hoopte op recht, maar Hij zag onrecht, 
Hij zag geen betrachting, maar verkrachting van recht. 
 
Tussenzang:  Psalm 80 (79), 9 en 12, 13-14, 15-16, 19-20 
 
Refrein: De wijngaard des Heren is het huis van Israël. 
 
Gij hebt uit Egypte een wijnstok gehaald, 
volken verdreven om hem te planten. 
 
Hij strekte zijn ranken uit tot de zee, 
tot de rivieren zijn loten. 
 
Waarom hebt Gij zijn omheining verwoest,  
zodat wie langs komt kan plukken ? 
 
De wilde zwijnen woelen hem om, 
het vee van het veld graast hem af. 
 
God van de heerscharen, keer toch terug, 
zie neer uit de hemel en let op uw wijngaard. 
 
Bescherm wat uw eigen hand heeft geplant, 
het stekje dat Gij hebt gekweekt. 
 
Nooit meer zullen wij U verlaten; 
bewaart Gij ons leven, dan prijzen wij U. 
 
God van de heerscharen, richt ons weer op: 
lach ons weer toe en wij zullen gered zijn. 
 
 
Tweede Lezing:  (Fil. 4, 6-9) 
 
Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Filippi 
 
Broeders en zusters, 
4  Verheug u altijd in de Heer. Nog eens: verheug u!  
5  Uw vriendelijkheid moet bij alle mensen bekend zijn. De Heer is nabij.  
6  Wees niet bezorgd, maar laat al uw wensen bij God bekend worden  
door te bidden en te smeken en door een dankgebed te zeggen.  
7  En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat,  
zal uw hart en uw gedachten bewaren in Christus Jezus. 
8 Tenslotte, broeders en zusters,  
blijf aandacht besteden aan al wat waar en edel is,  
rechtvaardig en rein, beminnelijk en aantrekkelijk,  
aan al wat deugd heet en lof verdient.  
9  En breng in praktijk wat u geleerd en overgeleverd is,  
en wat u van mij hebt gehoord en gezien.  
Dan zal de God van vrede met u zijn. 
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Lied:   Ik ben de wijnstok  (ZJ 779) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=QowjZnZ1J3M 
 
Ik ben de wijnstok, mijn Vader de wijngaardenier. 
Gij zijt de ranken, dus blijft in mij, ik blijf in u, 
dan vindt Hij vruchten hier. 
Zingt voor de Vader de wijngaardenier; 
dus blijft in mij, ik blijf in u, dan vindt Hij vruchten hier. 
 
Ranken onvruchtbaar die snijdt Hij af, die werpt Hij weg; 
zij moeten branden. 
Dus blijft in mij, ik blijf in u, ‘t is waarheid wat ik zeg. 
Zingt voor de Zoon, want zijn woord is uw weg, 
dus blijft in mij, ik blijf in u, ‘t is waarheid wat ik zeg. 
 
Laat dan mijn woorden uw waarheid en uw leven zijn; 
blijft in mijn liefde, zoals ik in de Vader blijf; 
Gij zult vol vreugde zijn. 
Bidt om de geest, om het brood en de wijn, 
en al wat gij de Vader vraagt, zal u gegeven zijn. 
 
 
Evangelie:  (Mt. 21, 33-43) 
 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Mattheüs 
 
In die tijd sprak Jezus tot de hogepriesters en oudsten van het volk: 
33 Luister naar een andere gelijkenis.  
Er was eens een landeigenaar die een wijngaard aanlegde.  
Hij zette hem met een omheining af,  
groef er een perskuil in en bouwde er een wachttoren.  
Hij verpachtte hem aan wijnbouwers  
en vertrok naar het buitenland.  
34  Maar toen de tijd van de vruchten gekomen was,  
stuurde hij zijn slaven naar de wijnbouwers  
om de vruchten in ontvangst te nemen.  
35  De wijnbouwers grepen zijn slaven vast;  
de een gaven ze een pak slaag,  
een ander doodden ze, een derde stenigden ze.  
36  Hij stuurde toen andere slaven, meer dan de eerste 
keer, en ze deden met hen hetzelfde.  
37  Later stuurde hij zijn zoon naar hen toe, met de gedachte:  
mijn zoon zullen ze ontzien.  
38  Maar toen de wijnbouwers de zoon zagen, zeiden ze tegen elkaar:  
`Dat is de erfgenaam.  
Kom, laten we hem doden en zijn erfdeel in bezit nemen.''  
39  Ze grepen hem vast,  
gooiden hem de wijngaard uit en doodden hem.  
40  Welnu, wanneer de eigenaar van de wijngaard komt,  
wat zal hij dan met die wijnbouwers doen?'  
41  Ze gaven Hem ten antwoord:  
`Hij zal die ellendelingen een ellendige dood bezorgen,  
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en de wijngaard zal hij aan andere wijnbouwers geven,  
die vruchten aan hem afdragen wanneer het er de tijd voor is.'  
42 Jezus zei tegen hen:  
`Hebt u nooit in de Schriften gelezen:  
De steen die de bouwlieden afgekeurd hadden,  
die is de hoeksteen geworden.  
De Heer heeft dit gedaan; het is een wonder in onze ogen?  
43 Daarom zeg Ik u:  
Het koninkrijk van God zal u ontnomen worden  
en gegeven worden aan een volk  
dat de vruchten van het koninkrijk voortbrengt. 
 
Overweging(en) 
 
September is net voorbij, oktober is nog niet zo oud, dus is de wijnpluk volop 
bezig. De tienduizenden hectare wijngaard in Europa krijgen alle zorg en 
aandacht, en de kwaliteit van de oogst wordt letterlijk en figuurlijk gewikt en 
gewogen. We moeten zelfs niet heel ver gaan om het werk in de wijngaard met 
eigen ogen te zien. Hier in Heuvelland zijn er hellingen vol gaarden met rijpe 
druiven.  Hopelijk goede vruchten. Precies in deze tijd horen we zowel in de 
eerste lezing als in het evangelie een parabel over een wijngaard. Meer 
tijdgebonden kan het wel niet zijn.                                                                                          
Vanwaar het beeld van de wijngaard?   De zorg voor de wijngaard was een goed 
beeld om de zorg van God voor zijn volk Israël uit te drukken (psalm 80). Israël 
is zijn wijngaard, aan de welke hij al zijn zorg besteed heeft. De Israëlieten 
hebben 40 jaar rondgezworven in de woestijn om uiteindelijk zich te settelen. 
Van een nomadenvolk werden ze landbouwers. Ze verwierven akkers en vooral 
wijngaarden. Tot op vandaag, ook dit weekend,  vieren de orthodoxe joden het 
Loofhuttenfeest om te danken voor de opbrengst. Tegen de tijd dat er  geoogst 
werd moest de wijngaard goed beschermd worden. Men bouwde een hutje van 
takken en lover tussen de rijen wijnstokken om dag en nacht alles te bewaken. 
Stelen, bedriegen, hebzucht en doden is van alle tijden.                                                              
Jesaja zal meegezongen hebben bij de oogstfeesten. Als profeet heeft hij er een 
persoonlijke inhoud aan. Dit lied is deels een danklied en deels een rouwlied. Het 
lied klinkt als een klacht en een aanklacht omdat het volk niet beantwoordt aan 
wat de Heer ervan verwacht. Omdat de wijngaard enkel wilde vruchten 
voortbrengt en geen druiven, wordt deze vernietigd.                                          
Hoe anders is de wijngaard in de parabel van het evangelie: die is zeer 
vruchtbaar geweest. Het hangt van de pachters af wat er met die vruchten 
gebeurt. En dat is niet zo fraai.                                                                                            
Met zijn verhaal van het evangelie brengt Mattheus ons vanuit Galilea in 
Jeruzalem. De evangelieteksten voor de laatste maanden van dit leesjaar zijn 
daar te situeren. Het wordt de moeilijkste periode in het leven van Jezus. Hij  
geraakt in discussie met de priesters, de oudsten en de Schriftgeleerden. In die 
gespannen sfeer haalt hij parabels aan, gelijkenissen,  waarin hij zijn 
tegenstanders duidelijk viseert. Hij wijst hen voortdurend op hun 
verantwoordelijkheid, op hun corruptie en misbruik. Hij zal hiervoor ook zijn 
leven laten.                                      
 Ik ben er zeker van dat wij ons niet aan hen willen spiegelen. En ik ben er ook 
zeker van dat wij ons echt willen inspannen om goede werklieden te zijn in de 
wijngaard van God onze Heer. Dat we zijn handen willen zijn om te werken in 
zijn wijngaard van liefde en vrede. Dat we zijn ogen willen zijn om te zien waar 
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nood is. Dat we zijn hart willen zijn om vol liefde om te gaan met elkaar, zoals 
Hij omgaat met ons, vol eindeloze liefde en vrede.  
De aarde is niet ons bezit. We hebben ons leven niet in de hand. Als mens op 
deze aarde zijn we een voorbijganger. In de korte tijd die ons is toegemeten 
hebben we de taak goede vruchten te dragen. De waarde van ons leven wordt 
niet bepaald door het bezit dat we vergaren. Het enig belangrijke is wie we als 
mens zijn. Ons leven is goed voor zover we bijdragen aan het geluk en het 
welzijn van anderen. Ons leven is waardevol als we al het mogelijke doen om 
van onze aarde een paradijs te maken. We zijn als pachters in de wijngaard. De 
opbrengst komt ons niet toe, maar aan hen die met ons leven en die na ons de 
aarde bewonen. We worden uitgenodigd om ons steentje bij te dragen aan het 
bouwwerk van het Rijk van God. Is dat niet de gerechtigheid die God van ons 
verlangt. Gerechtigheid doen is in de juiste verhouding gaan staan tegenover 
God, tegenover de anderen en tegenover onszelf.                                                   
De hoeksteen van dat Rijk is de man van Nazareth. Verzameld rondom Hem en 
in navolging van Hem, kan ons leven blijvend goede vrucht dragen, tot opbouw 
van mens en wereld.                                                                                                         
Dat is ook de opdracht vanwege paus Franciscus in het spoor van zijn 
naamgenoot de heilige Franciscus van Assisi : bewaak en behoedt deze aarde 
opdat er nog toekomst mogelijk is voor de generaties na ons. Heb aandacht voor 
de medemens  en strooi vreugde rond.  
In zijn toespraak voor de Verenigde Naties vraagt hij om goed gebruik te maken 
van deze instelling die is opgericht om een brug te zijn tussen volkeren. Samen 
bouwen aan een toekomst voor allen. Hier is het te doen en te beleven: vrede, 
vreugde en verzoening. 

Ann Vanraes 
 

-------- 
 
God - die ook genoemd wordt: Jahweh of Allah - 
Gij hebt ons geschapen naar uw beeld en gelijkenis, 
wij zijn uw kinderen. 
Allen zijn wij zoekers naar waarheid,  
dorsten en hongeren wij naar vrede en gerechtigheid. 
Met zovelen - moslims, joden, christenen, en al die anderen - 
bidden wij om verzoening, 
betreuren wij de slachtoffers van haat en geweld. 
Wij willen de handen ineenslaan  
om een nieuwe wereld op te bouwen 
volgens uw plan. 
Wij smeken U:  
erbarm U over slachtoffers en aanvallers. 
Breek de spiraal van geweld, 
stop vijanddenken en vergelding. 
Laat het, vooral tot de politieke verantwoordelijken, dóórdringen 
dat de weg naar volgehouden vrede 
geen oorlog is,  
maar geweldloosheid en rechtvaardigheid. 
Moge mensen van goede wil uit Oost en West, uit Noord en Zuid, 
uit alle religies, 
de handen in elkaar slaan 
om bergen van misverstanden te slechten, 
om kloven vol haat te dichten, 
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om wegen te effenen naar een toekomst vol hoop. 
Laat dodende wapens zwijgen, God, 
laat de roep om vrede steeds luider opklinken. 
God, Ene God van alle mensen, 
maak ons tot werktuig van uw droom met de mensen.  
 
(Hermann Schalück) 
 
------- 
 
De vruchten van het Rijk               
    
De aarde is niet ons bezit. 
We hebben ons leven niet in de hand. 
Als mens op deze aarde zijn we een voorbijganger. 
In de korte tijd die ons is toegemeten 
hebben we de taak goede vruchten te dragen. 
De waarde van ons leven wordt niet bepaald 
door het bezit dat we vergaren. 
Het enig belangrijke is, wie we als mens zijn. 
Ons leven is goed voor zover we bijdragen aan het geluk 
en het welzijn van anderen. 
Ons leven is waardevol, als we al het mogelijke doen 
om van onze aarde een paradijs te maken. 
We zijn als pachters in de wijngaard. 
De opbrengst komt ons niet toe, 
maar aan hen die met ons leven en die na ons de aarde bewonen. 
We worden uitgenodigd om ons steentje bij te dragen 
aan het bouwwerk van het Rijk van God. 
De hoeksteen hiervan is de man van Nazareth. 
Verzameld rondom Hem en in navolging van Hem, 
kan ons leven blijvend goede vrucht dragen,   
tot opbouw van mens en wereld.  
      (Wim Holterman osfs) 
 
Woorden van geloof  
 
Belijden we ons geloof in God  
die rekent op mensen om zijn liefde werkelijkheid te doen worden. 
 
Wij geloven in God de Vader, 
die zijn schepping in onze handen heeft gegeven 
om er een woning van te maken 
waarin het goed is om te leven. 
 
Wij geloven in de Zoon Jezus Christus, 
die bij ons kwam wonen en nu leeft  
in de harten van de mensen. 
Hij is ons voorbeeld van liefde tot het uiterste. 
 
Wij geloven in Gods Geest, 
die ieder van ons de kracht geeft 
om aan het Rijk van God mee te bouwen. 



10 
 

 
Wij geloven in een gemeenschap 
waarin elkeen zorg draagt voor de ander; 
waarin eenieder aan de Blijde Boodschap 
gestalte geeft door woord en daad. 
 
Wij geloven dat een mensenleven 
nooit zal eindigen 
en dat we hoopvol mogen uitzien 
naar het eeuwig geluk bij de Vader. Amen. 
 
 
Voorbeden  
 
Bidden we dat wij niet toegeven aan cynisme of wanhoop 
bij het zien van alle ellende in de wereld.  
Dat wij het laatste woord niet aan het kwaad laten,  
maar ons laten aanspreken door Gods geduldige, nooit aflatende zorg 
voor zijn wijngaard. 
Laten wij bidden… 
 
Bidden we dat wij ons laten bekoren door de levensstijl van Jezus  
die het opnam voor hen 
die uit het gezichtsveld van onze samenleving worden weggeduwd  
en naamloos dreigen te verdwijnen in het niets. 
Laten wij bidden… 
 
Bidden we dat wij ons verlangen naar vergelding en wraak een halt toeroepen  
en in de plaats daarvan, liefde worden.  
Zo kan een wereld in harmonie en vrede geboren worden,  
zoals God die voor mensen heeft gedroomd.  
Laten wij bidden… 
 
Lied:  Prayer of St. Francis – Sarah McLachlan 
 
https://www.youtube.com/watch?v=agPnMxp5Occ 
 
Lord, make me an instrument of your peace 
Where there is hatred, let me sow love 
Where there is injury, pardon 
Where there is doubt, faith 
Where there is despair, hope 
Where there is darkness, light 
And where there is sadness, joy 
O Divine Master, grant that I may 
Not so much seek to be consoled as to console 
To be understood, as to understand 
To be loved, as to love 
For it is in giving that we receive 
And it's in pardoning that we are pardoned 
And it's in dying that we are born to Eternal Life 
Amen 
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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. 
 
Gebed over de gaven 
 
God van het Verbond, 
aanvaard uit onze handen dit brood en deze wijn 
en herschep ze tot tekens  
van uw genegenheid en van uw nooit aflatende trouw. 
Herschep ook ons  
en maak ons tot nieuwe mensen, 
naar het beeld van Jezus Messias, uw Zoon en onze Heer. Amen. 
 
 
Groot Dankgebed    
 
Wij danken U, barmhartige God, 
omdat U een God van mensen bent, 
dat U onze God genoemd wil worden, 
dat U ons kent bij onze namen, 
en dat U de wereld in uw handen houdt. 
 
Want daarom hebt U ons geschapen  
en geroepen in dit leven: 
dat wij met U verbonden zouden zijn,  
wij, uw mensenvolk op aarde. 
 
Gezegend bent U, Schepper van al wat bestaat; 
gezegend bent U, die ons ruimte geeft en tijd van leven; 
gezegend bent U om het licht in onze ogen 
en om de lucht die wij ademen. 
 
Wij danken U voor heel de schepping, 
voor alle werken van uw handen, 
voor alles wat U gedaan hebt in ons midden 
door Jezus Christus, onze Heer. 
 
Daarom huldigen wij uw naam, 
Heer, onze God, en aanbidden U met de woorden: 
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Heilig, heilig, heilig de Heer, … 
 
Wij hebben U nooit gezien, God, 
maar wij mogen U wel ontmoeten 
waar mensen van elkaar houden, 
genade zijn voor elkaar  
en uw schepping eerbiedigen. 
 
Wij hebben U nooit gezien, God, 
maar U geeft zichzelf aan ons, 
in een medemens, in een geliefde, 
in een reisgezel, in een zieke, 
in Jezus, de dienaar van de wereld. 
 
De avond voor zijn lijden en dood … 
 
INSTELLINGSVERHAAL 
 
Verkondigen wij de kern van ons geloof: 
 
Heer, Jezus, wij verkondigen uw dood, 
en belijden tot Gij wederkeert dat Gij verrezen zijt. 
 
Om dit te herdenken  
blijven wij het brood breken voor elkaar, 
zoals zovelen reeds voor ons deden. 
Wij bidden voor de mensen  
die een bijzondere plaats innemen in ons hart, 
ook voor hen die van ons zijn heengegaan. 
Laat uw mensen nooit verloren gaan, 
bewaar hen in uw liefde, 
schrijf hun namen in de palm van uw hand. 
 
Zend uw Geest uit over uw Kerk. 
Geef ons hoop, God. 
Geef ons vrede omwille van Jezus Christus. 
Met Hem en in Hem zijn wij uw mensen, 
bent U onze Vader, nu en tot in eeuwigheid. Amen. 
 
Onze Vader 
 
Geroepen tot volle menselijkheid, doordrongen van Gods Geest, 
mogen wij met de woorden van de Zoon bidden: Onze Vader... 
 
Vaak voelen wij ons klein en machteloos. 
Toch schuilen ook in ons krachten van geloof, hoop en liefde. 
Moge wij bij elkaar die krachten tot leven wekken, 
zodat er in ons midden een beweging op gang komt van geloof en hoop 
en van liefde die sterker is dan alle aardse machten. 
Dan zullen wij hoopvol mogen uitzien 
naar de wederkomst van Jezus  Messias, uw Zoon. 
 Want van U is het Koninkrijk... 
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Vredeswens 
 
Jezus komt naar ons toe en schenkt ons, ongevraagd, zijn vrede. 
Wij worden uitgenodigd om wat we ontvangen hebben, 
door te geven, gratis en van harte. 
Gods vrede zij met u. 
 
Lam Gods 
 
Communie 
 
Lied:   Onze Vader verborgen  -  Huub Oosterhuis 
 
https://www.youtube.com/watch?v=NsdRnPkoCpQ 
 
Onze vader verborgen 
uw naam worde zichtbaar in ons 
uw koninkrijk kome op aarde 
uw wil geschiede, een wereld 
met bomen tot in de hemel, 
waar water schoonheid, en brood 
gerechtigheid is, en genade – 
 
waar vrede niet hoeft bevochten 
waar troost en vergeving is 
en mensen spreken als mensen 
waar kinderen helder en jong zijn,  
dieren niet worden gepijnigd 
nooit één mens meer gemarteld, 
niet één mens meer geknecht. 
 
Doof de hel in ons hoofd 
leg uw woord op ons hart 
breek het ijzer met handen 
breek de macht van het kwaad. 
 
Van U is de toekomst 
kome wat komt. 
 
Slotgebed 
 
God, 
U hebt uw wijngaard toevertrouwd aan de wijnbouwers. 
Aan ons hebt U uw wereld gegeven 
om er een vredevolle plaats van te maken 
waar het goed is om te wonen. 
Begeester ons, 
zodat wij nooit ophouden 
geweldloos te strijden voor de vrede, 
in navolging van Jezus, 
uw Zoon en onze Broeder. Amen. 
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Dessertje:  
 
En dan, zal er dan vrede zijn? 
Als jij en ik elkaar ontmoeten. 
 
Jij kijkt in mijn ogen, 
ik kijk in jouw ogen 
en beiden zien een mens. 
Met jouw hand, zo anders dan de mijne, 
schep je het heldere koele water 
uit jouw bron 
en vult mijn beker. 
Ik les mijn dorst. 
 
Met mijn hand, zo anders dan de jouwe, 
schep ik het heldere koele water 
uit mijn bron  
en vul jouw beker. 
Jij lest jouw dorst. 
In onze ontmoeting woont de vrede, 
als jouw ogen  
en mijn ogen 
samensmelten in een nieuw zien. 
 
Dan, ja, dan zal er vrede zijn, 
een grenzeloze vrede 
waarin jij en ik mogen wonen.    (Joodse tekst)  
 
 
 
 
 


