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28e zondag door het jaar  10-11 oktober 2020 
–  

decanaat Poperinge 
 

 

 
Als aperitief:  De Tafel der armen – Huub Oosterhuis 
 
https://www.youtube.com/watch?v=j-LyIopMvbA 
 
Wat in stilte bloeit, in de luwte van tuinen,  
onder de hete zon op de akker, 
heeft Hij bestemd voor de tafel der armen. 
 
Aardekracht, zonkracht is Hij, licht in mensen,  
dat wij elkaar bevrijden en doen leven, 
brood van genade worden, wijn van eeuwig leven. 
 
Maar die niets hebben: wie zal hen hieraan deel geven? 
En die weelde zwelgen en van niets weten,  
wie zal hen naar gerechtigheid doen verlangen ? 
 
Aanschijn der aarde, wie zal jou vernieuwen? 
Hij die alles zal zijn in allen heeft ons bestemd  
om, aarde, jouw aanschijn te vernieuwen. 
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Welkom 
 
Kom erbij, ook jou nodig Ik uit om feest te vieren en aan mijn tafel te komen 
aanzitten - zegt God - om te delen in mijn vreugde.  
En misschien denk je dat je je niet zult thuis voelen in dat gezelschap  
en dat je er jezelf niet mag zijn,  
of dat je uit de toon zult vallen omdat je anders bent.  
 
Maar hoe dan ook, je bent welkom, wie je ook bent.  
En je moet geen geschenken meebrengen.  
Het enige dat Ik van je vraag  
is dat je het feestkleed van de liefde draagt. 
        (naar Erwin Roosen) 
 
Vergevingsmoment   
 
Heer, op uw bruiloftsmaal is iedereen uitgenodigd.  
Er zijn geen uitzonderingen. 
Maar mensen die een ander geloof belijden  
of hun geloof op een andere manier belijden, 
worden door ons vaak verketterd. 
Daarom vragen wij: Heer, ontferm U over ons.  
 
Christus, wij zijn zo rap tevreden over onszelf 
en wij ontwijken al te gemakkelijk 
wat onze rust in gevaar zou kunnen brengen. 
Dus ook de radicaliteit van uw Boodschap. 
Daarom bidden wij: Christus, ontferm U over ons. 
 
Heer, de eucharistie ervaren wij vaak niet meer als een feestmaaltijd. 
Ze valt soms tussen de plooien. 
Er zijn toch zoveel dingen die we te doen hebben. 
Aan een innerlijk bruiloftskleed voor U aantrekken,  
denken we helemaal niet meer. 
Daarom vragen wij: Heer, ontferm U over ons. 
 
 
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. 
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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 
 
Getrouwe God,  
het is uw stem die ons roept,  
het is uw liefde die ons hier bijeenbrengt. 
Zegen dit samenzijn  
en help ons te groeien  
naar een gemeenschap naar uw hart  
waar liefde, vrede en vreugde  
de tekens zijn van uw aanwezigheid. Amen. 
 
Eerste lezing: Uit de profeet Jesaja  (Jes. 25, 6-10a) 
 
6  De Heer van de machten 
richt op deze berg voor alle volken 
een feestmaal aan met uitgelezen gerechten, 
een feestmaal met belegen wijnen, 
verrukkelijke, uitgelezen gerechten, 
belegen, gelouterde wijnen. 
7  Op deze berg verscheurt Hij de bedekking  
die over alle volken ligt, 
de sluier die alle naties bedekt. 
8  De Heer God vernietigt de dood, 
en veegt de tranen van alle gezichten, 
op heel de aarde wist Hij de smaad van zijn volk uit: 
de Heer heeft het gezegd! 
9  Op die dag zal men zeggen: `Dat is onze God.' 
Wij hoopten op Hem en Hij heeft ons gered. 
Dat is de Heer, op wie wij hoopten; 
laat ons blij zijn en juichen om de redding die Hij heeft gebracht. 
10  Want op deze berg rust de hand van de Heer. 
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Tussenzang:  Psalm 23 (22), 1-3a, 3b-4,5,6 
 
Refrein: Het huis van de Heer zal mijn woning zijn voor alle komende tijden. 
 
De Heer is mijn herder, niet kom ik tekort; 
Hij laat mij weiden op groene velden. 
 
Hij brengt mij aan water, waar ik kan rusten, 
Hij geeft mij weer frisse moed. 
 
Mijn schreden leidt Hij langs rechte paden 
omwille van zijn Naam. 
 
Al voert mijn weg doorheen donkere kloven,  
ik vrees geen onheil, waar Gij mij leidt. 
 
Uw stok en uw herdersstaf 
geven mij moed en vertrouwen. 
 
Gij nodigt mij aan uw tafel 
tot ergernis van mijn bestrijders. 
 
Met olie zalft Gij mijn hoofd, 
mijn beker is overvol. 
 
Voorspoed en zegen verlaten mij nooit 
elke dag van mijn leven. 
 
Het huis van de Heer zal mijn woning zijn 
voor alle komende tijden. 
 
 
Tweede Lezing:  (Fil. 4, 12-14. 19-20) 
 
Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Filippi 
 
12  Ik weet wat het is om armoede te lijden,  
ik weet ook wat het is om in overvloed te leven.  
Ik ben volledig ingewijd.  
Ik kan volop eten en ik kan honger lijden,  
ik kan in overvloed leven en ik kan armoede lijden.  
13  Ik kan alles aan, dankzij Hem die mij kracht geeft. 
14  Toch hebt u er goed aan gedaan mij te helpen in mijn moeilijkheden.  
19  En mijn God zal vanuit zijn rijkdom in al uw noden voorzien  
 door u de heerlijkheid te schenken in Christus Jezus.  
20  Aan onze God en Vader zij de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid! Amen. 
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Lied:   God heet ons welkom in zijn huis  
 
https://www.youtube.com/watch?v=UlGwpdNP9YY 
 
refrein :  God heet ons welkom in zijn huis, 
  God nodigt allen op dit feest. 
  Viert samen vreugdevol deze dag, alleluia. 
 
Kom naar de maaltijd van de Heer, 
Hij nodigt allen op dit feest. 
Eet van het brood dat leven geeft. 
 
refrein 
 
Jubel van vreugde voor de Heer, 
zing blij voor God, want Hij is goed. 
Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
 
refrein 
 
 
Evangelie:  (Mt. 21, 33-43) 
 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Mattheüs 
 
1  Opnieuw sprak Jezus tot de hogepriesters en oudsten van het volk  
in gelijkenissen:  
2  `Met het koninkrijk der hemelen gaat het als met een koning  
die een bruiloftsfeest gaf voor zijn zoon.  
3  Hij stuurde zijn slaven om de gasten te roepen  
die voor de bruiloft genodigd waren,  
maar ze wilden niet komen.  
4  Hij stuurde weer andere slaven met de opdracht:  
`Zeg tegen de genodigden:  
Kijk, ik heb mijn maaltijd bereid, mijn ossen en het mestvee zijn geslacht,  
en alles staat gereed. Kom naar de bruiloft.''  
5  Maar ze trokken zich er niets van aan en gingen hun eigen weg,  
de een naar zijn akker, de ander naar zijn handel.  
6  De overigen grepen zijn slaven vast, mishandelden en vermoordden hen.  
7  De koning werd woedend.  
Hij stuurde zijn soldaten, liet die moordenaars ombrengen  
en hun stad in brand steken.  
8  Toen zei hij tegen zijn slaven: `Het bruiloftsmaal is 
klaar, maar de genodigden waren het niet waard.  
9  Ga nu dus naar de kruispunten van de wegen,  
en nodig iedereen die je maar tegenkomt uit voor de 
bruiloft.''  
10  Die slaven gingen naar de wegen  
en brachten iedereen mee die ze tegenkwamen,  
slechten en goeden; en de bruiloftszaal liep vol met gasten.  
11  Maar toen de koning binnenkwam en de gasten zag,  
merkte hij iemand op die geen bruiloftskleding aan had.  
12  Hij zei tegen hem:  



6 
 

`Vriend, hoe ben je hier binnengekomen zonder bruiloftskleding?''  
Hij wist niets te zeggen.  
13  Toen zei de koning tegen de dienaren:  
`Bind hem aan handen en voeten en werp hem in de uiterste duisternis.''  
Het zal daar een gejammer zijn en een tandengeknars.  
14  Immers, velen zijn geroepen, maar weinigen zijn uitgekozen.' 
 
 
Overweging(en) 
 
Uitgenodigd worden op een maaltijd of een feestje: wie vindt dit niet belangrijk ? 
Het is een teken dat je erbij hoort; dat men aan je gedacht heeft; dat je niet 
vergeten bent. Een teken dat men jou belangrijk vindt en je aanwezigheid 
waardeert.  
Zo’n teken is er duidelijk niet in de parabel die Jezus vandaag vertelt. De koning 
geeft een bruiloftsfeest voor zijn zoon, zijn dienaren nodigen honderden mensen 
uit, maar niemand wil komen. Ze hebben geen tijd of geen zin, en sommigen 
mishandelen en vermoorden zijn dienaren zelfs. Het is duidelijk wie die koning is 
en welk feestmaal Hij geeft: het is God de Heer, en het feestmaal is dat Hij zijn 
Zoon naar de wereld zendt om zijn Koninkrijk van liefde en vrede te verkondigen 
en voor te leven. Maar het volk wil helemaal niets met zijn Zoon en zijn 
feestmaal te maken hebben. Zou dit een metafoor, een beeld kunnen zijn voor 
onze huidige Kerk ? Ik bedoel, we hebben soms ook het gevoel dat we in 
dezelfde situatie zitten. We denken een blijde boodschap te hebben, we zijn 
daarvan overtuigd, maar weinigen liggen daarvan wakker of lijken daarvoor open 
te staan. We nodigen maar uit, steken daar veel tijd en energie in, zijn wellicht 
nog nooit zo creatief geweest om mensen uit te nodigen… maar de haring braadt 
niet. Het lukt niet meer om mensen samen te brengen. Onze huidige paus lijkt 
dat goed begrepen te hebben door op te roepen om niet meer te zitten wachten 
tot men komt of ingaat op de uitnodiging. We moeten zelf uit ons ‘kot’ komen en 
gaan naar de plaatsen waar mensen wél samen komen of zich bevinden en waar 
we iets kunnen doen of betekenen. Gaan van het centrum naar de periferie dus, 
of om het met het beeld van uit dit evangelie te zeggen, gaan naar de 
kruispunten van de wegen.  
Proberen wij ons vandaag even voor te stellen wie we op de kruispunten van de 
wereld, van het leven tegen komen ? Wellicht zijn het mensen die niet weten 
waar ze naartoe moeten. Mensen die de weg zijn kwijtgeraakt, en hopen dat ze 
met iemand kunnen meegaan die de weg wél kent. Of mensen die zoekende zijn, 
van wie het leven nog alle wegen uit kan, en ze nog geen keuze hebben kunnen 
maken. Wat wil je, doe je met je leven ? Het kunnen ook mensen zijn die niet 
weten waarheen. Of mensen die moeten rekenen op de aandacht en de hulp van 
hun medemensen. Mensen die gestrand zijn in het leven. Precies deze mensen, 
al deze onzekere, zoekende  mensen zijn ons doelpubliek en mogen we niet 
negeren.  
Op het kruispunt staan in het leven, dat kan het ook betekenen.  Je staat voor 
een verandering, relationeel of op het werk, of voor een belangrijke aankoop. 
Kiezen is verliezen, zegt het spreekwoord. Of misschien ben je daar onverwachts 
gedropt, uitgeschud doordat ze jou niet meer nodig hebben wegens te duur, te 
oud, herstructurering. En nu ? Waarheen, waar naartoe ? Een nieuwe weg, een 
nieuwe uitdaging, allemaal goed en wel, maar voorlopig sta je daar verlamd, 
angstig, onzeker. Wat zou het deugd doen moest iemand jou zien staan en zich 
over jou ontfermen, je meenemen, jou een perspectief of een uitweg bieden.  
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Misschien gaat het ook echt om een ‘kruis’- punt: een moment in je leven dat 
het kruis heel sterk aanwezig is en lijden je deel is: je bent wanhopig omdat 
ziekte en dood jou in hun greep hebben en je geen uitweg ziet. Of dat plotse 
afscheid doorkruist je geluksweg. In shock blijf je achter, alleen. Je zou domme 
dingen doen, een vluchtweg inslaan. Zijn wij daar aanwezig als Kerk ? Gaan wij 
naar die mensen toe? Of wachten we (tevergeefs) tot ze ons opbellen ?  
God nodigt mensen uit; maar Hij nodigt ook ons uit om naar die mensen te gaan 
en Hij toont ons ook waar ze te vinden zijn. Aan ons om op die uitdaging in te 
gaan.  
En dan nog kort iets over het vreemde dat sommigen die toch ingaan op de 
uitnodiging buiten gegooid worden wegens onaangepaste kledij. Is dat dan zo 
belangrijk ? Ja, want het gaat om respect en waardering. Bij een zieke ga je ook 
niet langs in training of zwembroek. Voor jou heb ik me opgekleed wil zeggen: ik 
vind jou de moeite waard. Laten we dus proberen net als God zo breed mogelijk 
onze deuren open te stellen. Maar aan de andere kant mogen we ook wel wat 
respect verwachten. De liefde moet nooit van ene kant alleen komen. 
 

Miguel Dehondt 
 

-------- 
 
Waar zijt Gij te vinden God? 
We denken spontaan aan de kerk, aan de vieringen, 
en de godslamp bij het tabernakel. 
 
Maar zou het niet kunnen dat Gij vooral  
te vinden zijt, tussen de mensen 
in de goedheid in hun ogen 
en hun verlangen naar 
Iemand die onvoorwaardelijk 
van hen houdt en mee op weg gaat? 
 
Laat mij U vinden God, 
in de mens die toevallig op mijn weg komt,  
in de vooraf geplande ontmoeting 
die ik liever zou afzeggen 
en in de onverwachte bemoediging 
van een medemens.  
In zoveel mensen die uw kinderen zijn, 
uw beeld en gelijkenis.    (Manu Verhulst) 
 
------- 
 
 
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. 
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Hij heeft zich ingezet om mensen te bevrijden. 
Hij is hierin zo ver gegaan dat 
Hij er zijn leven voor heeft gegeven. 
 
Ik geloof dat zijn Geest 
mensen blijft bezielen. 
 
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  
 
Voor mensen die aan geen enkele tafel welkom zijn, 
voor mensen wier aanwezigheid als storend wordt ervaren, 
voor hen die niet weten of zij ‘s avonds met een gevulde maag kunnen  slapen; 
dat wij hen niet voorbijlopen. Laat ons bidden… 
 
Voor mensen die zich verstoppen in een eigen koninkrijk, 
voor mensen die hun openheid naar anderen verloren zijn, 
voor hen die geen vertrouwen meer hebben in hun medemensen; 
dat wij hen de hand durven reiken en uitnodigen… Laat ons bidden. 
 
Voor mensen die gastvrij hun deur openzetten, 
voor mensen die weten te delen van het weinige dat zij hebben, 
voor hen die altijd klaar staan om de nood van medemensen te lenigen; 
dat wij het aandurven hen na te volgen. Laat ons bidden. 
 
 
Lied(eren):  Kom je ook aan tafel – Elly & Rikkert  
   (Feat. Mesa Opedhna Malo) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=JQ4bEbomPzc 
 
 In ’t huis van onze Vader is een plaatsje vrij. 
 Kom aan tafel, je hoort erbij. 
 We zingen alleluia, alle-luia ! 
 
 
Kom aan de tafel van de Heer – Elly & Rikkert 
 
https://www.youtube.com/watch?v=hKrYteTL7BY 
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Kom nu aan de tafel van de Heer,  kom en deel het brood met mij. 
Alleluia, alleluia, kom en deel het brood met mij 
 
Kom nu aan de tafel kom en deel het brood met ons.  
Alleluia, alleluia, kom en deel het brood met ons.  
 
Kom nu aan de tafel van de Heer, kom en vier het feest met ons.  
Alleluia, alleluia, kom en vier het feest met ons.  
 
 
Kom aan tafel! 
 
https://www.youtube.com/watch?v=jKw4yfj9h0Y 
 
Kom aan tafel, kom aan tafel, aan de tafel van de Heer.  
Kom aan tafel, kom aan tafel, dit zegt Jezus keer op keer. 
 
Wij zijn hier dichtbij elkaar, de tafel staat mooi voor ons klaar. 
Wij bieden U nu brood en wijn want dat maakt het hier zo fijn.  Kom aan tafel… 
 
Jezus komt nu bij ons wonen, wij konden enkel van Jou dromen. 
Kom nu wonen in ons hart, we hebben Jou zo lang verwacht.  Kom aan tafel … 
 
 
Gebed over de gaven 
 
Heer, onze God, 
zie naar de gaven die wij U aanbieden. 
U hebt ze ons toevertrouwd 
opdat wij daarvan op een goede manier 
zouden gebruik maken, 
en ze rechtvaardig zouden verdelen. 
Neem dit brood en deze wijn aan 
en vorm ze om tot uw voedsel voor ons, 
in naam van Jezus Christus,  
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. 
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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: 
 
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 Uzelf 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. 
Door Hem en met Hem en in Hem ... 
 
Onze Vader 
 
Verenigd aan het bruiloftsfeest van zijn Zoon,  
mogen we bidden tot God die ook ons de hand boven het hoofd houdt:   
  Onze Vader... 
 
Alles is met alles verbonden: 
geloof in God, geloof in de mens, geloof in het leven. 
Ook beminnen en bemind worden, horen daar bij. 
Voor iemand die nooit liefde ervaren heeft, is het moeilijk 
om te geloven in een God die Liefde is. 
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Want dankzij liefde 
wordt God voelbaar, ervaarbaar, 
en kunnen mensen tot geloof komen. 
Als we dat geloof en die liefde van God zichtbaar maken voor elkaar 
mogen we vol vertrouwen uitzien naar de wederkomst van Jezus Messias, 
uw Zoon. 
  Want van U is het Koninkrijk,... 
 
 
 
 
Vredeswens 
 
Wij eten van hetzelfde brood, wij wonen op dezelfde aarde. 
Wij kijken naar dezelfde lucht, wij drinken van hetzelfde water. 
Eenzelfde Geest doet ons verlangen  
naar vrede, goedheid, geduld, medemenselijkheid. 
Als mensen zussen en broers zijn, dan zal de wereld vol vrede zijn. 
Moge Gods vrede over u komen en u altijd vergezellen. 
 
Lam Gods 
 
Communie 
 
Lied(eren):  God, die ons aan elkaar 
 
God, die ons aan elkaar 
als wijn te drinken geeft, 
zendt op het feest die daar 
het zoet geheim van heeft: 
Hem die geheel ons zijn 
herschept, en zie ’t is goed, 
die water maakt tot wijn, 
vreugde in overvloed. 
 
O Gast, Gij Zoon van God, 
o wijnstok sterk en fris, 
waaraan wij rijpen tot 
elkanders lafenis, 
Gij maakt Uw bloed tot wijn, 
wijn tot ons hartebloed: 
wij moeten dronken zijn 
van elkaars overvloed. 
 
------ 
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Breng ons samen  - Sela 
 
https://www.youtube.com/watch?v=HB1H2nU80RQ 
 
U roept ons samen als kerk van de Heer,  
verbonden met U en elkaar. 
Wij brengen U lof, geven U alle eer: 
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar. 
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit: 
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis! 
 
Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest 
die alles gelooft en verdraagt. 
Streef naar de gaven die God aan ons geeft: 
veelkleurig, verschillend en dienstbaar. 
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar: 
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt. 
 
Breng ons samen, één in uw naam. 
Ieder is welkom hier binnen te gaan. 
Samen, één door de Geest; 
verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 
 
U roept ons samen voor Woord en gebed, 
als deel van uw kerk wereldwijd. 
Wij bidden om vrede, verzoening en recht; 
gebruiken met vreugde de maaltijd. 
Wij breken het brood en verstaan het geheim, 
om samen uw kerk en van Christus te zijn. 
 
Breng ons samen, … 
 
Wij belijden één geloof en één Heer; 
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer. 
Heer, geef vrede die ons samenbindt. 
Vader, maak ons één! 
 
Breng ons samen, … 
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Slotgebed 
 
Ik hoop dat ik U hoor, God, 
wanneer U mij uitnodigt om feest te vieren. 
Ik weet dat U alleen het beste met me voorhebt, 
maar toch twijfel ik soms aan U. 
Wil dan vrienden sturen  
die me op de kruispunten van mijn leven  
komen afhalen en me tot bij U brengen. 
En help me bij elke ontmoeting  
het feestkleed van de vriendschap  
en de liefde te dragen. Amen. 
 
 
Dessertje:  
 
Het verhaal gaat dat God feest wilde vieren. 
En de vraag kwam aan de orde:  
wie zouden uitverkoren worden om aan zijn tafel aan te zitten? 
Geleerden bogen zich over deze moeilijke kwestie. 
Eén voor één kwamen ze vertellen,  
hoe het naar hun mening moest volgens het protocol. 
Uw eigen volk, sprak de eerste, en niet de heidenen. 
De Kerk, sprak de volgende, buiten de Kerk geen zaligheid. 
De derde kwam met twee lijsten: een witte en een zwarte lijst… 
 
Dus dat verstaan ze onder kiezen, dacht God,  
er moeten afvallers zijn, verworpenen! 
 
Als Ik nu eens op mijn eigen manier aan uitverkiezing doe. 
Hij riep zijn dienaren en zei:  
Ik kies voor een open club, 
Ik kies voor alle mensen! 
Wie maar komen wil, is uitgenodigd.   
Ga dus maar naar de straten en de pleinen  
en zeg tegen de mensen,  
tegen armen en rijken, tegen machtigen en zwakken,  
je bent gekozen door God  
om te vieren met elkaar,  
te delen met de ander, te leven in vrede! 
De dienaren deden zoals God hun zei. 
 
Nog altijd is het huis niet vol… 
 
 
 


