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29e zondag door het jaar  17-18 oktober 2020 
–  

decanaat Poperinge 
 

 

 
Als aperitief:  If it be your will – Leonard Cohen 
 
https://www.youtube.com/watch?v=2LVSsUhzHq8 
 
Leonard Cohen heeft op zijn album Various Positions (1984) een plechtig slotnummer 
opgenomen. Een gebed. ‘If It Be Your Will; te vertalen met het aloude ‘Zo uw wil 
geschiede’ of het ‘zoals u het wilt’. Cohen voert een gesprek met een Hogere Macht in 
wiens handen hij zijn leven legt. Afkomstig van een album dat geen release kreeg in de 
Verenigde Staten omdat het niet commercieel genoeg zou zijn. Het album wordt nu alom 
geprezen, niet in de laatste plaats omdat het ook het overbekende Hallelujah bevat. 
 
If it be your will 
That I speak no more 
And my voice be still 
As it was before 
I will speak no more 
I shall abide until 
I am spoken for 
If it be your will 
 
If it be your will 
That a voice be true 
From this broken hill 
I will sing to you 
From this broken hill 
All your praises they shall ring 
If it be your will 
To let me sing 
 
If it be your will 
If there is a choice 
Let the rivers fill 
Let the hills rejoice 
Let your mercy spill 
On all these burning hearts in hell 
If it be your will 
To make us well 
 
And draw us near 
And bind us tight 
All your children here 
In their rags of light 
In our rags of light 
All dressed to kill 
And end this night 
If it be your will… 

Als het uw wil is 
Dat ik niet meer praat 
En dat mijn stem nog zo is 
Zoals hij eerder was 
Dan zal ik niet meer spreken 
Ik zal wachten totdat 
Er voor me gesproken wordt 
Als het uw wil is 
 
Als het uw wil is 
Dat een stem eerlijk is 
Vanaf deze gebroken heuvel 
Zal ik tot u zingen 
Vanaf deze gebroken heuvel 
Zullen al uw lofzangen klinken 
Als het uw wil is 
Om mij te laten zingen 
 
Als het uw wil is 
Als er een keuze is 
Laat de rivieren zich vullen 
Laat de heuvels zich verheugen 
Laat uw genade zich uitstorten 
Over al deze brandende harten in de hel 
Als het uw wil is 
Om ons beter te maken 
 
En haal ons dichtbij 
En bind ons strak aaneen 
Al uw kinderen hier 
In hun vodden van licht 
In onze vodden van licht 
Allemaal gekleed om te doden 
En maak een einde aan deze nacht 
Als het uw wil is… 
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Welkom 
 
“Aan God geven wat van God is…” (Mt. 22,21), is het dat niet wat we in de 
liturgie (proberen te) doen? Laten we met teksten en gebeden God alle eer 
brengen. En terzelfdertijd onder zijn Woord gaan staan om te luisteren naar wat 
Hij van ons verlangt. Leonard Cohen (staande in de Joodse traditie) zoekt, maar 
ook suggereert (onderhandelend zoals Abraham eertijds!) in het prachtige lied ‘If 
it be your will’. Mogen we alvast groeien naar het beeld van God, en zoals we 
lezen in een commentaar, laat dit beeld toch niet door geld besmeurd worden. 
Een wereldwijde opdracht voor alle kerken, daaraan herinnert ons Missiezondag.  
Mocht het ons doen groeien naar elkaar, als dezelfde zoekende kinderen van een 
God naar wiens beeld wij allen gemaakt zijn. 
 
Vergevingsmoment   
 
Missa Luba:  https://www.youtube.com/watch?v=ToNb-02n3KY 
 
Ter gelegenheid van wereldmissiezondag vindt u als extra het Kyrie, Gloria, 
Credo, Sanctus en Agnus Dei uit de Missa Luba van 1964.  De Missa Luba is pure 
muziek uit Afrika. De Luba is een verzamelnaam voor de Bantoevolken in het 
zuiden van de Congo. Hun ritmische dansen en klaagzangen vormen de basis 
voor de in het Latijn gezongen mis. 
Dankzij de inspanningen van Pater Guido Haazen en de Afrikaanse  
zangers met wie hij samenwerkte is deze mis tot stand gekomen.  
In Europa werd de Missa Luba voor het eerst uitgevoerd tijdens de Brusselse 
Wereldtentoonstelling in 1958. De mis klonk uit de monden van het zwarte 
jongenskoor Les Troubadours du Roi Baudouin. 
 
Heer, we beseffen wel dat er nog heel wat  
moet gebeuren om uw droom waar te maken.  
Onze goede wil en voornemens zijn er meestal wel, 
maar onze daden volgen vaak niet. 
Heer, ontferm U over ons.   
 
Christus, er zitten grote gaten in het weefsel  
van onze moderne wereld: één mens op zes heeft honger 
en twee derde van de mensen hebben niet genoeg 
middelen om menswaardig te kunnen leven.  
Door onze manier van leven dragen we onbewust bij  
aan dit tekort in onze wereld. 
Christus, ontferm U over ons.   
 
Heer, soms merken we hoe mensen rondom ons ervaren 
dat hun leven leeg is, waardeloos of zinloos lijkt. 
Dan is het zo moeilijk om met ons geloof naar voor te komen, 
niet om die leegte te vullen, maar om ze draaglijk te maken. 
Zo dikwijls ontbreekt ons daartoe de moed. 
Heer, ontferm U over ons.  
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Lofzang 
 
Missa Luba:  https://www.youtube.com/watch?v=G4jeTWheAxA 
 
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 
 
Verbonden met de Vader  
die brood en wijn van leven geeft,  
zijn wij hier samen gekomen. 
Op deze Missiezondag weten wij ons  
nog meer dan anders verbonden met alle gelovigen ter wereld. 
Met hen die hier en elders werken in dienst van de Blijde Boodschap  
bidden en vieren wij vandaag. 
Moge deze viering onze inzet voor vrede in onze omgeving verhogen. Amen. 
 
Eerste lezing: Uit de profeet Jesaja  (Jes. 45, 1.4-6) 
 
1  Zo spreekt de Heer tot Kores, zijn gezalfde,  
die Ik bij de rechterhand heb genomen,  
om volken voor hem neer te leggen, 
koningen de gordels van de heupen te rukken, 
en voor hem de deuren te ontsluiten, 
zonder dat een poort gesloten blijft: 
4  Omwille van Jakob mijn dienstknecht, 



4 
 

om Israël mijn uitverkorene, 
heb Ik u bij uw naam geroepen, 
u een erenaam gegeven - en u kende Mij niet. 
5  Ik ben de Heer en niemand anders, 
buiten Mij is er geen god; 
Ik omgord u - en u kent Mij niet. 
6  Zo zullen zij erkennen, 
van de opgang van de zon tot aan haar ondergang, 
dat er niemand anders is dan Ik alleen: 
Ik ben de Heer, en niemand anders. 
 
Tussenzang:  Psalm 96 (95), 1 en 3,4-5, 7-8, 9-10a en c  
 
Refrein: Huldigt de Heer om zijn glorie en macht. 
 
Zingt voor de Heer een nieuw gezang, 
zingt voor de Heer, alle landen. 
 
Meldt aan de naties zijn heerlijkheid, 
zijn wondere daden aan alle volken. 
 
Want machtig en onvolprezen is Hij 
en meer te duchten dan alle goden. 
 
De goden der volken zijn maaksels van mensen, 
maar Hij is de Schepper van het heelal. 
 
Huldigt de Heer, alle stammen en volken, 
huldigt de Heer om zijn glorie en macht. 
 
Huldigt de Heer om de roem van zijn Naam. 
Brengt Hem uw offer en treedt in zijn voorhof. 
 
Gaat Hem aanbidden in heilig gewaad.  
Beeft voor de Heer, alle mensen op aarde. 
 
Zegt tot elkander: de Heer regeert ! 
De volken bestuurt Hij met billijkheid. 
 
 
Tweede lezing:  (1 Tes. 1, 1-5b) 
 
Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de christenen van Tessalonica 
 
1  Van Paulus, Silvanus en Timoteüs  
aan de gemeente van de Tessalonicenzen,  
die is in God de Vader en de Heer Jezus Christus.  
Genade voor u en vrede! 
2  Wij zeggen God dank voor u allen,  
telkens wanneer wij u gedenken in onze gebeden.  
3  Onophoudelijk gedenken wij ten overstaan van onze God en Vader  
uw krachtdadig geloof, uw onvermoeibare liefde  
en uw standvastige hoop op onze Heer Jezus Christus.  
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4  Wij zijn ervan overtuigd, broeders en zusters,  
dat God u liefheeft en dat u door Hem bent uitgekozen.  
5  Want wij hebben u het evangelie verkondigd,  
niet alleen met woorden,  
maar ook met kracht en heilige Geest en volle overtuiging. 
 
 
Lied:   Psalm 8: Heer onze Heer, hoe heerlijk en verheven (ZJ 520)  
 
https://www.youtube.com/watch?v=AlCtWTUIiZ0 
 
Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven  
hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven-  
machtige God, Gij die uw majesteit  
ten hemel over ons hebt uitgebreid.  
 
Wel doet de hemel hoog uw glorie blinken,  
maar in de mond van kind'ren doet Gij klinken  
uw machtig heil, zo maakt G' uw vijand stil  
en doet uw haters buigen voor uw wil.  
 
Aanschouw ik 's nachts het kunstwerk van uw handen,  
de maan, de duizend sterren die daar branden,  
wat is de mens, dat Gij aan hem gedenkt,  
het mensenkind, dat Gij hem aandacht schenkt?  
 
Gij hebt hem bijna goddelijk verheven,  
een kroon van eer en heerlijkheid gegeven,  
Gij doet hem heersen over zee en land,  
ja, al uw werken gaaft Gij in zijn hand.  
 
Al wat er land of water heeft tot woning,  
het moet de mens erkennen als zijn koning;  
vogels en wild en al 't geduldig vee  
en wat er wemelt in de wijde zee.  
 
Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven  
hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven.  
Heer, onze God, hoe vol van majesteit  
hebt Gij uw naam op aarde uitgebreid. 
 
 
Evangelie:  (Mt. 22, 15-21) 
 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Mattheüs 
 
15  Op zekere dag maakten de farizeeën plannen  
om Jezus in zijn redenering te verstrikken.  
16  Ze stuurden hun leerlingen op Hem af, samen met de Herodianen.  
Die zeiden: `Meester, we weten dat U een waarheidslievend man bent  
en naar waarheid onderricht geeft over de weg van God,  
en U door niemand laat beïnvloeden,  
want U ziet geen mens naar de ogen.  
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17  Zeg ons dan wat U hiervan vindt:  
mag men belasting betalen aan de keizer of niet?'  
18  Maar Jezus, die hun kwalijke opzet doorzag, zei:  
`Waarom stelt u Me op de proef, huichelaars?  
19  Laat Mij eens een belastingmunt zien.'  
Ze gaven Hem een denarie.  
20  Hij zei hun: `Van wie is die afbeelding en het opschrift?'  
21  Ze zeiden hem: `Van de keizer.'  
Daarop zei Hij tegen hen:  
`Geef dan aan de keizer wat van de keizer is  
en aan God wat van God is.' 
 
 
Overweging(en) 
 
Dit stuk Mattheüs is niet zo braaf als het er uitziet. Het is niet zo onschuldig als 
wij menen. Geven aan de keizer en geven aan God, het is niet een kwestie van 
verdelende liefde. Het is geen compromis waar alle partijen het eens kunnen 
over zijn. Als dat de waarheid zou zijn, zou Jezus nooit gekruisigd zijn geweest! 
Hij zou ook door niemand zijn gevolgd en vereerd! Hij zou hoogstens een 
compromis-figuur zijn geweest zoals er miljoenen zijn geweest: allemaal mensen 
die met veel handigheid het schipperen tussen kerk en staat praktiseerden en zo 
de mensen leerden. Zo is Jezus echter niet.  
En dat is geen verdacht modern lezen van de tekst. Het volstaat te kijken naar 
de oude woorden, in het Grieks en in het Latijn. Er staat niet: geef aan de keizer 
wat des keizers is. Er staat: geeft het terug! Weg met dat rotgeld. Foei, er staat 
een beeld op van iemand die zich god noemt. Er ligt een smet op dat geld. Er 
kleeft bloed aan. Hoe zouden wij kunnen omgaan met zulke munt? Wij betalen 
elkaar met andere waarden: wij zijn zelf beeld van God. Niets mag dit 
besmeuren. Voor een ander beeld knielen wij niet. Zeker niet voor het beeld van 
een anti-god.  
Jezus is hier dus hoogst politiek aan het spreken. Hij speelt een politiek spel op 
het hoogste niveau. Ze zullen het vanaf dit ogenblik nooit meer vergeten. Hij is 
nu zelf beeld geworden van een God die Zijn handen niet vuil maakt aan vuile 
pretenties van één of ander pretentieuze keizer.  
Het gaat hier om eventjes iets anders dan om een evangelisch fundament voor 
het betalen van rechtmatige belastingen. Voor deze burgerlijke plicht zullen wij 
andere teksten dienen te lezen. Het gaat hier om de mens die niet mag kiezen 
voor God en de mammon tegelijk. Waar deze twee onverzoenbaar zijn, is de 
keuze vlug gemaakt. Christenen kunnen niet straffeloos kiezen voor de leugen 
van een burgerlijke afgoderij. Er zijn keuzes die verraad betekenen en Jezus 
opnieuw aan het kruis slaan.  
Het is met Jezus dus kruis of munt! Letterlijk en figuurlijk.  
 
(uit Frans De Maeseneer: ‘Woorden bij woorden – A’) 

 
-------- 
 
Jezus’ optreden begon in het voetspoor van de Doper. Er is een consequente lijn 
te trekken door de korte tijd van zijn publieke handelen. Kort voor zijn 
gevangenneming, zo vertellen alle evangelisten, werd hij ondervraagd over de 
belasting: ‘Is het toegestaan om belasting te betalen aan de keizer of niet?’ Dat 
werd hem gevraagd door enkele Herodianen en Farizeeën. De vragers zelf waren 
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het ongetwijfeld al met elkaar oneens. De Herodianen – zij waren in de eerste 
plaats koninklijke ambtenaren – zullen strikt het standpunt van Rome 
verdedigen. Maar de farizeeën zullen de belasting hebben gezien als een 
godslasterlijk onderdrukkingsinstrument, maar toch tandenknarsend de belasting 
hebben betaald. Jezus formuleert dan de positie van de onderdrukten. Ze zullen 
de belasting moeten betalen, maar ze moeten niettemin God geven wat Hem 
toekomt, ze zullen de keizer geen macht over het eigen lichaam toestaan, ook 
niet als hij met de belasting deze eis stelt: ‘Geef wat van de keizer is terug aan 
de keizer en geef aan God wat God toebehoort.’ Dit antwoord is vaak beschouwd 
als diplomatiek slimmigheidje van Jezus. Maar een dergelijke uitleg miskent de 
situatie. De mensen waren enerzijds uitgeleverd aan de onderdrukking, 
anderzijds konden ze vasthouden aan de bevrijdende kracht van hun God en zich 
aan God ter beschikking stellen. Jezus is niet ter dood gebracht omdat hij 
weigerde belasting te betalen, maar omdat hij de mensen van zijn volk wees op 
wegen van bevrijding in een situatie van onderdrukking. ‘Maar de mens behoort 
aan God alleen’ – zo heeft later een christen (Tertullianus) deze uitspraak van 
Jezus becommentarieerd en treffend aangeduid waar het om ging. Wat betekent 
het aan God toe te behoren – nu – in onze situatie? Deze vraag heeft telkens 
centraal gestaan in het doen en laten van Jezus. 
 
Ook vandaag bepaalt deze vraag het werkelijk christen zijn. Mensen ‘behoren’ 
aan God toe, niet in de zin dat  hen zou bezitten, maar omdat Hij ze - in vrijheid 
en tot vrijheid – heeft geschapen. Geen vader, geen keizer, geen generaal, en 
geen autoriteiten hebben het recht om mensen naar willekeur te gebruiken als 
dingen. Deze religieuze basis van de mensenrechten is gelegen in het verschil 
dat Jezus formuleert met de woorden ‘wat van de keizer is’ en ‘wat van God is’. 
Niemand heeft het recht om de andere mensen naar eigen believen als 
‘lichamen’ te gebruiken. Alle kinderen die vandaag van honger omkomen of 
sterven aan geneeslijke ziekten, ‘behoren toe’ aan god en niet aan hen die de 
dienst uitmaken in een wereldeconomie die verantwoordelijk is voor de 
groeiende honger. 
 
(uit D. Sölle en L. Schottroff: ‘Jezus van Nazareth’) 
 
 
-------- 
 
Met gepaste munt 
 
Niet het beeld van de keizer, 
het beeld van macht en onderdrukking, maakt mensen gelukkig. 
Het is het beeld van bezitten, van eigen winst eerst. 
 
Daartegenover staat het beeld van God. 
Deze is niet afgebeeld op een munt. 
Want God heeft geen gezicht. 
Van Hem geen verstarde expressie, 
niet eens en voorgoed dezelfde. 
 
Zijn beeld is telkens nieuw, omdat wij zijn beeld zijn. 
Zo heeft Hij ons geschapen: als een afspiegeling van Hem. 
Waar goedheid en liefde in ons aan het licht komen, 
daar wordt Hij zichtbaar. 
Als wij aan de kant staan van macht en onvrede, 
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dan is God onzichtbaar. 
Hij krijgt een gezicht in mensen die geschonden 
en lijdend door het leven gaan. 
 
Met gepaste munt betalen 
is voor ons: kiezen voor de kleine en weerloze mens; 
is kiezen voor liefde en recht. 
Dat is onze missie, dichtbij en veraf.    (Wim Holterman osfs) 
 
------- 
 
En toch 
zo dikwijls nog 
geboeid door 
het beeld van de macht 
zo vaak nog geneigd 
om mijn standpunt te verdedigen 
met de god van 
angst en geweld 
geïmponeerd door 
zijn schijn van gelijk 
waarmee ik zelfs 
eeuwige waarheid 
zeker wil stellen 
 
Waarom? 
Ik weet toch 
dat hij twee gezichten heeft 
zoals hij eeuwen door 
verdeelt en heerst 
ten koste van 
wie weerloos is? 
Hoe meedogenloos en vals 
dat mom van zekerheid 
de arme steeds armer maakt 
en de domme 
dom houdt? 
 
Laat hem toch 
geef hem maar wat hem toekomt 
die keizer met zijn janus-kop 
afgod en anti-god tegelijk 
oost en west 
schijnconflict over 
aards en hemels is 
wirwar van woorden over 
vrijheid en broederschap 
 
Mensenkind 
stem tégen die oude god 
die zijn gezicht 
nooit zal verliezen – 
ontregel zijn spel 
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van evenwicht 
zaai in de grond van je geloof 
het oer-besef 
 
dat in ieder oog 
eenvoudig en helder 
iets brandt wat sterker is 
dan terreur en macht 
dat in iedere stem 
zuiver menselijk 
iets doorklinkt wat elk tumult 
van de macht overstemt 
 
(uit P. Dogge: ‘Liederen voor een onbekende God’) 
 
Woorden van geloof  
 
Missa Luba: https://www.youtube.com/watch?v=h_rC9O6BYeI 
 
Ik geloof in God, de Vader. 
Hij is de Bron van alle leven 
en houdt van alles wat bestaat. 
 
Ik geloof in Jezus Christus, zijn Zoon. 
Hij was mens zoals wij. 
In Hem was God midden de mensen. 
Hij was goed tot het uiterste. 
 
Daarom verrees Hij tot nieuw leven 
en blijft Hij voor alle mensen een Licht en een Voorbeeld. 
 
Ik geloof dat het evangelie van Jezus een Blijde Boodschap brengt 
voor alle mensen van alle tijden. 
Ik geloof dat wij zijn spoor moeten volgen 
en vrede en eenheid bewerken tussen alle mensen. 
 
Ik geloof in de heilige Geest die stuwt tot leven 
en die in volheid aanwezig was in Jezus Christus. 
 
Die Geest blijft ook werken in de Kerk 
en overal waar leven groeit en liefde bloeit. 
 
Ik geloof dat God zijn mensen nooit loslaat 
en dat het goede het eens zal halen op het kwade. 
Ik geloof dat in Jezus het leven zegeviert over de dood 
voor alle eeuwigheid. Amen. 
 
Voorbeden  
 
God, die ons geschapen hebt naar uw beeld,  
wij bidden voor de Kerk die geroepen is  
om uw Boodschap te verkondigen en te behoeden.  
Dat zij moedig durft opkomen voor wat goed en rechtvaardig is  
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en altijd zoekt om uw wil te doen.  
Laten wij bidden… 
 
God, die ons geschapen hebt naar uw beeld,  
wij bidden voor alle mensen die verantwoordelijkheden dragen  
in de politiek en de samenleving.  
Dat zij niet zoeken naar macht en succes  
maar steeds opkomen voor het welzijn van mensen.  
Laten wij bidden… 
 
God, die ons geschapen hebt naar uw beeld,  
wij bidden voor de vele christenen  
die in hun land vervolgd worden om hun geloof  
of moeten lijden omdat ze opkomen  
voor meer rechtvaardigheid en vrede in hun samenleving.  
Dat ze in het evangelie de kracht vinden om vol te houden  
en dat ze kunnen rekenen op ons gebed en onze steun.  
Laten wij bidden… 
 
 
Lied(eren):  God die leven hebt gegeven  (ZJ 569) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Jj5NQc3PE08 
 
God die leven hebt gegeven in der aarde schoot,  
alle vrucht der velden moeten w'U vergelden,  
dank voor 't daaglijks brood. 
 
Niet voor schuren, die niet duren, gaaft Gij vruchtbaarheid,  
maar opdat op aarde, in uw goede gaarde,  
niemand honger lijdt. 
 
Maar wij rijken, ach, wij blijken hard en onverstoord. 
Open onze oren, Heer, opdat wij horen 
’t roepen aan de poort.  
 
Wil dan geven, dat ons leven zelf ook vruchtbaar zij.  
Laat in goede daden 't werk van uw genade  
opgaan, sterk en vrij.  
 
 
Gebed over de gaven 
 
God, in dit teken van brood en wijn 
gedenken we dat Jezus bij uitstek 
uw beeld is in de gestalte van een mens. 
Geef dat wij in alles wat wij ondernemen 
blijven reiken naar zijn gelijkenis. 
Dit vragen we U omwille van ieders welzijn. 
Amen. 
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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: 
 
Heilig, heilig, heilig de Heer, … 
 
Missa Luba:  https://www.youtube.com/watch?v=jIxEPYkXkU8 
 
 
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, 
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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 
 
Jezus vroeg ons om samen brood te breken en te delen, 
maar Hij vroeg ons ook samen, eensgezind, te bidden. 
Daartoe gaf Hij ons de woorden van het “Onze Vader”, 
het gebed dat ons spreekt van vertrouwen en verbondenheid 
en ons zo allen in dezelfde mensenkring plaatst 
als kinderen van diezelfde Vader. 
 
God, uw naam is Vader en alle mensen zijn uw kinderen. 
Geef dat wij ze als zusters en broeders leren kennen,  
hun vrienden worden, en hun moeilijkheden delen. 
God, onze Vader, geheiligd zij uw naam. 
  
God, Gij zijt geen Koning van macht, maar een Vorst van vrede. 
Geef ons kracht en inzet om vooral uw Goede Boodschap  
in woord en in daad te verkondigen  
en zo mee te bouwen aan de komst van uw Rijk. 
God, onze Vader, uw Rijk kome. 
  
God, samen met uw Zoon, Jezus,  
willen wij uw wil zoeken, hem volbrengen door liefdevol te leven. 
Want daarin ligt heel ons geluk. 
God, onze Vader, uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. 
  
God, zonder dat wij het verdienen,  
hebben wij brood in overvloed op tafel. 
Wij willen ons verder blijven inzetten en broederlijk delen  
opdat nergens ter wereld nog honger heerst. 
God, onze Vader, geef ons heden ons dagelijks brood. 
  
God, Gij duldt geen onrecht. 
Wij weten dat wij medeschuldig zijn  
aan zoveel kwaad en onrecht in de wereld. 
Vergeef het ons  
en leer ons tegelijk aan anderen alle schulden te vergeven. 
God, onze Vader, vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. 
  
God, onze zwakheid is groot en wij blijven vaak blind voor menselijke nood.  
Laat ons in U de ware weg ontdekken  
die voert naar gerechtigheid, liefde en vrede. 
God, onze Vader, leid ons niet in beproeving, 
maar verlos ons van het kwade. Amen. 
 



13 
 

Vredeswens 
 
Als je op weg gaat,  
heb dan oog voor wie klein is, verloren en gebroken. 
Loop op het ritme van de traagste,  
draag wie moe is, 
troost wie bedroefd is, 
groet wie eenzaam is. 
Wens ieder die je ontmoet vrede toe 
en maak vrede in je eigen hart, 
zodat je vanuit jouw vrede kan delen met al je tochtgenoten 
en de vrede van Jezus zal met je zijn. 
 
Lam Gods 
 
Misa Luba: https://www.youtube.com/watch?v=AZKT2ZOA5NY 
 
 
Communie 
Lied:  Beeld van God – FLAM  (Afrikaanse Christen Kerk) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=eoEUvGZrGek 
 
My lewe is 'n lofgedig, geskryf tot Sy eer. 
Sorgvuldig elke woord gekies, soos die reënboog se kleur. 
Beplan in die hemel, verteenwoordiger van God. 
Sorgvuldig aan mekaar geweef om te leef met een gebod. 
 
Mag ons omgee en liefhê en so Sy beeld uitdra 
in 'n wêreld wat verward is en na ware liefde vra. 
Mag ons omgee en liefhê en so Sy naam vereer 
by almal wat op soek is na die antwoord op hul seer. 
 
Gebore in die wêreld, maar gemaak vir 'n paradys, 
om te lag en te lewe, soos 'n prins in 'n paleis. 
So waarom dan die sonde waaraan jy so bly klou, 
wat steeds Sy beeld vernietig en jou vreugde stukkend kou? 
 
Mag ons omgee en liefhê en so Sy beeld uitdra 
in 'n wêreld wat verward is en na ware liefde vra. 
Mag ons omgee en liefhê en so Sy naam vereer 
by almal wat op soek is na die antwoord op hul seer. 
 
Onthou, jy's 'n beeld van God wat kan skitter soos kristal 
om die wêreld te herinner daar's 'n God in die heelal. 
Kom dan nou en vat Sy hand en leef soos Sy kind 
wat Hy self gemaak het, en jy sal vreugde vind. 
 
Mag ons omgee en liefhê en so Sy beeld uitdra 
in 'n wêreld wat verward is en na ware liefde vra. 
Mag jy omgee en liefhê en so Sy naam vereer 
by almal wat op soek is na die antwoord op hul seer. 
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Slotgebed 
 
Samen op weg gaan, samen aan iets werken 
is niet altijd gemakkelijk. 
Wij zijn allemaal anders, hebben elk ons eigen karakter, 
eigen mogelijkheden, eigen onhebbelijkheden. 
En toch is samengaan de enige weg om toekomst op te bouwen. 
Een toekomst waar ruimte is om onszelf te zijn, 
waar plaats is om samen te zijn 
ongedwongen, met vertrouwen en geloof in elkaar. 
Laat ons verder werken in de Geest van uw Zoon, Vader. 
Dan zullen wij, ook in de tijd die voor ons ligt, 
ons met enthousiasme inzetten voor een warmhartige samenleving. Amen. 
 
 
 
Dessertje:  
 
Hij heeft mij verteld over zijn moeder. 
De zijne is blank, de mijne zwart, 
maar om te strelen  
gebruikten ze hetzelfde gebaar. 
 
Ik heb hem verteld over mijn dorp. 
Het zijne is van steen, het mijne van stro, 
maar waar de ouderen bijeen zitten 
vindt men dezelfde stilte. 
 
Hij heeft mij verteld over zijn kinderjaren. 
Hij herinnerde zich de sneeuw, ik het hete zand, 
maar om de wereld te leren kennen 
speelden we dezelfde spelletjes. 
 
Ik heb hem verteld over verdriet. 
Hij heeft het gekend, ik niet minder. 
Maar om eroverheen te komen 
waren er voor ons dezelfde tranen. 
 
Ik heb hem verteld over het leven hierna. 
Voor hem is daar volop zon, voor mij overal water. 
Maar wij beiden hopen dat we er elkaar terug zullen ontmoeten. 
 
De stilte van de nacht heeft onze woorden opgeslokt 
en aan de oever van de lagune schitterden alleen nog onze ogen 
en het goud van de bananen. 
 
Jean Dodo, Ivoorkust  
 
 


