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decanaat Poperinge 

 
 

 

Inleiding 
 

“Ik ben de weg, de waarheid en het leven”, horen wij 
vandaag Jezus in het evangelie zeggen.  

Wie Hem ziet, ziet de Vader, zegt Hij eveneens. 
Nooit is er zoveel van God te zien geweest als in Jezus 
van Nazareth. 

Hij was en is Gods Woord ten voeten uit.  
Moge Hij voor ons de weg niet alleen tonen maar ook zijn 

in deze zoekende, verwarrende tijden. 
 

De laatste zin uit het evangelie ‘Wie in Mij gelooft zal de daden die Ik verricht, 
ook zelf verrichten.’ (Joh. 14,12) deed een commentator denken aan pater 
Damiaan wiens feestdag het is op 10 mei omdat hij op die dag in 1873 aankwam 

te Molokai. Moge hij een inspirator en beschermheilige zijn voor allen die zich vol 
overgave inzetten voor mensen met een besmettelijke ziekte … het zijn onze 

helden voor wie elke avond applaudisseren en de klokken luiden.  
 
Zondag 10 mei is het moederdag. In een gedichtje van Kris Gelaude zien we een 

mooie link met het evangelie: 
 

Moeders doen  
als de zon en de maan. 
Zij zijn er 

bij dag en bij nacht 
en houden het licht aan 

voor jou. 
Zij wijzen de weg 
en maken 

van iedere plek  
ter wereld 

een veilige plek. 
 
De meimaand is van oudsher Mariamaand. Maria, ons aller Moeder en Moeder 

van onze Kerk wijst ons de weg. We richten ons biddend, zingend tot haar.  
 

We beginnen met een pakkend lied uit 1996 geschreven door Freek De Jonge 
voor Liesbeth List over haar moeder. We hebben het recentelijk ontdekt naar 
aanleiding van haar overlijden. Ondanks het feit dat ze haar moeder nauwelijks 

gekend heeft - tenzij van een oude foto - heeft ze er toch een ongelooflijk sterke 
band mee gehad die heel haar leven bepaald heeft. Ze is haar ‘hou vast’. 

 
Een ‘houvast’ op onze weg, in ons leven: Jezus, pater Damiaan, Maria, 
moeder… 

Ze hebben vele namen en gezichten.  
Wie zijn ze voor u ? 

 



Een lied als aperitief:  Oude foto  (Liesbeth List) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=4OhxsVyw2PY 
 
Indie, lang geleden  

Multatuli, lang verleden 
Op moeders arm 

Wat was het warm 
 
Er ligt een oude foto op tafel 

Mijn moeder met mij op de arm 
Een dochters hand ligt op haar schouder 

Wat is ze warm 
"Ze houdt me vast 
En laat me nooit meer los 

Houdt me vast, verlicht de last 
En laat me nooit meer los" 

Houvast, houdt vast 
Los-vast 
 

En nu ben ik ouder 
Ouder dan mijn ouders 

Veel ouder dan mijn ouders 
Ooit geworden zijn 
En nu ben ik moeder 

Moeder dan mijn moeder 
Meer moeder dan mijn moeder 

Ooit heeft kunnen zijn 
 

Arm kind op moeders arm 
Het heeft het warm 
Ver van het vaderland 

Zo los van vaders hand 
 

Wat zou ik tegen mijn moeder zeggen 
Zij zou zeggen: "Kind wat ben je oud" 
Zou ik mijn hand ook op haar schouder leggen 

"Lief, wat ben je koud" 
Ze houdt me vast 

En laat me nooit meer los 
Ze houdt me vast, een loden last 
Ze laat me nooit meer los 

Haar los, laat los 
Los-vast 

 
En nu ben ik ouder 
Ouder dan mijn ouders 

Veel ouder dan mijn ouders 
Ooit geworden zijn 

En nu ben ik moeder 
Moeder dan mijn moeder 
Meer moeder dan mijn moeder 

Ooit heeft kunnen zijn 
Aaahhhaaaa 

https://www.youtube.com/watch?v=4OhxsVyw2PY


Moment van inkeer:  Het leven is een kunstwerk 

 
Ieder mens staat voor een doek, krijgt een palet vol kleuren:  

de kleuren van het hart en het verstand, de kleuren van gemoed, 
en de kleuren van zijn lijf en leden. En dan maar schilderen en 

proberen om ’t beste van zichzelf weer te geven.  
De achtergrond is reeds gegeven, de eeuw waarin we leven, het land en het 
milieu en het gezin en al die dingen waar we niets aan kunnen doen.  

Maar op die achtergrond komen de eigen kleuren, de trekken van ons eigen 
leven. 

We borstelen naar eigen aard, een beetje stuntelig of zelfverzekerd,  
met grove borstel of met fijn penseel.  
We borstelen altijd verder zonder te pauzeren. 

 
Het is goed af en toe eens het penseel opzij te leggen en enkele stappen 

achteruit te zetten en te kijken, te kijken naar je eigen leven … bewonder of 
beween.  

 
Wees niet te vlug ontgoocheld omdat niet alles perfect is.   
Want misschien zal God, als Hij het doek bekijkt waarop ons leven staat  

geborsteld, misschien zal Hij ontroerd staan kijken, om zoveel goede wil. 
Misschien zal Hij ontroerd zijn omdat Hij in dat schilderij iets van Zijn  

eigen beeltenis ontdekt. 
 
Vanuit dat besef bidden we: Heer, ontferm U over ons ... 

   
Openingsgebed 

 
God onze Vader, U bent onder ons aanwezig en wij zien U niet.  

U bent, werkt onder ons en wij merken het niet.  
U hebt ons Jezus gegeven, een man met open handen,  

met liefdevolle woorden en een groot hart voor alle mensen.  
Hij bracht zichtbaar liefde onder de mensen.  
Doe ons inzien hoe wij U kunnen zien door te leven zoals Hij. Amen. 

 
Eerste lezing: Uit het boek van de Handelingen (Hand. 6, 1-7) 

 
In die dagen, toen het aantal leerlingen steeds groter werd,  

begonnen de hellenisten te mopperen op de Hebreeën;  
ze vonden dat hun weduwen bij de dagelijkse ondersteuning 

werden achtergesteld.  
De twaalf riepen daarop de hele groep leerlingen bij elkaar 
en zeiden: `Het is onverantwoord dat wij het woord van God 

verwaarlozen om te kunnen zorgen voor de ondersteuning.  
Zie daarom uit, broeders, naar zeven personen uit jullie 

midden, die goed bekend staan, vol van de Geest en van 
wijsheid. Hen zullen wij dan met deze taak belasten,  
terwijl wíj ons blijven toeleggen op het gebed en de 

bediening van het woord.'  
De hele groep stemde met dit voorstel in.  

Zij kozen Stefanus, een man vol geloof en heilige Geest,  
en verder Filippus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas en Nikolaüs, een 
proseliet uit Antiochië. Ze droegen hen voor aan de apostelen, en die legden hun 



na gebed de handen op. 

Het woord van God bleef zich verbreiden;  
het aantal leerlingen in Jeruzalem werd nog veel groter,  

en ook een grote groep priesters aanvaardde het geloof. 
 

 

Antwoordpsalm: Psalm 33, 1-2, 4-5, 18-19 
 
 Geef ons, Heer, uw barmhartigheid, 
 zoals wij op U vertrouwen.  Alleluia. 

 
 Jubelt, gerechtigen, voor de Heer, 

 wie vroom is dient Hem te loven. 
 
 Eert dan de Heer met citerspel, 

 en speelt voor Hem op de harp. 
 

 Oprecht is immers het woord van de Heer 
 en al wat Hij doet is betrouwbaar. 
 

 Recht en gerechtigheid heeft Hij lief, 
 de aarde is vol van zijn mildheid. 

 
 Maar het is God die zijn dienaars bewaakt, 
 hen die op zijn gunst vertrouwen. 

 
 Dat Hij hen redden zal van de dood, 

 bij hongersnood hen zal voeden.  
 

Tweede Lezing: Uit de eerste brief van Petrus  (1 Petr. 2, 4-9) 
 
Dierbaren, 
Treed toe tot Hem, de levende steen, door de mensen verworpen  
maar uitverkoren door God en kostbaar in zijn ogen.  

Laat u als levende stenen opbouwen tot een geestelijke tempel,  
tot een heilig priesterschap dat geestelijke offers opdraagt,  

die welgevallig zijn aan God door Jezus Christus. 
Daarom staat er in de Schrift: Zie, Ik leg in Sion een kostbare hoeksteen,  
die door Mij is uitverkoren. En degene die op Hem vertrouwt,  

zal niet worden teleurgesteld.  
Kostbaar, dat geldt voor u die gelooft.  

Maar voor de ongelovigen geldt:  
De steen die de bouwlieden hebben afgekeurd, die is de hoeksteen geworden,  
maar ook een steen waaraan men zich stoot, een rots waarover men struikelt.  

Zij stoten zich omdat zij het woord weigeren te gehoorzamen;  
en daartoe waren zij ook bestemd. 

Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap,  
een heilige natie, een volk dat zijn bijzonder eigendom werd  
om de roemruchte daden te verkondigen van Hem  

die u uit de duisternis heeft geroepen tot zijn wonderlijk licht. 

 

 
 

https://www.google.be/url?sa=i&url=https://dekanttekening.nl/columns/ik-ben-de-weg-de-waarheid-en-het-leven/&psig=AOvVaw1beTLapCAm36padWphvbPS&ust=1589017021376000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKCqk_X7o-kCFQAAAAAdAAAAABAD


 

Lied: Onstilbare tonen  (Huub Oosterhuis -Tom Löwenthal) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1IBZ1E241z8 

 
Onstilbare tonen    zo roepen wij 
zwijgende woorden    uit wirwar te voorschijn 

mogen hier klinken.   een weg 
 
De mond die ze zingt    een lichtgestalte 

het hart dat ontvangt    uit dromen en schaduw 
zij gezegend.    van dood — 

 
Zoals een landschap    zo wordt van aarde 
meer ruimte is    tot hemel Gij 

dan te zien is    onze enige ware. 
en zoenen meer zijn 

dan de perfecte vorm van lippen 
 
 

Evangelie:  Johannes 14, 1-12  
 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus 
volgens Johannes 

 
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: 

Jullie moeten je niet zo laten verontrusten.  
Jullie geloven in God; geloof zo ook in Mij!  
In het huis van mijn Vader kunnen velen hun verblijf 

houden. Zou Ik anders gezegd hebben dat Ik wegga  
om voor jullie een plaats gereed te maken?  

Ja, Ik moet weggaan en voor jullie een plaats gereedmaken,  
maar Ik kom terug, en dan neem Ik jullie bij Me op,  
zodat daar waar Ik ben, ook jullie zullen zijn.  

En waar Ik heen ga - de weg daarheen is jullie bekend.'  
`Maar Heer,' zei Tomas, `we weten niet eens waar U heen gaat;  

hoe zou de weg ons dan bekend kunnen zijn?'  
Jezus antwoordde: `Ik ben de weg, en de waarheid en het leven.  
Alleen door Mij heeft men toegang tot de Vader.  

Als jullie Mij hebben leren kennen, zul je ook mijn Vader leren kennen.  
Sterker, nu al kennen jullie Hem en heb je Hem gezien.'  

Hierop zei Filippus: `Laat ons de Vader zien, Heer, dan zijn we tevreden!'  
En Jezus weer: `Ik ben al zo lang bij jullie, Filippus,  
en je hebt Me nog niet leren kennen?  

Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien.  
Hoe kun je dan nog zeggen: `Laat ons de Vader zien''?  

Geloof je niet dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij?  
De woorden die Ik tot jullie spreek, spreek Ik niet uit Mijzelf:  
het zijn daden van de Vader, die in Mij blijft.  

Geloof Me toch: Ik ben in de Vader en de Vader is in Mij;  
of geloof het anders op grond van de daden.  

Waarachtig, Ik verzeker jullie: wie in Mij gelooft,  
zal de daden die Ik verricht, ook zelf verrichten;  
ja nog grotere zal Hij verrichten, want zelf ga Ik naar de Vader. 

https://www.google.be/url?sa=i&url=https://godenenmensen.com/2019/05/13/jij-bent-de-weg-de-waarheid-en-het-leven/&psig=AOvVaw1beTLapCAm36padWphvbPS&ust=1589017021376000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKCqk_X7o-kCFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.youtube.com/watch?v=1IBZ1E241z8


Overweging(en) 

 
Lieve mensen, 

het zou een verkiezingsslogan kunnen zijn: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven.” 

Klinkt veelbelovend, krachtig en zelfzeker. Dat er daar nog niemand aan gedacht heeft.  

Over elk van die begrippen kun je een heel verkiezingsprogramma opstellen. Maar, wees 

traag in het beloven en rap in het uitvoeren… 

“De weg”, het is een mooi beeld. Ook al kiezen we zelf graag onze weg, het is praktisch 

en rustgevend als je niet heel de tijd je weg moet zoeken. Waarom zouden er anders 

wegwijzers, gps-en, en kaarten bestaan ? Nu, een weg leidt altijd ergens naar, tenzij je 

in een doodlopend straatje zit. Belangrijk dat we dus een doel hebben. Welk is het doel in 

je leven ? En welke weg kies je er naar ? De kortste, de snelste, de mooiste ? Iemand die 

ooit een depressie meemaakte zei: “Ik had de indruk dat ik verloren liep in mijn eigen 

leven.” Existentialisten, filosofen in de jaren ’60 van de vorige eeuw verkondigden dat 

het leven nergens toe leidt, (tenzij het doel dat je er zelf aangeeft). Zie het als een 

reactie op de twee wereldoorlogen waar men niet alleen miljoenen levens heeft 

opgeofferd voor “wie of wat eigenlijk ?” maar ook bedrogen is uitgekomen in het 

blindelings navolgen van een ideologie die pretendeerde de juiste weg te zijn. Sindsdien 

is de bui zeker nog niet over, hebben we meer dan ooit de indruk dat de juiste weg 

vinden moeilijk is. Er zijn niet alleen de laatste jaren op de zingevingsweg veel wegen 

bijgekomen maar ook zovele kruispunten en afslagen; je zou moe worden van het 

moeten kiezen. Sommigen weten het ook niet en blijven ronddraaien op de ronde punten 

die de kruispunten hebben vervangen. Soms hebben we de indruk dat de oude, 

vertrouwde wegen versleten zijn en lijden onder slecht onderhoud. En moderne gps-en 

laten ze dan ook links liggen. Er zijn aantrekkelijker, snellere wegen vandaag de dag. 

Neem maar die oude plakkaten weg. Wie neemt er nu nog die Jezusweg ?  

Vandaag denken we aan onze moeders. Ik vond het mooie gedichtje van Kris Gelaude: 

“Moeders doen als de zon en de maan. Zij zijn er bij dag en bij nacht en houden het licht 

aan voor jou. Zij wijzen de weg en maken van iedere plek ter wereld een veilige plek.”  

Dank je wel moeders om ons die weg van Jezus te wijzen, ook al was je misschien zelf 

zoekend en wist je of begreep je ook niet alles; moeders zijn niet perfect. Maar je hebt 

wel je best gedaan en daarom zijn we je dankbaar.  

Nog moeilijker heeft onze tijdsgeest het met iets of iemand die beweert de waarheid te 

zijn. Het klinkt niet alleen pretentieus, het is ook verdacht. Vandaag mag niemand nog 

claimen de waarheid in pacht te hebben. Nochtans eisen we dat als katholieke kerk al 

eeuwenlang op. Ik denk dat sedert de schandalen in de Kerk dit als een boemerang terug 

in ons gezicht is gekomen. Bescheidenheid siert de mens, laten we dus maar als 

Kerkinstituut op de borst kloppen en fouten bekennen … en durven toegeven dat we op ’t 

vlak van de waarheid ook zoekende zijn. Dit neemt niet weg dat Jezus voor ons de 

waarheid is, een voorbeeld om na te volgen, een ideaal om voor ogen te houden. Er is er 

maar één zoals Jezus, net zoals we allen ook maar één moeder hebben. De zanger Arno 

zegt van zijn moeder: Dans les yeux de ma mère, il y a toujours une lumière. Ze 

belichaamt de ware liefde omdat die van haar onvoorwaardelijk is. Je weet dat wat ze 

zegt ‘waarheid’ is, en toch veroordeelt ze je niet. 

Vorige week hoorden we Jezus als herder zeggen: “Ik ben gekomen opdat ze leven 

zouden bezitten, en wel in overvloed.” (Joh. 10, 10b) Leven is bij Jezus altijd  ‘leven 

geven’: schenken, delen, mogelijk maken, ruimte creëren, zegenen … altijd volgend de 

liefde.  

Voor de rest, vul zelf maar in wat jij verstaat onder leven en leven in overvloed en dit 

alles gerealiseerd en gezien in Jezus Christus, je zult zien dat de liefde nooit ver weg is, 

meer nog, conditio sine qua non (noodzakelijke voorwaarde) is… zonder liefde geen 

leven.   

Ik hoop en wens dat elke vorm van leven, de liefde mag ervaren: ik ben gewenst, naar 

verlangd, gekoesterd, verzorgd, verwend, ik mag er zijn helemaal (met gaven en 

gebreken), groeien en bloeien. Op een dag als vandaag hoop ik dat iedereen dit heeft 

mogen ervaren in zijn of haar moeder. 

Miguel Dehondt 

 

 



‘Wie in Mij gelooft zal de daden die Ik verricht, ook zelf verrichten.’ 

 

Zusters en broeders, in die woorden van Jezus ligt de kern van het christendom. Christen 

zijn is niets anders dan doen wat Jezus gedaan heeft. Uit zijn antwoord aan de leerlingen 

van Johannes de Doper weten we wat dat inhoudt. Hij zegt: ‘Blinden zien en lammen 

lopen, melaatsen genezen en doven horen, doden staan op en aan armen wordt de Blijde 

Boodschap verkondigd.’ Dat zijn dus de daden die Jezus doet: er altijd zijn voor zijn 

medemensen, wie of wat ze ook zijn, en in welke situatie ze zich ook bevinden. 

 

Toen ik die woorden van Jezus las en herlas, dacht ik aan pater Damiaan. 

Misschien dacht ik ook aan hem omdat het vandaag de 10e mei is, en dat 

is de feestdag van de heilig pater Damiaan. Waarom de 10e mei? Omdat 

hij in 1873 op die datum op Molokai aankwam, meer specifiek op het 

schiereiland Kalaupapa, dat door een steile rotswand afgesneden was van 

de rest van het eiland. Op dat kale stukje land probeerden honderden 

melaatsen in mensonwaardige omstandigheden te overleven. Van Hawaï 

waren ze daar naartoe verbannen en aan hun lot overgelaten.   

Melaatsheid zou je kunnen zien als de coronaziekte van die tijd. Ze trof dus wereldwijd, 

maar toch vooral in Azië en Afrika, miljoenen mensen die overal op dezelfde manier 

werden behandeld als de melaatsen van Hawaï,  en dat was niet anders in de tijd van 

Jezus: ze werden dus uitgestoten, verbannen, ze mochten niet onder de mensen komen, 

zeker niets en niemand aanraken. Maar pater Damiaan deed juist hetzelfde als Jezus: hij 

trok zich van die wetten niets aan, behandelde de melaatsen als mensen en zorgde voor 

hen – zoals er nu bij ons en in de meeste andere laden voor coronazieken gezorgd wordt. 

 

Meer dan 800 melaatsen leefden in vreselijke omstandigheden op het schiereiland toen 

pater Damiaan er aankwam. En wat deed hij? Hij bouwde een echte gemeenschap op, 

met echte huizen, een kerk, een school, twee dorpen. Hij was tegelijk dokter, 

bouwondernemer, timmerman, ziekenverzorger, begrafenisondernemer, noem maar op: 

hij was alles. En hij ging met de melaatsen om zoals Jezus dat had gedaan: hij ging hen 

helemaal niet uit de weg, hielp waar en hoe hij dat kon. Bijna vanzelfsprekend werd 

hijzelf ook melaats, maar hij bleef voortwerken alsof er niets aan de hand was, tot aan 

zijn dood in 1889. Hij was 49 jaar oud, maar hij had wel iets bereikt wat voor hem 

niemand had gekund: hij had wereldwijd zozeer de aandacht getrokken dat melaatsen 

voortaan verzorgd werden, en dat er geneesmiddelen werden ontwikkeld die de zieken 

konden genezen. 

‘Wie in Mij gelooft zal ook zelf de daden verrichten die Ik doe’: een sterkere beleving van 

Jezus’ woorden dan de beleving van pater Damiaan is niet makkelijk te vinden. Er altijd 

zijn voor je medemensen, wie of wat ze ook zijn, en in welke situatie ze zich ook 

bevinden: dat leefde Jezus ons voor, en dat deed ook pater Damiaan. We weten dat dit 

niet altijd gemakkelijk is. Maar toch wordt ons daar ook vandaag een pakkend voorbeeld 

van gegeven door de duizenden mensen die zich grenzeloos inzetten voor 

coronapatiënten, dikwijls op gevaar van hun eigen leven. Net zoals pater Damiaan dat 

deed. Net zoals Jezus dat heeft voorgedaan. Hij stierf niet door zijn inzet, nee, Hij werd 

erom vermoord. Maar zijn dood toonde aan dat hoop niet uitgeroeid kan worden, want 

Jezus was sterker dan de dood, en Hij gaf ons de zekerheid van de verrijzenis. 

 

Zusters en broeders, in de eerste lezing zien we dat het ook voor de eerste christenen 

niet altijd vanzelfsprekend was dat ze er altijd en in alle omstandigheden waren voor 

elkaar. De Griekse christenen voelden zich door de joodse christenen tekortgedaan. Zij 

hadden Jezus nog gekend, ze wisten hoe liefdevol Hij geweest was voor iedereen, en 

toch hadden zij problemen om Hem na te volgen. Het is dus begrijpelijk dat  ook wij die 

hebben. Zijn zoals Jezus kunnen wij trouwens niet, want Hij is de Zoon van God, Hij is 

God. ‘Als ge Mij kent, kent ge ook de Vader’, zegt Hij. En Hij zegt ook: ‘Ik ben de weg, de 

waarheid en het leven.’ We kunnen dus niet zijn zoals Hij, maar we kunnen wel proberen 

zijn weg te gaan, de weg die leidt naar een schepping vol liefde en vrede, zoals zijn 

Vader die heeft gewild. Laten we ons daar dus voor inzetten zo goed  als we dat ook 

maar kunnen. Amen. 

          Romain Debbaut 

https://www.google.be/url?sa=i&url=https://www.demorgen.be/tech-wetenschap/heiligverklaring-pater-damiaan-dichterbij~bc6bb3b8/&psig=AOvVaw21aKwgm4QOeQJ6qPlrxkuc&ust=1589018959966000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOjWq4iDpOkCFQAAAAAdAAAAABAD


 

Lied: Moeders  (Herman Van Veen) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=fg_PUi2HWEA 
 

Ze vragen of wij wel gegeten hebben,  
of onze jassen warm genoeg zijn, 
hebben kusjes voor op hele zere plekjes, 

geven zusjes poppen, broertjes krijgen een trein. 
 

Ze zeggen: ‘Zul je niet met vreemde mannen meegaan?’ 
En: ‘Wél graag voor het donker thuis.’ 
Weten hoe je vlekken uit een broek krijgt 

en hoe je kralen aan een draadje rijgt. 
 

Weten waar de sla goedkoper is, 
dat je op moet letten voor de graten in de vis. 
Zitten aan je bed als je de bof hebt. 

Ze zeggen: ‘Schat, je vader had dat ook.’  
 

Ze huilen als filmsterren dood gaan 
en bij het Wilhelmus van Nassouwe, 
als iemand zo neerbuigend over buitenlanders praat 

en als je op een zomerdag gaat trouwen. 
 

Ze weten wat het wordt als je zwanger bent 
en wat je in die toestand beter niet kunt doen. 
Voor hen word je nooit ouder dan een jaar of elf. 

Ze houden meer van jou dan van zichzelf. 
 

Ze zeggen: ‘Let maar op mijn woorden: 
je zult nog aan mij denken als ik er niet meer ben.’ 
 

Moeders. 
 

Woorden van geloof 
 
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. 
 
Wij geloven in een gemeenschap 

waarin elkeen zorg draagt voor de ander; 
waarin eenieder aan de Blijde Boodschap 

https://www.google.be/url?sa=i&url=https://www.gelovenisleuk.nl/knutselen/40-bijbelverhalen/811-jezus-is-ik-ben&psig=AOvVaw1beTLapCAm36padWphvbPS&ust=1589017021376000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKCqk_X7o-kCFQAAAAAdAAAAABAi
https://www.google.be/url?sa=i&url=https://vakantieadresonbekend.nl/2018/09/22/een-moeder-zoon-verrassingsweekend/&psig=AOvVaw3ZN4tZd4CpW01XetCJh4AC&ust=1589017531974000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCai-n9o-kCFQAAAAAdAAAAABAS
http://www.oprechtemediums.nl/moeder-en-dochtersonder-de-loep/
https://www.youtube.com/watch?v=fg_PUi2HWEA


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 wij voor alle moeders en al wie houden van kinderen,  
dat zij vertrouwen en geduld kunnen opbrengen  
om elk kind met vallen en opstaan te laten opgroeien tot zelfstandige, 

gelukkige mensen. 
Laat ons bidden. 

 
Bidden wij voor alle moeders die er alleen voor staan,  
dat zij liefde, begrip en steun vinden bij mensen die meer geluk hebben. 

Laat ons bidden. 
 

Bidden wij voor die vrouwen die leven met pijn in hun hart:  
vrouwen die gedwongen kinderloos blijven, moeders van gevangenen, 
moeders van weggelopen kinderen, dat zij steun en troost vinden.  

Laat ons bidden. 
 

Bidden wij voor onze overleden moeders.  
Mogen zij rusten in vrede en blijven waken over hun geliefden.  
Laat ons bidden. 

  
 

Of kijkend naar een Mariabeeld kun je (zingend) bidden: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AQ7MAy-tFi8 

 

 Lief Vrouwke, ik kom niet om te bidden,  

 maar om een poos bij U te zijn, 

 ik heb U niets te geven,  

 niets te vragen, deze dag. 

 Ik bezit alleen de grote vreugde  

 dat ik U bekijken mag. (2x) 

 

 Lief Vrouwke, ik kom niet om te spreken,  

 maar om een poos bij U te zijn,  

 ik heb U niets te zeggen,  

 niets te vragen, deze dag. 

 Bewaar voor mij de grote vreugde  

 dat ik bij U blijven mag. (2x) 

 

 Lief Vrouwke, ik kom niet om te zingen,  

 maar om een poos bij U te zijn,  

 ik heb U niets te zeggen,  

 niets te vragen, deze dag. 

 Ik denk dan aan de grote vreugde  

 dat'k U Moeder noemen mag. (2x) 

 
Onze Vader – Weesgegroet 
 

https://www.youtube.com/watch?v=AQ7MAy-tFi8


Slotgebed 

 
 Heer God,  
 maak ons tot mensen  
 'vol van uw Geest en van uw wijsheid', 

 opdat de wereld in ons handelen 
 iets van uw goedheid zou kunnen herkennen, 

 opdat de wereld zou mogen worden:  
 een huis voor allen, waar het kleine wordt opgemerkt,  
 het kwetsbare wordt beschermd 

 en al wat geknakt is, niet wordt gebroken. 
 Dan zullen allen erkennen  

 dat U de Weg, de Waarheid en het Leven bent. Amen. 

 

 
Lied:   Liefde gaf U duizend namen 

 
 https://www.youtube.com/watch?v=C_vLvC3K2S8&gl=BE 

 
 Liefde gaf U duizend namen, 

 groot en edel, schoon en zoet;  

 maar geen een die 't hart der Vlamen  

 even hoog verblijden doet,  

 als de naam, o Moeder Maagd,  

 die Gij in ons landje draagt. 

 Schoner klinkt hij dan al d'anderen: 

 Onze Lieve Vrouw van Vlaand'ren. (2x) 

 

 Waar men gaat langs Vlaamse wegen,  

 oude hoeve, huis of tronk,  

 komt men U Maria tegen,  

 staat Uw beeltenis te pronk. 

 Lach ons toe uit lindegroen,  

 bloemenkrans of blij festoen. 

 Moge 't nimmer hier veranderen, 

 o Gij Lieve Vrouw van Vlaand'ren. (2x) 

 

 Blijf in 't Vlaamse harte tronen  

 als de hoogste koningin, 

 als de beste moeder wonen  

 in elk Vlaamse huisgezin.   

 Sta ons bij in alle nood,  

 nu en in het uur der dood,  

 ons uw kind'ren en ook d'and'ren, 

 liefste Lieve Vrouw van Vlaand'ren. (2x) 

 

    

 
 

 
 

 
 

 
 

https://www.google.be/url?sa=i&url=https://www.pinterest.com/pin/544865254895898774/&psig=AOvVaw1XqBUCHRCCOrBZiIy1E8Q5&ust=1589018856701000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKihvteCpOkCFQAAAAAdAAAAABAI
https://www.youtube.com/watch?v=C_vLvC3K2S8&gl=BE


Dessertje: 
 

Tijd stilgelegd in jouw handen. 

Zo tegensprekelijk na alles wat jij 
met die tijd gedaan hebt: 

liefgehad, kinderen gekregen. 
Gedaan wat moeders doen.  
Bron geworden, jezelf uitgedeeld. 

Vermenigvuldigd. 
Voor geborgenheid gezorgd. 

Voor perspectief, voor brood.  
Met tederheid en aandacht pijn verzacht. 
En over eigen pijn gezwegen. 

Geluk gekoesterd. 
Losgelaten. Toegekeken. 

Bijeengebracht. 
En nu de adem van het leven 
aan het licht teruggegeven. 

Mama      

       Kris Gelaude 

 

 

 

 

Maria, 
Zij was een sterke, lieve vrouw, moeder in hart en nieren, 
en daarom zo gevoelig voor de boodschap van haar Zoon. 

Zij kwam uit het volk van belofte, groot geworden met de schrift, 
en daarom zo begerig naar elk woord dat Jezus sprak. 

Zij was een vrouw uit het volk, levend op straat en bij de bron, 
en daarom zo solidair met de kleinen en de armen. 
Zij was de sterke, lieve vrouw. 

Zij ging haar eigen weg van vermoeden naar geloof,  
van twijfel naar zekerheid. 

Zij licht ons voor, als het donker wordt  
en troost ons met haar stilte zonder woorden. 
Zij gaf haar ja-woord en dat duurt nog altijd voort. 

Nog altijd blijft zij met haar Zoon verbonden. 
Zolang Jezus' Geest in onze kerkgemeenschap zichtbaar blijft, 

zolang zal ook zijn moeder onopvallend bij ons zijn. 
 
 


