
Zevende zondag na Pasen   24 mei 2020 

–  

decanaat Poperinge 

 
 

 

Een lied als aperitief:  Gebed  - Willem Vermandere  
 
https://www.youtube.com/watch?v=4KSLBpNFYz4 
 

God here vader, hoog in j'n hemel 

hoog in j'n hemel, of waar da j'ook zit 

past het voor joen da'k u lastig valle 

hè je voor mij een secondetje tijd 

 

Maar even lang lijk een liedje kan duren  

'k zeg het al zingen en je weet wel waarom 

want om te klappen met veel moeilijke woorden 

heb 'k geen diploma en zijn'k veel te dom 

 

Gode here vader, je peist gie nu zeker 

were zo'n hippie met zijn haar in de wind 

die 't al gaat verander'n maar nie weet waar 

beginnen 

hij is al wel groot, maar nog echt een groot kind 

 

Ja, 'k weet het, 't is goed, joen wereld is beter 

allez 't is te zeggen hij is goed gemaakt 

hoe veel soorten bomen, bloemtjes en planten 

'k vrage mie wel af hoe zij'j daar an geraakt 

 

Die zon en die mane en die duizenden sterren 

die vogels en vissen en beesten in 't wild 

curieus hoe fijn da gie da gedaan hebt 

maar hè je niet te vele van joen krachten verspilt 

 

Ware 't niet beter zonder de mensch'n 

alzo zonder oorlog, moord en brand 

ofwel moest j'ons toch wat beter gemaakt hebben 

een beetje meer mens en wat minder verstand 

 

God here vader hoog in j'n hemel 

hoog in j'n hemel of waar da j'ook zit 

dat was geen liedje g'lijk al m'n and're 

maar gij zijt bedankt voor dat klein liedje tijd. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://www.google.be/url?sa=i&url=https://www.kerknet.be/sint-corneliusparochie-ninove/inspiratie/gebed-willem-vermandere&psig=AOvVaw0Rj_JJttH3RBtb8VvvB7MN&ust=1590086987227000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMjazvKNw-kCFQAAAAAdAAAAABAP
https://www.youtube.com/watch?v=4KSLBpNFYz4


Inleiding 

 
Wachten… op de Geest. 
Eensgezind in gebed, horen we straks in het Evangelie. 
In angst, in onrust, in het niet-weten,  
of fel geraakt door het onrecht. 
Wanhopig misschien,  

overvallen door gebeurtenissen die benauwen, 
door verdriet, eenzaamheid of dood. 
Nog niet gelovend, twijfelend en aarzelend, 

maar… wachten op de Geest. 
Steun zoeken bij elkaar. 

Biddend wachten op Pinksteren,  
zo kunnen we deze zevende paaszondag  
het best typeren. 
  

 
Bidden om Gods ontferming: 

   
Misschien is bidden in alle rust je dag overschouwen,  

blij om het mooie dat je beleefde, 
spijt om het domme dat je deed  
en op het einde niet vergeten te zeggen: dank je wel. 

Misschien is bidden samen zoeken naar helende kracht  
om het morgen beter te doen.  

Misschien is bidden beseffen hoe klein je bent,  
bang en hulpeloos.  
Aanvaarden dat je de andere zo nodig hebt,  

dat de andere jou nodig heeft  
en elkaar en God zeggen: dank je wel.  

Misschien is bidden helemaal niets doen,  
niets zeggen,  
maar alleen maar zijn en geloven.  

God, leer me hoe ik bidden kan. 
 

We zingen mee met de broeders van Taizé:  
 
O Lord hear my prayer    

 
https://www.youtube.com/watch?v=f51n-

yb11dY 
 

   

Openingsgebed 

 
God, 
al hebben onze ogen U nooit gezien, 

toch weten we dat U bestaat, 
want U hebt ons uw Zoon Jezus gezonden. 

Hij heeft ons geleerd wie U bent en hoezeer U ons liefhebt 
en Hij gaf ons, op onze beurt, de opdracht  

uw liefde zichtbaar te maken aan alle mensen, 
ons leven lang tot ook wij bij U terugkeren. Amen. 

https://www.google.be/url?sa=i&url=https://www.youtube.com/watch?v%3D2dDy6-Ek5R4&psig=AOvVaw1ngl8pw90ROTdoH1eE4IFF&ust=1590087214336000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNCU7dWOw-kCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.youtube.com/watch?v=f51n-yb11dY
https://www.youtube.com/watch?v=f51n-yb11dY


Eerste lezing: Uit de Handelingen van de Apostelen (Hand.1, 12-14) 

 
12  Nadat Jezus naar de hemel was opgestegen  

keerden de apostelen van de zogeheten Olijfberg,  
die dichtbij Jeruzalem ligt, op een sabbatsreis afstand,  

terug naar Jeruzalem.  
13  Toen ze de stad binnenkwamen, gingen ze naar de bovenzaal waar ze 
gewoonlijk verbleven: Petrus, Johannes, Jakobus en Andreas, Filippus en Tomas,  

Bartolomeüs en Matteüs, Jakobus van Alfeüs, Simon de Zeloot en Judas van 
Jakobus.  

14  Zij bleven allen trouw en eensgezind in gebed,  
samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus, en zijn broers. 
 

 

Antwoordpsalm: Psalm 27 (26) 1, 4, 7-8a 

 
Refr.: Ik reken er op nog tijdens mijn leven 

 de weldaden van de Heer te ervaren.  Alleluia 
 

De Heer is mijn licht en mijn leidsman  
wie zou ik vrezen; 
 

De Heer is de schuts van mijn leven, 
voor wie zou ik bang zijn? 

 
Eén ding slechts vraag ik de Heer,  
meer zal ik niet wensen: 

dat ik in Gods huis mag wonen zolang ik leef. 
 

Dat ik de beminnelijkheid van de Heer mag ervaren, 
zijn tempel weer met eigen ogen mag zien. 
 

Wil luisteren, Heer, naar mijn roepende stem, 
heb medelijden en wil mij verhoren. 

 
Tot U spreekt mijn hart, naar U zie ik op, 
uw aanschijn, Heer, tracht ik te zien.  

 
 

Tweede Lezing: Uit de eerste brief van Petrus (1 Petr. 4, 13-16) 

 

Dierbaren, 
13  Wees des te meer verheugd  

naarmate u meer deel hebt aan het lijden van Christus.  
Dan kunt u ook bij de openbaring van zijn heerlijkheid  
juichen van vreugde.  

14  Prijs u gelukkig, als men u hoont om de naam van Christus:  
het is een teken dat de Geest der heerlijkheid,  

die de Geest van God is, op u rust.  
15  Zorg dat niemand van u te lijden heeft  
als moordenaar of dief of boosdoener  

of als iemand die zich mengt in de zaken van anderen.  
16  Wie echter als christen lijdt, moet zich niet schamen,  

maar God eren met die naam. 

https://www.google.be/url?sa=i&url=https://parochienet.nl/marthamaria/bestanden/00188.pdf&psig=AOvVaw338r9WKvb9Bhv51L-T13w1&ust=1590087423771000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjPjMOPw-kCFQAAAAAdAAAAABAf


Lied: ZJ 412 Al heeft Hij ons verlaten 

 
https://www.youtube.com/watch?v=3Wqdn6_ZiS4 
 
Al heeft Hij ons verlaten,   Al is Hij opgenomen 

Hij laat ons nooit alleen.   houd in herinnering, 
Wat wij in Hem bezaten   dat Hij terug zal komen 

is altijd om ons heen   zoals Hij van ons ging. 
als zonlicht om de bloemen  Wij leven van vertrouwen, 
een moeder om haar kind.  dat wij zijn majesteit 

Teveel om op te noemen   van oog tot oog aanschouwen 
zijn wij door Hem bemind.  in alle eeuwigheid. 

 
 

Evangelie:  Johannes 17, 1-11a  

 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes 

 
1  In die tijd sloeg Jezus zijn ogen op naar de hemel en bad:  

`Vader, het uur is gekomen!  
Verheerlijk uw Zoon, opdat uw Zoon U verheerlijkt.  

2  Laat Hem, krachtens de macht die U Hem gegeven hebt over alle mensen,  
eeuwig leven schenken aan al degenen  
die U aan Hem hebt toevertrouwd.  

3  Eeuwig leven!  
Dat betekent dat ze U, de enige waarachtige God,  

leren kennen, en ook degene die U gezonden hebt: Jezus Christus.  
4  Ik heb U op aarde verheerlijkt door het werk te volbrengen  
dat U Mij te doen hebt gegeven.  

5  Verheerlijk Mij nu, Vader, aan uw zijde,  
en bekleed Mij met de heerlijkheid  

die Ik bij U bezat voordat de wereld bestond. 
6  Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen uit de wereld,  
die U Mij had toevertrouwd.  

Ze waren van U, en U hebt hen aan Mij toevertrouwd.  
Ze hebben uw woord ter harte genomen.  

7  Nu erkennen ze dat alles wat U Mij gegeven hebt, van U komt.  
8  Want de woorden die U Mij gegeven had,  
heb Ik aan hen doorgegeven,  

en zij hebben die aangenomen:  
ze hebben naar waarheid erkend dat Ik van U ben uitgegaan;  

ze hebben geloofd dat U Mij hebt gezonden.  
9  Voor hen bid Ik.  
Niet voor de wereld,  

maar voor hen die U Mij hebt toevertrouwd bid Ik,  
omdat ze de uwen zijn.  

10  Al het mijne is trouwens het uwe  
en al het uwe is het mijne  
en zo is in hen mijn heerlijkheid zichtbaar 

geworden.  
11  Ik ben al niet meer in de wereld,  

maar zij, zij blijven in de wereld achter,  
terwijl Ik naar U toe kom. 

 

https://www.google.be/url?sa=i&url=https://www.kinderwoorddienst.nl/jaar-a/zevende-zondag-van-pasen-jaar-a/bijbel/navertelling-johannes-17-1-11a.html&psig=AOvVaw17ezXYq1IRt1FoEpuFm2OB&ust=1590087797665000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjgu-aQw-kCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.youtube.com/watch?v=3Wqdn6_ZiS4


Overweging(en) 

 
Samen, eensgezind volharden in het gebed; dat is wat de leerlingen, Maria en de 

vrouwen deden na Jezus’ Hemelvaart.   

“Eensgezind volharden in het gebed”, zijn er behalve de paters en zusters nog die dat 

doen ?  Nu, onderschat de mensen niet. Er wordt waarschijnlijk meer gebeden dan we 

vermoeden. Een vluchtige blik in de intentieboeken in onze kerken en kapellen, leert dat 

mensen de weg naar God en Maria en naar talloze heiligen nog altijd vinden. Het gaat 

natuurlijk meestal om smeek-  of vraaggebeden, soms heel vurig en aandringend. In een 

huis als deze mag dit wel. Daar is niets op tegen, zolang mensen maar niet teveel 

verwachten of zelfs eisen van God. Ik heb ooit een bordje gezien in een kapel: ‘Het 

onmogelijke wordt hier direct gedaan, wonderen duren iets langer. Op verzoek wordt hier 

getoverd en af en toe gebeurt hier een mirakel.’ ’t Is maar een weten.  

‘Heer, leer ons bidden,’ dat was de vraag van de leerlingen aan hun Meester Jezus. Zijn 

antwoord was toen het Onze Vader.  Nog altijd is dit als gebed ‘onverbeterbaar’ en 

‘multifunctioneel’ want als je ’t nagaat zitten alle vormen van gebed erin verweven en zit 

alles erin wat we nodig hebben voor een gelovig leven.  

Zo zien we dat bidden in de eerste plaats bestaat in God eren en verheerlijken. We 

bidden om te beginnen: ‘Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd’. 

Vandaag verheerlijkt Jezus zijn Vader opnieuw wanneer Hij bidt: ‘Vader, verheerlijk uw 

Zoon; dan zal uw Zoon ook U verheerlijken.’ En die verheerlijking komt er wanneer zijn 

naam geheiligd wordt, wanneer zijn Rijk van liefde en vrede komt, wanneer zijn wil 

geschiedt op aarde zoals in de hemel. God wil een mooie wereld en wanneer we daaraan 

meebouwen, eren we Hem.   

God eren en danken, maar dan mogen we ook vragen in het gebed: ‘Geef ons heden ons 

dagelijks brood en vergeef ons onze schulden.’ Dat ‘dagelijkse brood’ kan van alles zijn. 

Eigenlijk vragen we om een menswaardig leven; zonder veel materiële zorgen, vrij van 

armoede. Een leven dat niet neerkomt op een dagelijks gevecht om te overleven.   

En we vragen ook dat Hij ons zou verlossen van het kwade. Ook dat heeft vele namen en 

gezichten en kan slaan op iets intern (egoïsme, wellust, macht…) of iets extern (een 

virus of een ziekte… er is zoveel vijandelijks dat ons bedreigd en belet om in vrede en 

geluk te leven.) Verlos ons van al dat kwade, vragen we uitdrukkelijk. Maar daaraan 

wordt ook een voorwaarde of een belofte gekoppeld: We vragen aan onze Vader dat Hij 

ons onze schulden zou vergeven, en we beloven dat wij dat zelf ook zullen doen: onze 

schuldenaren vergeven. Niet simpel en nooit goedkoop. Onze schuldenaren dat zijn 

medemensen die ons iets fouts hebben aangedaan, die ons bedrogen hebben, die iets 

slechts hebben uitgespookt. We zullen hun dat kwaad vergeven, zoals we aan onze 

goede Vader vragen dat Hij ons kwaad zou vergeven. Aan zulke zinnen merk je dat Jezus 

een goede mensenkenner was, die wist waar de hond gebonden zat ! Vergeven is vaak 

meer dan mensenwerk. Op dat vlak staan we bij God altijd in het krijt. Moge Gods 

vergeven zichtbaar worden in ons vergeven aan elkaar.  

En dan vragen we ook nog: ‘breng ons niet in beproeving’. ‘beproeving’ vervangt 

‘bekoring’ en dat is een betere keuze. ‘Bekoring’ zit in het domein van de verleiding. Van 

een bekoring kunnen wij afstand nemen. Wij kunnen ‘de gelegenheid tot zonde 

vermijden’, zo heette het vroeger. Wie lijdt aan suikerziekte blijft best niet stilstaan voor 

de vitrine van een patisserie.  

Van beproevingen kunnen we echter geen afstand nemen. Ze zijn niet te vermijden. Ze 

maken deel uit van ons menszijn en overkomen ons zoals een ziekte, een ongeluk of een 

ramp. En daar weten we sinds maart alles van ! 

Er kan van ons iets gevraagd worden dat onze krachten te boven gaat. Wanneer wij de 

vuurproef van het lijden moeten ondergaan, gaande van lichamelijke pijn en ziekte tot 

psychische pijn van schuld, van verdriet, van wanhoop vragen we dat God ons zou 

bijstaan. Vandaar dat ik liever had gezien : ‘Blijf bij ons in de beproeving’ i.p.v. ‘Breng 

ons…’. Nu ja, de verandering is al een stap in de goede richting.  

Nog dit: ook gewapend met deze diepere inzichten zullen wij het niet kunnen laten om te 

bidden om minder verheven, dagelijkse gunsten. Wij zullen blijven bidden voor goede 

examens en mooi weer. Ik weet het: dergelijke gunsten zal God ons niet verlenen. Dat 

laat Hij over aan de inzet van de mensen en zelfs aan het gelukkige toeval. Maar toch 

blijven we erom bidden, eensgezind en volhardend. We zullen dat blijven doen, om ons 



vertrouwen in de Vader uit te drukken, een vertrouwen dat overeind blijft in alle 

beproevingen van het mensenleven. Mocht het zo zijn. Amen. 

Miguel Dehondt 

 

In Gods gezelschap 
 

Bidden is niet hoog van de toren blazen, 
niet een langdradig en moeizaam gebeuren. 
Soms is het vragen om kracht bij ziekte 

of om een steuntje in de rug bij een examen. 
Op een ander moment is bidden een klacht. 

"Waarom moest mij dat overkomen?" 
"Waarom laat iedereen mij in de steek?" 
Bidden is:  

je levensverhaal onder Gods ogen brengen. 
Het is zoeken naar een oer-vertrouwen, 

naar een fundament voor je leven. 
Maar bidden is ook in stilte verwijlen 
bij de harmonie in je eigen leven.  
Het doet je dankzeggen voor het goede 
dat je zomaar mag ontvangen. 

Al biddend worden we ons bewust 
van het lijden van mensen, van onze wereld. 
Ingekeerd in onszelf gaan ons de ogen open. 

De droom van God,  
dat alles goed is, 

wordt voor ons een nieuwe opdracht. 
Bidden sluit ons niet af van de werkelijkheid, 
maar maakt ons juist ontvankelijk ervoor. 

In Gods gezelschap mogen we ons goed voelen. 
Hij is er voor ons en wij zijn er voor elkaar. 

In zijn gezelschap krijgt ons leven 
echt waarde en telkens zicht op toekomst. 
       Wim Holterman ofsf 

 

 
Bisschop Lode Aerts over de eerste Petrusbrief 
 

https://www.youtube.com/watch?v=4BgfhlEB8-w 
 
 

Boodschap van E.H. André Monstrey (Dadizele) over de meimaand 
 

https://www.youtube.com/watch?v=EATL3huDH9s 
 
 

De kapelroute (reportage van de Krant van West-Vlaanderen over kapellen in 
de meimaand – een aanrader !) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=AiX2ut-JQng 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4BgfhlEB8-w
https://www.youtube.com/watch?v=EATL3huDH9s
https://www.youtube.com/watch?v=AiX2ut-JQng


Woorden van geloof 

 
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 
 
Uitziende naar de Geest, bidden wij eensgezind tot God. 
 

-Bidden we voor mensen die het niet meer zien zitten, 
en dan toch weer in verbondenheid gemeenschap 

vormen en bidden om Gods Geest. 
Laten wij voor hen bidden… 
 

-Bidden we voor mensen die zich niet neerleggen 
bij bestaande wanorde en onrechtvaardigheid, 

maar opstaan en zich de mond niet laten snoeren door onrecht. 
Laten wij voor hen bidden…  
 

-Bidden we voor onszelf, 
soms bang, moe en uitgeblust.  
Moge Gods Geest over ons komen 
en ons zo, solidair met anderen, 
laten werken aan vrede en recht voor iedereen.  
Laten wij bidden… 
 

God, 
versta onze woorden en maak ons ontvankelijk voor uw Geest. 
Dat vragen wij U door Jezus, uw verheerlijkte Zoon. Amen. 



Onze Vader 

 

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

 
POPERINGE, OMKRANST VAN HEUVELS 
 

Popering’omkranst van heuvels, rustend op de Vleterbeek, 
Met een kroon van torentransen, koningin der hommelstreek. 

 
Refr.: O Maria, onze stad, mozaïek van hommelhoven, 
 zal met luid Magnificat altijd uw bescherming loven. 

 
Slank gelijk een hopperanke rijst uw toren, Lieve Vrouw, 

Baak van hoop en van vertrouwen klimmend naar het hemelsblauw. 
 
Maar uw wonderbeeld, Maria, waar de hele streek van houdt, 

Blijft de hooggewelfde beuken van Sint-Janskerk toevertrouwd. 
 

Lieve Vrouwe, sedert jaren in Sint-Jan met goud gekroond, 
Toon uw zingend Poperinge dat gij gaarne bij ons woont. 
 

 Voor een uitvoering van dit lied verwijzen we naar onze website, 
www.kerkinpoperinge.be 

 

Slotgebed 

 
God, onze Vader, 

het Woord van uw Zoon dat ooit gesproken heeft 
blijft klinken tot op vandaag. 
Wij bidden U: geef dat wij in de kracht van de Geest 

levende getuigen van Hem zijn. 
Dit vragen wij U door Jezus die altijd met ons is. Amen. 

 

Lied:  Geest van God, adem van leven 

 
https://www.youtube.com/watch?v=6MRjOrHjCgk 
 

Geest van God, adem van leven 
Geest van God, adem van vuur,  
Geest van God, troost en kracht: u heiligt ons. 

1.Kom o Geest, kom in ons hart 

kom o Geest, wees ons nabij; 
Geest van leven, Geest van moed: wij zien naar u uit 

2.Kom, o Geest van heiligheid, 

Geest van waarheid kom in ons, 
Geest van liefde maak ons één: wij zien naar U uit. 

3.Kom o Geest, houd ons bijeen,  
Geest van vuur brandt in ons hart. 
Kom, o Geest, maak ons nieuw: wij zien naar u uit. 

http://www.kerkinpoperinge.be/
https://www.youtube.com/watch?v=6MRjOrHjCgk


Dessertje:  BIDDEN IN CORONATIJDEN 

 
God, bij het eerste ochtendgloren probeer ik mij tot U te richten, maar het geluid 

op mijn gsm leidt mij af en doet mij beseffen, ondanks deze vreemde tijden,  
staat er heel wat op mijn to-do lijst vandaag: kerk openen, uitvaart 

voorbereiden, boodschappen doen voor een ander (met respect voor de nodige 
afstand), telefoontje doen naar mijn zus… 
Op het middaguur hoor ik in de verte de Angelusklok: oproep om me even tot U 

te richten. Net op dat moment is de soep warm, en moet het vlees gebakken 
worden. Dan de fiets op om Contactbrieven bij de verdelers te brengen. Even 

zwaaien hier, een babbel (op afstand) daar, een kort gesprek ergens anders.  
Het lijkt wel of iedereen deze namiddag op de fiets zit of aan het wandelen is 
geslagen! 

Na het avondmaal is het alweer tijd om de klokken  in de kerk te gaan luiden.  
’k Zou daar even kunnen stilvallen om mij tot U te richten, maar ‘k ben gedreven 

om weer de straat op te gaan en kort te babbelen (op afstand) met de buren die 
samen applaudisseren: een goede gewoonte deze dagen! 

Weer thuis besluit ik om toch terug de fiets op te kruipen en zelf nog wat 
Contactbrieven te gaan bussen. Zalige rust op straat! Geen auto, geen fiets, 
geen mens te zien! Dankbaar genietend van de stilte kan ik mij eindelijk tot U 

richten…Totdat een man, in dit late uur leunend op zijn brievenbus, mij zuchtend 
aanspreekt en zegt” Vreemde tijden…” 

Mijn gebed was kort vandaag. Of toch niet? 
Anne (pastorale eenheid Emmaüs) 

 


