
Onze Vader,
die in de hemel zijt,

uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,

uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.

Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,

zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.

Vrede
Omvormen:

De typische christelijke manier van veranderen
Veranderen heeft iets gewelddadigs. Omvormen is 
milder. Volgens de Duitse Benedictijn Anselm Grün kleeft 
aan het woord ‘veranderen’ een overdreven optimisme, 
zelfs iets gewelddadigs. Zoals ik ben, ben ik niet goed.  
Omvorming vindt hij een milder woord. Het veronderstelt 
dat alles wat er is, goed is, gewenst, voedingsbodem 
voor het nieuwe dat komt. Ook al is dat komende nog 
bedekt. Omvormen is de typisch christelijke manier van 
veranderen.  Mogen woorden van gebed ons omvormen 
tot mensen waarin Gods Geest mag handelen …

‘One day’
3000 joden – christenen – moslims zingen samen bij 
elkaar in een zaal in de Israëlische stad Haifa: een 
geweldige uitvoering in drie talen van het nummer ‘One 
Day’ van de Joodse zanger Matisyahu. Het nummer ‘One 
Day’ gaat over het verlangen naar de dag dat er vrede zal 
zijn:

all my life I´ve been waiting for
I´ve been praying for
for the people to say

that we don´t wanna fight no more
they´ll be no more wars

and our children will play

Broodbreking

Nada te turbe, nada te espante; 
quien a Dios tiene, nada le falta. 
Nada te turbe, nada te espante: 
sólo Dios basta … 5

om-vormen

‘Jona’ - L. Blomme

Opening

Jij die bent: Ik zal er zijn voor u,
Naam die zin is van ons leven
wees nabij, word zichtbaar hier en nu,
groei in ons, kom in ons tot leven.

Nada te Turbe

Nada te turbe, nada te espante; 
quien a Dios tiene, nada le falta. 
Nada te turbe, nada te espante: 

sólo Dios basta …

De tekst is van Theresia van Avila, de muziek is 
geschreven door Jacques Berthier. Kernvers uit de 

gemeenschap van Taizé. ‘Niets zal je verontrusten, niets 
zal je bang maken. Wie God heeft, ontbreekt niets, God 

alleen is genoeg.
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you raise me up

Wat kan het ons leven richting geven en deugd doen 
als iemand ons helpt onszelf te overstijgen, om te 
vormen en het beste in ons naar boven haalt. Dat het 
je mag overkomen, en dat jij ook voor anderen iemand 
mag worden die het beste in mensen weet te zien en te 
bemoedigen!

Zending

Beste directeur, beste leidinggevende,

We sturen jou de storm in omdat we weten …

… dat je elke turbulentie aanwendt
om met hart, hoofd, handen én ziel

de juiste keuzes te maken.

… dat je
de dynamiek van het gewoel,

de chaos, de storm
omzet in positieve energie

om gedreven en innovatief school te maken.

… dat je
uit de bron put,

en ballast overboord gooit,
om je schip de juiste richting te geven.

… dat je
het licht in de ogen durft kijken,

zonder verblind de toekomst tegemoet te gaan.

Lieve collega’s: goede om-vaart! 
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De profeet in de vis

‘God stuurde een grote vis om Jona op te slokken. God 
wilde Ninevé redden en daarom redde hij Jona. God wilde 
niet dat Ninevé ten onder ging en daarom mocht Jona 
niet ten onder gaan. Hij zond een grote vis om Jona op 
te slokken. Daar zat hij dan, de kleine mijnheer Duif. Een 
vogel in een vis.

Jona was in het binnenste van de vis drie dagen en 
drie nachten, en hij bad tot de Heer zijn God vanuit het 
binnenste van de vis. Het was net alsof de woorden van 
de schipper nu pas tot hem doordrongen: “Sta op, roep tot 
je God!” Jona moest natuurlijk wel in de goede richting 
bidden, met zijn gezicht naar Jeruzalem, naar de tempel, 
maar dat was wel lastig vanuit de rondzwemmende vis. 
Ze zeggen dat de ogen van de vis als vensters waren, 
waardoor Jona naar buiten kon kijken. Hij bad:

Ik stikte bijna,
maar U kwam mij te hulp.

Ik zonk weg in de diepte van de dood,
U hoorde mijn stem,

ik riep niet tevergeefs.
De zee slokte mij op,

uw golven overspoelden mij,
en ik weet waarom.

Toch verlies ik uw tempel niet uit het oog.

Ik stikte bijna,
er was alleen maar water om mij heen,

mijn hoofd zat onder het wier.
Toen viste U mij op, o Heer.

Ik dacht, nu ga ik dood,
en ik dacht aan U,

en mijn gebed kwam tot U
in uw heilige tempel.

Ik weet niet hoe ik U moet bedanken.
Nee, dat is niet waar, ik weet het wel:

Ik zal doen wat U mij hebt opgedragen.

God hoorde Jona’s gebed. Zou het dan toch nog goed 
kunnen komen met die dwarse duif? “Ik zal hem weer aan 
land brengen,” zei God, “want dat kan toch niet altijd zo 
blijven: een profeet in een vis.”
En God sprak tot de vis en de vis spuwde Jona uit op het 
droge. Het zeewier zat nog om zijn hoofd. Jona haalde 2

diep adem. Hij zou niet meer dwarsliggen, hij zou doen 
wat een profeet in Israël te doen staat: zijn vleugels 
uitslaan en de wereld het verhaal vertellen van de God 
die wil dat mensen anders gaan denken, anders gaan 
doen. Hij zal naar Ninevé gaan.’

Nico Ter Linden, ‘de profeet in de vis – verhalen uit het OT’

Bij het evangelie

Alleluia,alleluia, alleluia, alleluia, 
alleluia, alleluia, alleluia.

Het Sjema (SH’Ma Israël) is het meest centrale gebed 
in het ochtend- en avondgebed van het Jodendom. 
De kernzin van het Sjema in het Hebreeuws is: Sjema 
Israël, Ado-nai Elo-hénoe, Ado-nai echád. Hoor Israël, de 
Eeuwige is onze God, de Eeuwige is één. 

(Deuteronomium 6:4)

Brood en wijn

(voorganger)
Die naar menselijke gewoonte, 
met een eigen naam genoemd werd
toen hij in een ver verleden 
werd geboren ver van hier

(koor & allen)
Die genoemd werd: 
Jesjoe, Jezus, zoon van Jozef, zoon van David,
zoon van Jesse, zoon van Juda,
zoon van Jakob, zoon van Abram,
zoon van Adam, zoon van mensen, 
die ook zoon van God genoemd wordt,
heiland, visioen van vrede, 
licht der wereld, weg te leven.

Levend brood en ware wijnstok, 
die geliefd en onbegrepen,
werd bewaard in taal en teken, 
als een eeuwenoud geheim,
als een wachtwoord doorgegeven, 
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als een vreemd vertrouwd verhaal
die een naam in mijn geheugen, 
die de stem van mijn geweten,

die mijn waarheid is geworden: 
hem gedenk ik hier en noem ik,
als een dode die niet dood is, 
als een levende geliefde, 
die gekozen heeft te leven 
voor de armsten van de armen
helpman, reisgenoot en broeder 
van de allerminste mensen 
die, ten dage dat hij rondging 
door de dorpen van zijn landstreek,
mensen aantrok en bezielde, 
hen verzoende met elkaar
die niet steil en ongenaakbaar, 
niet hooghartig, als een heerser,
maar in knechtsgestalte leefde 
die zijn leven voor zijn vrienden 

(voorganger)
prijsgaf, door een vriend verraden, 
die getergd tot op het kruis, 
voor zijn vijand heeft gebeden, 
die van God en mens verlaten, 
is gestorven als slaaf …

(opstaan – instellingswoorden …)

(koor & allen)
die gestrooid is in de akker, 
als het kleinste van de zaden,
die daar wacht een lange winter 
in de stilte van de dood,
die als graan geoogst zal worden, 
die als brood gedeeld wil worden,
om in mensen mens te worden, 
die verborgen in zijn God,

onze vrede is geworden, 
onze ziel tot rust gekomen,
die ons groet vanuit zijn verte 
die ons aankijkt van dichtbij
als een kind, een vriend, een ander, 
hem gedenk ik hier, hem noem ik 
en beveel hem bij je aan 

(voorganger)
als je levende geliefde, 
als de mens die naast je is … 

Huub Oosterhuis
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