
De eerste stap naar vergeving is de bereidheid om te vergeven. 

 

                                                      6de zondag door het jaar  

 

De wet van God 
 

 

 

 

 

 

  

"The Lonely Shepherd''                                                                                  

James Last- pan flute cover, Karla Herescu 

  

Welkom + 

 

Goeie morgen lieve mensen, begroet elkaar van harte.  

Laat ons gedragen weten onder de vleugels van hij  

die voor ons wil zijn, Vader, moeder, Zoon en Geest. 

 

Als gij naar de woorden luistert die hier tot u zijn gezegd                                      

zullen zij een licht ontsteken, wijzen zij de goede weg. 

Als gij naar de woorden luistert die van mij geschreven staan                           

zullen zij van vrede spreken die er schuilgaat in mijn naam. 

Als gij naar mijn woorden luistert ze van harte wilt verstaan                            

zullen zij de Vader tonen, zult gij niet verloren gaan. 

Als gij naar mijn woorden luistert brengt de dood niet langer vrees,                                   

wordt gij tot Gods zoon herboren, ademt gij zijn levensgeest. 
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Moment van inkeer, even stil worden 

 

De eerste stap naar vergeving is de bereidheid om te vergeven. 
Marianne Williamson  

 

Zonder vergeving is er geen samenleven onder mensen mogelijk.                             

De kwaliteit van een samenlevingsvorm heeft heel veel te maken                           

met de kwaliteit van haar 'vergeven'. 

 

Vergeving betekent niet alles met de mantel der liefde bedekken,                             

alsof de kwetsende ervaring er nooit geweest is. Door te 'vergeten'                          

kan men immers geen lessen trekken uit wat er fout is gelopen. 

 

Vergeving betekent ook niet dat men onrecht zomaar moet laten gebeuren. 

Integendeel, gezonde vergeving zet stappen naar een rechtvaardig 

samenleven. 

 

Vergeving betekent wel dat mensen elkaar telkens opnieuw kansen geven. 

Dat ze bereid zijn elkaar te blijven zien met de tedere blik van de liefde,                  

in plaats van een reeks scherpe momentopnames te maken van alle 

misstappen en vergissingen. 

 

Samen : Wij zoeken hier uw aangezicht. 

God, houd uw oog op ons gericht: Kyrie eleison! 

Om alles wat U tegenspreekt, 

een wereld waar uw Naam ontbreekt: Kyrie eleison! 

Uw Zoon heeft ons de weg gebaand. 

Wij zullen vol vertrouwen gaan: Kyrie eleison! 

Eerste lezing: Sir 15, 15-20 
De geboden van de Heer nemen een centrale plaats in de Schriften. Zij zijn bedoeld 

als richtinggevend voor het leven. Vaak wordt het woord ‘Thora’ gebruikt als 

overkoepelende benaming; ‘Thora’ betekent immers ‘lering’: dat wat geleerd moet 

worden. Maar Thora kan ook staan voor de eerste afdeling van de Bijbel,                   

de vijf boeken van Mozes.  
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Wanneer gij wilt, kunt gij de geboden onderhouden en het is ook 

verstandig te doen wat de Heer behaagt. Hij heeft vuur en water voor u 

neergezet: gij kunt uw hand uitstrekken naar wat ge verkiest.                                    

Vóór de mensen liggen het leven en de dood, en wat een mens behaagt, 

wordt hem gegeven. Want groot is de wijsheid van de Heer; zijn macht is 

geweldig en Hij ziet alles. Zijn ogen zijn gericht op degenen die Hem 

vrezen en iedere daad van de mens is Hem bekend. Hij heeft niemand 

bevolen te zondigen en aan niemand verlof gegeven om kwaad te doen.  

 

Gij die geroepen hebt 'licht'  

en het licht werd geboren, 

en het was goed, het werd avond en morgen 

tot op vandaag. 

Gij die geroepen hebt 'o mens' 

en wij werden geboren, 

Gij die mijn leven zo geleid hebt tot hiertoe 

dat ik nog leef. 

Omdat Gij het zijt, groter dan ons hart, 

die mij hebt gezien, eer ik werd geboren. 

Gij die de liefde zijt, diep als de zee, 

flitsend als weerlicht, sterker dan de dood, 

laat niet verloren gaan één mensenkind. 

Gij die geen naam vergeet, geen mens veracht, 

laat niet de dood die alles scheidt en leeg maakt, 

laat niet de tweede dood over ons komen. 

Omdat Gij het zijt, groter dan ons hart, 

die mij hebt gezien, eer ik werd geboren. 

Voor allen die gekruisigd worden, 

wees niet niemand, 

wees hun toekomst ongezien, 

voor mensen die van U verlaten zijn, 
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voor allen die hun lot niet kunnen dragen, 

voor hen die weerloos zijn 

in de handen van de mensen. 

Voor uw naamgenoten in ons midden: 

vluchtelingen, vreemden, wees niet niemand. 

Voor hen die kracht uitstralen, 

liefde geven, recht doen, 

dat zij staande blijven in ons midden. 

Omdat Gij het zijt, groter dan ons hart, 

die mij hebt gezien, eer ik werd geboren. 

 

Blijde Boodschap  Mt 5, 17-37  

 

Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur 

dat nooit meer dooft, een vuur dat nooit meer dooft. 

Voorbeden 

Ubi caritas et amor, Deus ibi est. 

 

We maken het even rustig, Ubi Caritas, Connie Dover 

 

Gebed bij de gaven 

 

Zoals een goede kok de beste ingrediënten samenbrengt                                          

om de sterkste en beste smaak te creëren, zo wilt Gij ons in dit brood                     

tonen hoe groot Uw Liefde is. Dit brood is hier aangebracht,                           

met veel zorg door mensenhanden bereid.     

Brood gekneed met een snuifje zout,                                                                        

opdat wij zelf zouden beseffen hoe wij zelf dat zout                                                       
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en die rijkdom zouden kunnen zijn, mensen naar Uw hart                                            

en in Uw Geest van Goedheid.                                                                                     

Wijn uit druiven die onder Uw zonlicht zijn gegroeid,                                            

gegist om zo de harten klop te worden,                                                                   

het vuur en enthousiasme in ons bestaan. Amen. 

 

Dank- en tafelgebed  

 

L. God van liefde en gerechtigheid, hoe wonderlijk zijn de wegen die Jij 

met ons gaat. Jij roept ons bij onze naam om medemens en naaste te zijn, 

om schouder aan schouder de weg van het leven te gaan, om te groeien 

naar uw beeld en gelijkenis. 

 

Samen :   Wij zeggen dank  

voor medemensen die woorden van liefde en vrede,  

tederheid en troost spreken,  

die ons nabij blijven in moeilijke uren van onzekerheid,  

pijn en eenzaamheid, die met ons meegaan  

en ons levenskracht geven. 

 

V. God, Vader, moeder We zijn dankbaar voor Jezus.                                       

Hij was er steeds voor mensen. 

Hij schenkt zich voor de hele wereld  

als brood en wijn op die laatste avond. 

 

Naar zijn voorbeeld zijn wij hier samen 

om het brood en de wijn te delen met elkaar… 

 

                                           Woorden van Leven  

Hij heeft zichzelf gegeven, Hij overwon de dood.                                                  

Wij blijven hem gedenken, Hij is de Heer, ons levend brood. 
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Samen  :  Geef dat wij bewust mogen worden dat breken en delen  

  het geheim is van samenleven. Geef dat het zichtbaar is  

dat wij evangelische mensen willen zijn, levende wezens van   

tastbare solidariteit, van voelbare en hoopvolle toekomst,  

  van een levende en nabije God… Amen.                                 

     

              

 

     

Onze Vader  

 

 

 

 

 

Vredewens 

 

 

 

 
Vrede zij u, vrede zij u, gelijk Mij de Vader zond, zend ik ook u.                          

Vrede zij u, vrede zij u, gelijk Mij de Vader zond, zend ik ook u.                                                 

 

Blijft in mijn vrede, blijft in Mij, mijn Woord moet in u zijn dat maakt u vrij.                          

Blijft in mijn vrede, blijft in Mij, mijn Woord moet in u zijn, dat maakt u vrij. 

 

Ontvang Mijn Geest, Heilige Geest, Hij zal u leiden, weest niet bevreesd.                                                                  

Ontvang Mijn Geest, Heilige Geest, Hij zal u leiden, weest niet bevreesd.                                                                      

 

Vrede zij u, vrede zij u, gelijk Mij de Vader zond, zend ik ook u.  

Vrede zij u, vrede zij u, gelijk Mij de Vader zond, zend ik ook u. 

 

Tijdens de vredewens luisteren we naar ‘Hoor de vogels zingen weer’ gezongen 

door Noortje van Middelkoop en Martin Mans 
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Communie 

Samen: Prent het in mijn hart Heer,  Jij bent het levend brood. 

  

Cantus, Connie Dover    

Samen zingen, onze stem laten weerklinken 
Wij gaan weer verder, vol van hoop 

op ongebaande wegen 

met onze droom op hinder loop 

de meeste feiten tegen. 

De onrust houdt ons op de been 

en doet ons verder reizen, 

een stem die klinkt door alles heen 

een God niet weg te prijzen. 

Zijn woord houdt aan in ons gemis 

dat alles kan verkeren, 

dat vrede hier bestaanbaar is 

en onrecht om te keren 

Hij doet ons kiezen voor de mens 

bedreigd, verarmd, vergeten. 

Hij voert ons naar de laatste grens 

om van elkaar te weten. 

Sjaloom, geluk op deze reis. 

Het duurt misschien nog eeuwen 

maar twijfel niet meer aan de wijs: 

'het lam huist bij de leeuwen! ' 

  

Een afsluiter voor Onderweg   een zegengebed naar Frans Cromphout 

 

Moge de weg je zeggen: 

volg me maar 
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Moge de ster je zeggen: 

richt je vaart op mij 

Moge de grond je zeggen: 

bezaai me. 

Moge het water je zeggen: 

drink me 

Moge het vuur je zeggen: 

warm je 

Moge de boom je zeggen: 

schuil in mijn schaduw 

Moge de vrucht je zeggen: 

pluk me, eet me. 

En als je de weg kwijtraakt; 

geen vaste grond meer vindt 

en dreigt te verdrinken; 

Als het vuur is gedoofd en je kou lijdt 

in een nacht zonder sterren; 

als de bomen kaal zijn 

en je honger en dorst hebt, 

Dan moge zijn STEM je zeggen: 

Wees niet bang, Ik zal er zijn. 

 

 

 

Zending en Zegen +    Nederland Zingt, Vrede zij U 

 

Met enthousiasme samengesteld door Rudy       

www.parochiesinbeweging.be 
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