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VOORAF 
 
De viering bevat een keuzemogelijkheid aan teksten en gebeden. 
De aangeboden teksten kunnen zowel in een eucharistieviering 
als in een gebedsdienst verwerkt worden. 
Jullie keuze geeft een eigen kleur en hart aan dit biddend en vierend samenzijn. 
 
 
 
 
Welkom & Kruisteken 
 
 
Openingswoord 
 
Naar jaarlijkse en goede gewoonte willen wij als beweging.net en netwerkpartners 
vandaag/vanavond samen vieren en dit ter gelegenheid van Rerum Novarum 2018. 
 
Als thema voor deze viering schrijven we: “Kies voor broederlijkheid, gelijkheid en vrijheid”. 
 
Ons thema wordt geïnspireerd door de zeventigste verjaardag van de Mensenrechten in 
december van dit jaar. 
 
Mensenrechten zijn fundamentele rechten en vrijheden voor alle mensen, ongeacht hun 
nationaliteit, geslacht, nationale of etnische afkomst, ras, religie, taal of andere status. 
 
In de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens van 10 december 1948  
lezen we onder artikel 1:  
“Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren.  
Zij zijn begiftigd met verstand en geweten,  
en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.” 
 
Twee sleutelwaarden liggen aan de basis van het begrip mensenrechten.  
De eerste is “menselijke waardigheid” en de tweede is “gelijkheid”.  
 
Vandaag schuiven mensen vaak hun vrijheid en hun gelijke rechten op de voorgrond,  
en de menselijke waardigheid en de broederlijkheid worden vaak stiefmoederlijk behandeld,  
soms zelfs vergeten. 
In deze viering kiezen we voor het trio “broederlijkheid, gelijkheid en vrijheid”. 
 (cf. Vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid als leuze van de Franse Revolutie) 
 
Doorheen de teksten en homilie wordt duidelijk vanwaar die keuze en volgorde. 
 
Ieder van u is uitgenodigd om vierend mee te stappen in ons solidair verhaal. 
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Moment van inkeer en ommekeer, moment van vergeving 
 
Vergeving heeft alles te maken met bevrijding van het eigen hart. 
Vergeving vragen en vergeving schenken bespaart ons verzuring en verbittering. 
Vergeven is Gods visitekaartje. 
Gods liefde voor ons gaat ons verstand ver te boven. 
Wij bidden om Gods barmhartige aanwezigheid… 
 
(1) 
 
Berusten wij niet al te gemakkelijk 
in sociale wantoestanden voor zover wij er zelf niet onder lijden? 
Houdt de wereldwijde ongelijkheid tussen mensen 
ons geweten nog wakker? 
 
God heeft zijn schepping aan mensenhanden toevertrouwd 
in de hoop dat zij daarmee iets goeds aanvangen. 
Dragen wij genoeg zorg voor onze planeet, ons gemeenschappelijk huis? 
 
Soms worden ook wij gebonden door bezit en geld, eer en macht. 
 
Heer en Vriend Jezus,  
als we vastzitten aan onszelf, wil ons dan vergeving schenken 
en ons opnieuw de weg van de dienstbaarheid tonen. 
 
Wil u hier over ieder van ons ontfermen… 
 
 
(2) 
 
Heer en Vriend Jezus,  
we beseffen wel dat er nog heel wat moet gebeuren 
om uw droom van liefde en gerechtigheid waar te maken. 
Onze goede wil en voornemens zijn er meestal wel, 
maar onze daden volgen vaak niet. 
 
Er zitten grote gaten in het weefsel van onze moderne samenleving: 
te veel mensen op onze planeet hebben niet genoeg middelen 
om menswaardig te kunnen leven. 
We zijn ons daar wel van bewust maar onze manier van leven speelt daar te weinig op in. 
 
Soms merken we hoe mensen rondom ons ervaren 
dat hun leven leeg is, waardeloos of zinloos lijkt. 
En toch is het moeilijk om op zo’n momenten met ons geloof naar buiten te komen, 
niet om die leegte te vullen, maar om ze draaglijk te maken. 
Schenk ons daartoe de moed en ontferm u hier over ieder van ons… 
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God van leven en liefde,  
Gij wilt dat we vrij zijn,  
Gij wilt dat we leven,  
Gij wilt ons geraakt en bewogen zien  
door zorg voor onze naasten waar ook ter wereld en door de zorg voor onze planeet. 
Wees ons barmhartig nabij, hier en nu en tot in eeuwigheid. 
Amen. 
 
 
 
Openingsgebed (voorganger of samen) 
 
 
(1) 
 
God van liefde en gerechtigheid,  
wij vertrouwen u toe: onze inzet en onze beweging. 
Dat wij blijven bouwen aan broederlijkheid en algemeen welzijn. 
Dat wij blijven opkomen voor de minsten en de meest kwetsbaren,  
opdat zij gelijkwaardige levenskansen krijgen. 
Geef dat wij ons eigenbelang niet laten primeren op   
een samenleving vol menselijkheid en solidariteit. 
We vragen het in Jezus’ naam. 
Amen. 
 
 
(2) 
 
God van liefde en gerechtigheid, 
schenk ons een positief hart en een creatieve geest  
opdat we de strijd voor meer menselijkheid niet moe worden. 
Houd in ons de verontwaardiging levend  
om wat mensen isoleert en uitsluit. 
Houd ons in beweging voor broederlijkheid, gelijkheid en vrijheid. 
En dat heel de schepping ons lief mag blijven. 
We vragen het in Jezus’ naam. 
Amen. 
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Eerste lezing 
 
(1) 
 
Handelingen 1,1-11: ‘Wat staan jullie daar toch naar de hemel te kijken?’  
(= eerste lezing liturgie Hemelvaart) of eerste lezing uit de liturgie van het weekend. 
 
 
(2) 
 
Een parabel over de plek van de broederlijkheid 
 
Er was eens een man die voor hij stierf zijn veld naliet aan zijn twee zonen. 
Ze werkten erg hard en dat leverde een heel goede oogst op,  
die ze in twee gelijke delen verdeelden. 
 
Op een avond begint één van de broers na te denken. 
Hij denkt bij zichzelf:  
“Hoe is het mogelijk dat ik gelijk gedeeld heb met mijn broer?  
Ik ben vrijgezel en heb geen gezinslasten.  
Ik ben alleen en hij heeft een gezin. Hij heeft kinderen, hij heeft kosten.  
Hij heeft meer nodig dan ik.” 
Hij staat ’s nachts op en gaat naar het veld,  
neemt van zijn schoven graan en legt die bij de stapel van zijn broer. 
 
Ook de andere broer kan de slaap niet vatten. 
“Hoe heb ik gelijk kunnen delen?  
Mijn broer is alleen, hij zal geld nodig hebben voor zijn oude dag.  
Er zal niemand zijn om zich over hem te ontfermen.  
Ik heb mijn kinderen dus ik zal minder noden hebben. “ 
Hij staat op en gaat naar zijn stapel en legt van zijn schoven op de stapel van zijn broer. 
 
Ze worden de volgende ochtend wakker. 
Verbazing bij beiden. De stapels zijn onveranderd. 
Tweede nacht, hetzelfde scenario. 
De derde nacht wil het toeval dat ze op hetzelfde uur opstaan. 
Allebei begeven ze zich naar hun stapel om enkele van hun schoven op de stapel van de 
broer te leggen. Ze ontmoeten elkaar halverwege, ze omhelzen elkaar en huilen. 
 
Op dat moment zegt God:  
“Het is op die plek dat ik mijn tempel zal bouwen. Op de plek van de broederlijkheid.  
Ik wens dat mijn naam daar zal wonen. Het is daar dat ik zou willen wonen.” 
God kunnen we niet scheiden van de vrede en van de broederlijkheid. 
 
Verteld door Guigui, opperrabbijn van Brussel 
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(3)  
 
 
Het respect voor de mensenrechten is een nieuw teken van de tijd 
 
 
In een interview vertelt prof en theoloog Johan Verstraeten hierover het volgende: 
 
“Paus Johannes XXIII liet zich inspireren door de methode van de christelijke 
arbeidersbeweging: zien – oordelen – handelen. Hij peilt naar de grote vragen van zijn tijd. 
Het tweede Vaticaans Concilie voegde er aan toe dat men de tekenen van de tijd moet 
onderzoeken en interpreteren in het licht van het evangelie. Op die manier krijg je een veel 
dynamischer kijk: eerst zien en dan oordelen, alsook nagaan wat er in de historische 
ontwikkelingen al aanwezig is aan positieve stromingen. Je kan daarvan zeggen dat daarin 
het Rijk Gods nabij komt en dat God aan het werk is. 
 
Welke voorbeelden zijn er waarin je kan zien dat God aan het werk is? 
 
Het beste voorbeeld is het ontstaan van het idee van de rechten van de mens. Dat is niet een 
idee dat van het Vaticaan afkomstig is. Het is ontstaan in verlichte kringen die soms ver 
buiten de kerk stonden, zoals de loges. Het leergezag van de kerk heeft zich in de 19de eeuw 
zelfs verzet tegen de idee van mensenrechten en liberale vrijheden. Maar uiteindelijk moest 
men toegeven, dat als je de menselijke waardigheid wilt verdedigen, je ook de rechten van 
de mens moet erkennen. Het is Johannes XXIII geweest die de Kerk officieel tot bondgenoot 
van het denken over de mensenrechten gemaakt heeft. Hij formuleerde het zo: het respect 
voor de mensenrechten is een nieuw teken van de tijd. 
 
Er zijn zoveel dingen in die aard die in de wereld gebeuren. Neem nu bijvoorbeeld op 
technologisch vlak, wanneer men geheel nieuwe instrumenten maakt om doven weer te 
laten horen, om blinden opnieuw te laten zien, en rolstoelgebruikers meer comfort te geven, 
enzovoort. Dat gebeurt niet alleen door christenen of in de kerk, dat gebeurt door mensen 
van allerlei slag, dat is iets zeer positief, en dat is ook evangelisch relevant:  
waar blinden zien, doven horen en mensen weer opstaan, daar is God aanwezig.  
Dat is iets heel goeds voor de gemeenschap. 
 
Onze huidige paus Franciscus sluit  aan bij het 2de Vaticaans Concilie waar het zegt:  
we moeten onderscheiden wat de tekenen van de tijd zijn. 
We moeten samenwerken met andersdenkenden. De kerk moet niet alleen een leer 
verkondigen maar moet die leer in de praktijk brengen en bij de mensen zijn.  
De kerk moet de wereld helpen transformeren naar meer menselijkheid. 
 
Interview met Thomas – Godsdienstonderwijs, januari 2018 
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(4) 
 
 
Gerechtigheid… een kwestie van het hart 
 
 
Vele eeuwen voor het ontstaan van het christendom bogen de Griekse filosofen zich reeds 
over het probleem van de rechtvaardigheid.  
Rechtvaardigheid heeft te maken met gelijke behandeling van mensen. 
Als we ons verongelijkt voelen, dan vinden we dat onrechtvaardig.  
Zelfs jonge kinderen voelen dat aan.  
Het probleem is dat mensen niet gelijk zijn. 
‘Geef aan ongelijken hetzelfde en dan wordt het gelijke ongelijk’, zei Plato. 
Ongelijken moet je daarom ongelijk behandelen,  
maar dat is iets wat het menselijk petje te boven gaat.  
Alleen Zeus kan dat, stelde Plato. 
 
Over rechtvaardigheid zijn sinds de oude Grieken bibliotheken volgeschreven en toch leven 
we in een wereld die door velen van ons als onrechtvaardig wordt aangevoeld. 
 
Het probleem is dat met ons verstand en met intelligente regeltjes het 
rechtvaardigheidsprobleem niet wordt opgelost.  
Daar is iets anders voor nodig: niet het verstand maar het hart. 
 
Neem nu het mooie verhaal uit het evangelie van de werkers van het elfde uur.  
Zij krijgen van de goddelijke landeigenaar evenveel loon uitbetaald als zij die vanaf het 
eerste uur aan de slag zijn gegaan. God gaat hier de confrontatie aan met het kleinmenselijk 
rechtvaardigheidsgevoel. Hij betaalt de laatst aangekomenen het eerst uit, zodat de anderen 
kunnen zien dat zij hetzelfde krijgen als wie veel langer heeft gewerkt.  
En de reactie van deze laatsten blijft uiteraard niet uit.  
God geeft echter geen loon naar werken,  
dat mensen bereid zijn om aan zijn nieuwe wereld te werken, dat is belangrijk.  
De werkers van het eerste en die van het elfde uur zijn in Gods ogen gelijkwaardig  
en verdienen daarom ook hetzelfde. 
Dat is geen rechtvaardigheid, dat is goddelijke gerechtigheid.  
Hier spreekt niet meer het verstand, maar het hart. 
 
Jan Frans Lindemans in ‘Tussendoor’, februari 2018. 
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(5) 
 
 
De Bijbel leert ons dat elk mens uit liefde is geschapen,  
naar het beeld en de gelijkenis met God 
 
In het begin maakte God de hemel en de aarde… 
 
De zesde dag zei God:  
“Nu wil ik mensen maken, als beeld van mij,  
ze moeten op mij lijken. 
Ze zullen de baas zijn over de vissen in de zee en de vogels in de lucht. 
En ook over het vee, over alle kleine dieren en over de hele aarde.” 
 
Toen maakte God de mensen. 
God schiep de mens als zijn beeld, als het beeld van God schiep hij hen. 
Hij maakte ze zo dat ze op hem leken. 
Hij maakte ze als man en als vrouw. 
God zegende de mensen. 
 
God keek naar alles wat hij gemaakt had en zag dat het heel mooi was. 
Toen werd het avond en het werd ochtend. 
Dat was de zesde dag. 
 
Naar Bijbelboek Genesis 1,24-31 – Bijbel in gewone taal 
Zie ook nummer 65 in ‘Laudato Si’, encycliek van paus Franciscus 
 
 
(6) 
 
Over gelijk en ongelijk 
 
Ann Vermorgen, algemeen secretaris van het ACV vertelt op het Vlaams ACV-congres van 
2017 hierover het volgende: 
 
We zijn allemaal overtuigd dat meer gelijkheid nodig is. Dat het noodzakelijk is voor onze 
samenleving, vandaag en in de toekomst. Maar helaas is dit niet de realiteit. 
We zien nog te veel ongelijkheid. Elke dag en overal. 
Ongelijkheid in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. 
Ongelijkheid in de gezondheidszorg en op de woonmarkt. 
Ongelijkheid van bij de geboorte, en soms zelfs al van voor de geboorte. 
Gelijkheid maakt het verschil. 
Wij zijn niet de enigen die dat zeggen.  
Bekende economen plaatsen het thema al jaren prominent op de agenda. Omdat ze zich 
zorgen maken over de stijgende ongelijkheid in de wereld. En ook zij zijn niet alleen. 
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De ILO (Internationale Arbeidsorganisatie), maar ook het IMF (Internationaal Monetair 
Fonds), ja zelfs de G20 van de rijkste landen besteden er vandaag meer en meer aandacht 
aan. Het IMF beschrijft de groeiende inkomensongelijkheid als een van de meest cruciale 
uitdagingen van onze tijd. En het rapport van Crédit Suisse toonde vorige week nog aan dat 
in 2017 1% van de wereldbevolking meer dan de helft van alle rijkdom op aarde bezit. 
U hoort het goed.  
1% van de wereldbevolking bezit meer dan de helft van alle rijkdom. 
Dit is echt hallucinant! 
Het thema ongelijkheid zal dus niet snel van de agenda verdwijnen. 
 
Paus Franciscus voegt eraan toe in zijn schrijven over de vreugde van het evangelie: 
 
Een aanpak van de structurele oorzaken van de armoede kan niet op zich laten wachten, niet 
alleen omwille van de pragmatische eis resultaten te boeken en de samenleving op orde te 
krijgen, maar om de samenleving van een ziekte te genezen die haar kwetsbaar en 
onwaardig maakt en die haar slechts naar nieuwe crisissen zal leiden. 
Noodhulp die tegemoet komt aan dringende situaties zou alleen beschouwd mogen worden 
als een voorlopige oplossing. 
Zolang niet radicaal de problemen van de armen worden opgelost, door af te zien van de 
absolute autonomie van de markten en de financiële speculatie en door de structurele 
oorzaken van de sociale ongelijkheid aan te pakken, zullen de wereldproblemen onopgelost 
blijven en wordt geen enkel probleem op een definitieve manier opgelost.  
De sociale ongelijkheid is de wortel van alle kwalen in de samenleving. 
 
 
Evangelie van Hemelvaart volgens Mt. 16,15-20  
 
of het Evangelie uit de liturgie van het weekend 
 
of het Evangelie volgens Lucas 10,25-37: ‘Het voornaamste gebod’  
 
of het Evangelie volgens Matteüs 20,1-16:  ‘De werkers van het elfde uur’ 
 
 
Homilie (vind je online begin mei) 
 
 
Geloofsbelijdenis 
 
 
(1) 
 
Je kan kiezen voor ‘geloofsbelijdenis 9d’ in de ‘groene Zingt Jubilate’ op pagina 34:   
kan gezongen of afwisselend gebeden worden door voorganger en gemeenschap. 
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(2)  
 
Ik geloof in Jou, God. 
Ik geloof dat Jij de aarde liefhebt. 
Ik geloof dat Jij gewonde vogels opraapt. 
Ik geloof dat Jij voor kinderen een bondgenoot bent. 
Ik geloof dat Jij je hart soms vasthoudt. 
Ik geloof dat Jij als moeder ongezien zal waken. 
Ik geloof dat Jij het zwijgen kent van vaders. 
Ik geloof dat Jij nooit dwingt, niets opdringt. 
Ik geloof dat Jij heel vaak een stap opzij zet. 
Ik geloof dat Jij de eenvoud blijft. 
Ik geloof dat Jij van schoonheid nooit genoeg krijgt. 
Ik geloof dat Jij soms voor mijn deur staat. 
Ik geloof dat Jij graag bij ons aanschuift. 
Ik geloof dat Jij de vreugde niet kan missen. 
Ik geloof dat Jij het beste in elke mens zoekt. 
Ik geloof dat Jij niets liever wil dan tranen drogen. 
Ik geloof dat Jij soms sprakeloos naast mij zit. 
Ik geloof dat Jij je thuis voelt in de stilte. 
Ik geloof dat Jij het leven koestert. 
Ik geloof dat Jij met elk van ons blijft meegaan. 
Ik geloof dat Jij zal wachten, 
met de liefsten der geliefden. 
Jij, God met open armen. 
 
Kris Gelaude 
 
 
 
(3)  
 
Ik geloof in God, 
grond van alle bestaan, 
die ons het leven ten volle gunt. 
Wij zijn mens naar zijn beeld en gelijkenis. 
 
Ik geloof dat Jezus Christus een mens was naar Gods hart. 
Hij riep ons op Gods droom te helpen waarmaken. 
Voor armen en kleinen opent Hij toekomst. 
Voor ons allen betekent Hij bevrijding. 
 
Ik geloof in de heilige Geest, Gods goede Geest, 
die ons helpt onderscheiden waar het op aankomt. 
Hij is het 
die ons de waarde van de ander en het anders-zijn van de ander 
helpt respecteren en ontdekken. 
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Ik geloof in de Kerk, 
een mensengemeenschap 
die Gods droom begrijpt 
en probeert ernaar te leven 
om zo mee te bouwen 
aan een betere toekomst voor iedereen, wereldwijd. 
 
Ik geloof dat Jezus’ weg van liefde en gerechtigheid, 
een weg is die leidt naar het leven 
over de dood heen.  
Amen. 
 
 
 
Voorbeden 
 
(1) 
 
In Jezus zien wij een levensecht engagement voor liefde en rechtvaardigheid.  
Bidden we dat wij met velen in Zijn spoor blijven gaan. 
 

• Bidden we voor de wereldleiders, 
voor hen die het lot van anderen in handen hebben, 
soms zelfs zeggenschap hebben over leven en dood. 
Dat zij het welzijn mogen beogen van iedereen 
die aan hun zorgen is toevertrouwd 
en dat zij groot zouden zijn in dienstbaarheid… 
Laten wij (zingend) bidden. 
 

• Bidden we voor de armsten en de meest kwetsbaren op deze planeet. 
Dat hun leed wordt gezien en erkend, 
dat hun hoop op een menswaardig bestaan realiteit mag worden… 
Laten wij (zingend) bidden. 

 
• Bidden we voor de mensen binnen beweging.net en de netwerkpartners, 

van aan de basis tot aan de top. 
Dat zij stem geven aan de stemlozen 
en zich steeds ten dienste stellen van de minsten… 
Laten wij (zingend) bidden. 

 
God van liefde en gerechtigheid, 
beziel uw mensen van hoog tot laag met de Geest van Jezus. 
Doe hen de plaats kennen die Gij allen hebt toebedacht: 
namelijk links en rechts van medemensen in nood.  
Amen. 
 
naar Gerard Kock 
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(2) 
 
 

• Bidden we voor sociaal en christelijk geïnspireerde middenveldorganisaties: 
dat zij haarden van zorgzaamheid mogen blijven. 
Dat zij rusteloos in de weer blijven, 
zolang nog één kind honger heeft, 
zolang er nog één mens niet tot zijn recht komt… 
Laten wij (zingend) bidden. 
 

• Bidden we voor beweging.net en de netwerkpartners: 
dat zij huizen van vrede mogen zijn. 
Dat zij in eigen kring de mensenrechten eerbiedigen 
en de samenleving voorgaan in verbondenheid en solidariteit... 
Laten wij (zingend) bidden. 

 
• Bidden wij voor alle mensen die zelfvergeten leven, 

voor wie een vraag nooit ongelegen komt, 
voor wie de inzet nooit te veel of te hoog is. 
Dat zijzelf niet tevergeefs op anderen een beroep doen 
of dat zij nooit ontmoedigd worden… 
Laten wij (zingend) bidden. 

 
• Bidden we voor gelovige mensen, waar ook ter wereld: 

dat zij woorden van waarde en respect hebben voor mensen van deze tijd. 
Dat velen steun en bemoediging vinden in de Bijbelse boodschap 
bij hun zoektocht naar de zin van het leven… 
Laten wij (zingend) bidden. 

 
God van liefde en gerechtigheid, hoor ons bidden. 
Geef ons oog en oor voor de wensen en de behoeften van onze medemensen. 
En versterk in ons de bereidheid ons in te spannen voor het algemeen welzijn. 
We vragen het door Christus onze Heer. 
Amen. 
 
 
Gebed over de gaven 
 
God van liefde en gerechtigheid,  
in het spoor van zovelen die ons zijn voorgegaan  
willen wij vandaag opnieuw het brood breken en de beker rondreiken. 
Moge dit eeuwenoud gebaar ons zegenen in uw naam,  
zodat wij als zussen en broers verbonden leven met elkaar, 
vol respect en met oog en zorg voor ieders waardigheid, dichtbij en veraf. 
We vragen het in Jezus’ naam. 
Amen. 
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Eucharistisch gebed 
 
 
(1) 
 
Eucharistisch gebed XI C: ‘Jezus gaat aan geen enkele nood voorbij’. 
 
 
(2) 
 

• De Heer zal bij u zijn … 
• Verheft uw hart … 
• Brengen wij dank aan de Heer, onze God … 

 
Wij danken U, God, omdat Gij ons uw Zoon Jezus Christus hebt 
gezonden om ons te leren wat het zeggen wil 'naaste' te zijn. 
 
Wij danken U voor al degenen die ooit in ons leven  
zijn tussengekomen om ons dienst te bewijzen, 
ons nabij te zijn in goede en kwade dagen. 
 
Wij danken u omdat wij op onze beurt naaste mogen zijn 
voor hen die elke dag naast ons leven, 
maar ook voor hen die toevallig op onze weg komen. 
 
Wij danken U voor allen die van ons houden 
en ook voor allen die door ons worden bemind. 
In elke mens willen wij U dankbaar herkennen, 
in elke mens willen wij U huldigen met deze woorden: 
 
Heilig, heilig, heilig, de Heer.... 
 
God, het is goed dat Gij ons nabij komt in onze medemens. 
Gij zijt met ons vertrouwd. 
Onze namen staan geschreven in de palm van uw hand. 
 
Geen mens zult Gij laten verloren gaan 
dank zij Jezus, uw Zoon, die Gij gezonden hebt 
om de eenzamen op te beuren, 
om het hart te vinden van alle mensen 
die door leed gebroken zijn. 
 
Wij danken U om die Jezus 
die het begin en het einde is van alle leven 
en die er zin aan geeft. 
 
Mocht Hij ons nabij komen in deze viering met brood en wijn. 
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Zend daarom uw Geest over deze gaven (+) 
en laat ze worden tot Lichaam en Bloed van uw geliefde Jezus. 
 

Woorden van het laatste avondmaal 
 
Verkondigen wij het mysterie van ons geloof… 
 
Zo gedenken wij, God, leven, dood en verrijzenis van Jezus Christus. 
Wij zijn hier bijeen 
om dit gebeuren te gedenken 
en om onze verbondenheid met hem uit te drukken. 
 
Zend uw heilige Geest die ons creatief maakt. 
Wij willen Jezus' droom om deze aarde om te bouwen 
tot een bewoonbare wereld 
tot werkelijkheid maken voor allen. 
 
Geef ons de kracht, 
opdat wij - ieder op de plaats die ons gegeven is - 
'naaste' zouden zijn voor allen waarmee wij samenleven. 
 
Mochten wij worden één gemeenschap, één volk van God, 
dat zoekend op weg is naar U, die onze Vader zijt, 
op weg eveneens met mensen van alle rassen en talen                             
zonder onderscheid en discriminatie. 
 
Verbonden met allen die kiezen voor Jezus Christus en zijn evangelie, 
in eenheid met onze herders en begeleiders, 
paus Franciscus, N. onze bisschop  
en allen die medeverantwoordelijkheid dragen in onze kerk. 
Laat ons zo werken aan en dromen van een nieuwe aarde 
die wij willen uitbouwen tot een nieuwe hemel, 
uw koninkrijk van liefde, vrede en gerechtigheid. 
 
Door hem en met hem en in hem 
zal uw Naam geprezen zijn, 
Heer onze God, almachtige Vader, 
in de eenheid van de heilige Geest, 
hier en nu en tot in eeuwigheid.  
Amen. 
 
Naar “Eucharistische gebeden voor parochie en school”, C.V. De Talentade, Brugge 
 
 
 
Onze Vader  
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Vredeswens 
 
(1) 
 
Brood van Liefde : 
moge dat het voedsel zijn 
op de plek waar jij woont. 
Een zegen vol vrede  
over jouw en jouw geliefden ! 
 
Brood van Liefde : 
moge dat het voedsel zijn 
op deze plek van samenkomst. 
Een zegen vol vrede 
over dit huis, deze kerk van ons samen ! 
 
Brood van Liefde : 
moge dat het voedsel zijn 
voor onze wijde wereld. 
Aan ieder van ons wenst God grenzeloos zijn vrede toe ! 
 
(2) 
 
Ieder mens heeft een stukje bemoediging nodig : 
een klop op de schouder, 
een open gesprek, 
een stevige handdruk, 
een blik die blij maakt, 
iemand die kan meeleven, 
iemand die begrijpt en bekommerd is om vreugde en pijn… 
Ieder mens zou ergens iemand moeten kunnen ontmoeten 
die laat vermoeden dat God liefde is. 
We hebben het allemaal broodnodig 
en we kunnen het elkaar geven. 
Laten we zo werken en handen geven aan vrede. 
 
(3) 
 
Je hoeft niet te wachten op een wonder, zegt God. 
Ik wacht en Ik reken op jullie, want: 
hoe zou Ik vrede brengen… zonder jullie inzet? 
hoe zou Ik spreken… zonder jullie stem? 
hoe zou Ik liefde kunnen geven… zonder jullie hart? 
Mijn schepping en mijn hele wezen  
heb Ik jullie mee in handen gegeven. 
Geef mij aan elkaar door en zie het wonder gebeuren :  
een samenleving vol vrede, liefde en rechtvaardigheid. 
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Bezinningstekst na de communie 
 

(1)   
 
Een stad 
 
Geef ons een stad van warme verbondenheid, van leefbare buurten,  
waar niemand verarmt of vereenzaamt,  
waar mensen elkaar begroeten en helpen, zo nodig,  
waar kinderen kunnen spelen en stoeien,  
waar bomen en groen leven doen bloeien. 
 
Geef ons een stad van veilig verkeer,  
van weggebruikers die zich verantwoordelijk weten,  
van voorrang ook eens voor een ander,  
van toch niet op de vlucht slaan of minstens op zijn stappen terug komen. 
 
Geef ons een stad van lieflijke verdraagzaamheid,  
van diversiteit, van anders wat  niet vreemd is,  
van kostbaar respect  
en kinderen die aan jongeren en volwassenen leren wat samenleven is. 
 
Geef ons een stad van dialoog en inspraak,  
van iedereen van tel,  
van unieke en smaakvolle kunst,  
van expressie van zichzelf, door muziek, waarom niet door graffiti. 
 
 
Geef ons een stad.  
Laten we die samen maken. 
Een aangename stad komt niet alleen,  
niet in de eerste plaats van bovenaf, maar van samen,  
niemand meer, niemand minder, nooit meer iemand aan de kant dus. 
 
Luc Vandenabeele 
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(2)  
 
Engel van barmhartigheid 
 
Naar aanleiding van een ontmoeting met een Afghaan in een internetcafé in Brussel 
 
In mijn schuilplaats,  
rouwt mijn hart. 
Een vreemdeling  
die niemand kent,  
niemand ziet. 
Een hart van lood. 
Een schreeuw in de nacht. 
Mijn God, zegen mij. 
Gehuld in gore kleren,  
en ongewassen haar,  
een geur verspreidend,  
een cirkel rondom mij. 
Moe, honger en dorst,  
mijn drievuldigheid. 
In mijn jas een foto: 
een huis, een ruïne,  
een blikseminslag,  
gefusilleerd met één enkele slag. 
 
Skypen in een internetcafé,  
stralen naar de overkant. 
Een man naast me  
tikt me op de schouder. 
Ik vertel hem mijn verhaal. 
“Broeder”, zegt hij,  
en dat in mijn eigen taal. 
 
Hij aanhoort mijn odyssee van lijden. 
Hij troost mij. 
Voor het eerst  
troost iemand mij. 
In een krater bevind ik mij,  
diep onder de grond. 
Hij reikt mij de hand. 
Verheft mij. 
Inshaallah,  
opstanding is nabij. 
 
Khan Hovaid Naqqash, Pakistan 
In aZIELzoekers, gedichten en verhalen van mensen op de vlucht. 
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(3)  
 
Schud de boom 
 
De wereld hoort je toe als je er voor strijdt;  
dat te doen vergt moed en vastberadenheid. 
Op naar de top, laat je lasten achter  
die je ooit naar diepten brachten. 
 
Vastheid, geplaveide wegen,  
verre horizonten, tot over zeeën. 
Schud de boom tot de appels vallen,  
dat is de wijsheid van het leven. 
 
Verzamel ze, neem je staf,  
kom uit het donker van je graf. 
God is aan je zij, liefde overal  
die ook de anderen redden zal. 
 
Ga door en neem de horden,  
blijf zwemmen op de golven. 
Plant zaden van liefde, wied de haat,  
anders maakt de wereld je tot slaaf. 
 
Khan Hovaid Naqqash, Pakistan 
In aZIELzoekers, gedichten en verhalen van mensen op de vlucht. 
 
 
 

(4)  
    
Simpelweg buitengewoon 
 
Wat als we nu eens  
simpelweg  
geloven in mensen. 
 
In wat ze kunnen,  
wat ze willen,  
waarvan ze dromen. 
 
En vooral ook geloven  
in jezelf,  
in je eigen mogelijkheden. 
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Wat kan ik doen?, 
Wat wil ik doen?, 
om de dromen van anderen waar te maken. 
 
Simpelweg geloven… 
dat gewone mensen,  
hand in hand,  
schouder aan schouder,  
buitengewone dingen doen. 
 
Vrij naar Barack Obama 
 
 

(5)  
 
 
Het goede in anderen zien 
 
Nelson Mandela schreef: 
“Mensen zullen vinden dat ik te veel goeds in mensen zie. (…) 
Het is iets waarvan ik denk dat het voordelig is. 
Het is goed om aan te nemen, om te handelen op grond van het  uitgangspunt  
dat andere mensen integer en eerbaar zijn,  
omdat je meestal integriteit en eerbaarheid aantrekt  
als je op die manier naar de mensen kijkt met wie je werkt.” 
 
Sommigen noemen het een blinde vlek, anderen noemen het naïviteit,  
maar Mandela ziet bijna iedereen als een rechtschapen mens,  
totdat het tegendeel wordt bewezen. 
Hij begint met de veronderstelling dat je in goed vertrouwen met hem omgaat. 
Hij gelooft dat wanneer je het goede in anderen ziet,  
de kansen groter worden dat mensen hun ‘betere’ ik zullen tonen,  
net als het voorwenden van moed tot daden van ware moed kan leiden. 
Als je meer van mensen verwacht, zullen zij vaak meer bijdragen. 
 
“Kijk verder dan het negatieve en trek er lering uit”.  
Zo sprak Mandela over een medegevangene, die een rivaal was geweest  
en een zeer uitgebreide klachtenlijst over Mandela had opgesteld. 
Hij zei: “Wat ik van hem leerde, was zijn vermogen om hard te werken”.  
 
Geïnspireerd op “Als bondgenoten racisme aanpakken. Tips voor wie effectief wil omgaan 
met dagdagelijks racisme.”, Orbit vzw, Thuis in de wereld van diversiteit en migratie. 
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Slotgebed 
 
God van liefde en gerechtigheid, 
Gij hebt de mens geschapen naar uw beeld en gelijkenis, 
kleurrijk en divers  –  allemaal mensen, 
allen even waardevol, U even lief. 
Dankzij Jezus weten wij dat Gij ons liefhebt 
zoals een vader en een moeder hun kinderen liefhebben, 
en dat wij dus één grote mensenfamilie vormen 
die als zussen en broers voor elkaars welzijn verantwoordelijk zijn. 
Laat ons dat ook beleven in de dagelijkse realiteit, 
vandaag en morgen,  
tot uw droom van een nieuwe wereld werkelijkheid is.  
Amen. 
 
 
Zending  &  Zegen 
 
Paus Franciscus zegt: “We hebben genoeg leer, we moeten het nu gaan doen!” 
De transformatie van, het verschil maken in de samenleving is dus belangrijk. 
Laten we ons verder inzetten voor concrete en deugddoende initiatieven, hoe klein ook,  
omdat ze een bron zijn van energie en motivatie. 
Dat geeft ons de kracht om verder te bouwen  
aan die solidaire, rechtvaardige en duurzame samenleving. 
Laten we in die spirit mee positieve strijd voeren  
en blijven kiezen voor broederlijkheid, gelijkheid en vrijheid. 
 
En moge God daarin met ons blijven meegaan:  
als een zegen die ons nooit verlaat,  
als een zegen voor onszelf, voor onze inzet en voor ieder ander. 
Hij die is: Vader, Zoon en heilige Geest. 
Amen. 
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