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Opening 
 
Hartelijk welkom allemaal. Wij zijn hier, op deze plaats bij elkaar 
gekomen om te luisteren, stil te zijn en te bidden, om zo God en 
elkaar te ontmoeten.  
Moge Gods vrede rusten op ons samenzijn in de naam van de 
Vader en de Zoon en de heilige Geest. 
 
Het thema voor deze viering is ‘Over de grens’. Ons samenzijn 
vandaag, hier in de synagoge is in het kader van dit thema toch 
ook eigenlijk wel een beetje bijzonder. We zijn al een beetje over 
de grens van het ons vertrouwde heengegaan door hier bij elkaar 
te komen. 
Maar wie gaat makkelijk over de grens van de eigen vertrouwde 
wereld? Wie staat van harte open voor de vreemdeling, de 
andersdenkende mens? Jezus zelf gaat ons vandaag daarin voor, 
zo lezen we in het evangelie, en zelfs Hij heeft moeite om over die 
grens te gaan. 
We hoeven ons dus niet te schamen voor onze werkelijkheid, 
waarin wij moeite hebben om ‘zo royaal als God’ te zijn. Maar hier 
en nu worden we uitgedaagd om die werkelijkheid niet als 
zaligmakend vast te houden; om ons te openen voor iedere mens 
in het vertrouwen dat Gods goedheid geen grenzen kent. Zijn huis 
staat open voor alle volkeren! 
 
Muziek: Prelude uit cello-suite in G, J.S. Bach 
 
Aansteken van de kaars 
 
Wij ontsteken het licht van de kaars voor alle overledenen van 
onze geloofsgemeenschap 
 
Korte stilte 
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Zang: Zingen we samen: Bonum est confidere, Taizé 

 
Bonum est confidere in Domino, bonum sperare in Domino 
Goed is het op de Heer te vertrouwen, op Hem je hoop te stellen 
 
Evangelie Matteüs, 15, 21-28 
 
In die tijd trok Jezus zich terug naar de streek van Tyrus en Sidon. 
Op een gegeven moment trad een Kananese vrouw uit dat gebied 
naar voren, luid roepend: ‘Heb medelijden met mij, Heer, Zoon van 
David! Mijn dochter is van een duivel bezeten en wordt 
verschrikkelijk gekweld’  
Maar Jezus gaf haar in het geheel geen antwoord. Toen wendden 
zijn leerlingen zich tot Hem met het verzoek: ‘Stuur die vrouw toch 
weg, want ze blijft ons achterna roepen.’Hij antwoordde: ‘Ik ben 
alleen maar tot de verloren schapen van het huis van Israël 
gezonden.’  
Maar de vrouw kwam naderbij, wierp zich voor zijn voeten neer en 
zei: ‘Heer, help mij!’ Hij gaf haar ten antwoord: ‘Het is niet goed het 
brood dat voor de kinderen bestemd is, aan de honden te geven.’ 
‘Toch wel, Heer, - sprak zij – want de honden eten toch immers ook 
de kruimels die van de tafel van hun meesters vallen.’  
Daarop zei Jezus haar: ‘Vrouw, ge hebt een groot geloof! Uw 
verlangen wordt ingewilligd.’ En van dat ogenblik was haar dochter 
genezen. 
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Woorden van vroeger voor mensen van nu. 
 
Stilte 15 minuten 
 
Tekst ter overweging:  
 
De Kananese vrouw wist Jezus te raken en Hij liet zich door haar 
gezeggen. Laten wij ons raken en uitdagen door een oprecht 
appel, een eerlijke, onbevangen vraag aan ons adres? 
 
Muziek: Ave Maria 
 
Gedicht/Gebed 
 
God, 
Soms vergeten we om ons heen te kijken, 
Om de andere kant te zien van het verhaal, 
Om verder te kijken dan het voor de hand liggende, 
Verder te kijken dan de buitenkant. 
 
Soms sluiten we onze ogen. 
Kijken we wel, maar zien we niet. 
We gaan voorbij aan wat er om ons heen gebeurt. 
We zien alleen wat we willen zien. 
 
Soms zien we het niet meer zitten, 
Zien we er geen gat meer in. 
Het lijkt dat er geen betere tijden in zicht zijn. 
We verliezen onze idealen, 
We verliezen ons toekomstperspectief. 
 
Wilt u ons helpen te kijken met andere ogen, 
Zodat we onze blik kunnen verruimen, 
En anders tegen de dingen aan kunnen kijken? 
 
Wilt U ons helpen dat wij niet alleen kijken, maar ook zien, 
Zodat we het zien zitten? 
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Korte stilte 
 
Psalm 67 
 
 Hij zegene ons genadig 
 doe zijn aangezicht 
 over ons lichten. 
 
Samen : Doe lichten hemelhoog en wijd  
 de weg van zijn woorden:  
 bevrijding 
 
 Allen die samen bestaan  
 twee of tweeduizend miljoen  
 danken Hem dat zij bestaan 
 
Samen: De aarde bloeit als een moestuin  
 een wijngaard, een woud van kruiden.  
 Hij moedigt ons aan, dat wij leven. 
 
Onze Vader en Wees Gegroet 
 
Wij beseffen dat wij ons soms opsluiten in onze eigen waarheden, 
in ons eigen gelijk en onze eigen beelden. Wij keren ons daarom 
tot God en wij bidden samen: 
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 schuld, 
Zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven, 
En leid ons niet in bekoring maar verlos ons van het kwade. Amen 
 
Moeder van God en onze moeder, 
vol vertouwen bidden wij tot U: 
Schenk ons iets van uw geloof  
en leer ons dienstbaar zijn aan de mensen.  
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Wees gegroet Maria, vol van genade, 
de Heer is met U 
gij zijt de gezegende onder de vrouwen, 
en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot, 
Heilige Maria, Moeder van God 
bid voor ons, zondaars, 
nu en in het uur van onze dood, Amen 
 
Muziek: El niño, Antonio Lauro 
 
Gebed  
 
Gij die uw zon laat schijnen over alle mensen, 
die ons dagen schenkt en adem geeft, 
maak ons toegankelijk en dankbaar voor iedere mens 
die geschapen is naar uw beeld en gelijkenis. 
 
Samen: Gelukkig is de mens die zijn vertrouwen stelt op U 
 
 
Verwijder wat ons gescheiden houdt van elkaar: 
onbegrip en angst, vreemdheid en verwarring. 
Mogen geloof en vertrouwen ons leiden, 
verwondering en dankbaarheid ons bezielen. 
 
Samen: Gelukkig is de mens die zijn vertrouwen stelt op U 
 
Wat wij hier horen en verstaan, 
wat ons verwarmt en verlicht –  
bewaar het voor verkillen en verflauwen, 
houd het gaande, vuur het aan, 
in Jezus’naam en door zijn Geest. 
 
Samen: Gelukkig is de mens die zijn vertrouwen stelt op U 
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Vredeswens  
 
Heer Jezus Christus 
U hebt U door een Kananese vrouw laten verrassen 
en vrede in haar leven gebracht door haar dochtertje te genezen. 
Wij smeken U omwille van allen die verlangen naar uw vrede: 
maak ons tot vredebrengers in uw naam 
opdat gezondheid en welzijn mogelijk wordt voor elk mensenkind 
en er vrede groeit tussen alle volkeren 
 
Laten wij elkaar een teken van vrede en vriendschap geven. 
 
Mededelingen  
 
Wegzending en zegen  
 
God, 
Mogen wij de weldaad ondervinden van uw zegen,  
rust ons allen toe met uw geest 
en geef ons de kracht 
om uit liefde tot U  
onze taak als gelovigen ten uitvoer te brengen. 
Amen 
 
Zang: Zingen we samen ‘Uit uw hemel zonder grenzen’ nummer 

530 van de zangbundel, blz. 586. 


