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Meditatieviering 

 

Theresiagemeenschap in de oude synagoge 

12 juni 2016 

 

 

 

 

 

 
 

 

Thema: Met welke ogen kijkt u? 
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Vooraf: Meditatieve muziek 

 

Opening 

 

Hartelijk welkom hier op deze plaats. 

Het is goed om weer bij elkaar te zijn. 

We openen dit samenzijn met het teken van het kruis..+ 

Hier bijeengekomen 

hopen wij niet alleen elkaar 

maar ook Jezus te ontmoeten. 

Maar hoe willen wij Hem ontmoeten? 

Enkel met ons verstand? 

Of ook met ons hart? 

Straks horen wij wat er echt kan gebeuren 

als Jezus ergens wordt uitgenodigd. 

Hij komt niet alleen. 

Hij brengt een ongenode gast mee. 

En dat stelt vragen aan onze uitnodiging. 

Laten we elkaar toewensen 

dat dit samen vieren ons raakt tot in ons hart. 

 

Openingslied: Het lied van de Heer in ons midden:  

GVL nummer 513 bladzijde 564 (couplet 1 en 5) 

 

Themastelling 

 

Toegegeven, ieder van ons is helemaal anders dan alle 

anderen.  

Ieder van ons bezit een eigenheid waar alle anderen  
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nooit helemaal bij zullen kunnen.  

Het zou wel eens kunnen dat het daarom zo belangrijk is op 

welke  

manier, met welke ogen we naar elkaar willen kijken.  

Gods Woord, neergelegd in De Schriften,  

heeft daar een geheel eigen opvatting over.  

Laten we daar in deze viering ons voordeel mee doen.  

We nemen als thema de vraag: Met welke ogen kijkt u? 

 

Toelichting van het symbool 

 

Een prullenbak zoals op de voorkant van uw boekje, zo 

overvol als hij is, vertelt dat alles wat er niet of niet meer 

toe doet, alles wat onzin is en wat weg kan, 

bij elkaar op een hoop ligt en dus ook echt afgedankt is en 

geen rol meer speelt.  

Deze volle prullenbak is een symbool voor onze manier van 

kijken  

naar anderen … 

 

Verstilling 

 

Meditatie  

 

Ach, zolang een ander je maar niets in de weg legt, 

gaat het allemaal prima. 

Het wordt anders als de ander je wel iets in de weg legt. 

Dan kan het botsen; heel hard botsen zelfs. 

Op zulke momenten moet je toegeven dat iedereen, jijzelf 
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incluis, denkt en voelt vanuit een eigen wereld. 

Een ander kan daar nooit helemaal inkomen, eenvoudigweg 

omdat hij een ander mens is. 

Zolang we dat niet accepteren en zolang we vinden dat de 

ander de dingen op precies dezelfde manier moet  doen, dan 

kan het haast niet anders of het wordt oorlog. 

Enkel en alleen als mensen begrip voor elkaars anderszijn 

op kunnen brengen en bereid zijn om de fouten van de ander 

te vergeven, alleen dan is ‘samenleven’ mogelijk. 

 

Verstilling 

 

Meditatie 

 

Hoe zie ik de mensen om mij heen? 

Beleef ik hen als aanvulling op mijn pleziertjes en 

genoegens? 

Laten ze me onverschillig? 

Zie ik hen toch een beetje als bedreigend? 

Houd ik ze liever wat op afstand als ze te dichtbij komen? 

Erger ik me grenzeloos aan hen als ze de dingen doen die 

volgens mij niet kunnen of niet mogen? 

Kortom: met welke ogen kijk ik eigenlijk…? 

Durf ik me nu op dit moment trouwens ook eens af te 

vragen of mijn geloof in Gód mag meedoen in de wijze 

waarop ik naar anderen kijk? 

Zie ik hen ondanks alle verschillen met mij toch als 

broeders en zusters van één en dezelfde, ónze, Vader? 

Maakt mijn godsgeloof me tot een mens die eerst en vooral 
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anderen liefheeft omdat zij ook van God zijn…? 

 

Verstilling 

 

Lied om vergeving en bemoediging: Verdoofd en 

schamper 

GVL nummer 535 bladzijde 592 

 

Afsluitend gebed (samen) 

 

God, 

in uw barmhartigheid rekent Gij het kwaad niet aan, 

vergeeft Gij het aangedane onrecht als we spijt hebben. 

Wij bidden U: 

geef dat wij door onze liefde tot de ander 

proberen te herstellen wat is misgegaan. 

Dit vragen wij U door Jezus, 

uw Zoon en ons Voorbeeld. Amen. 

 

Psalm. 32 (31), 1-2, 5, 7, 11. 

 

Antifoon:  

 

Gij hebt mijn zonden vergeven. 

 

Gelukkig degene wiens fout werd vergeven,  

wiens zonde door God werd bedekt.  

Gelukkig de mens die geen schuld heeft bij God,  

wiens hart geen misdaad verbergt. 

 

Toen heb ik mijn zonde beleden voor U,  
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mijn schuld niet langer ontkend.  

Ik sprak: voor de Heer beken ik mijn fout;  

toen hebt Gij mijn zonde vergeven. 

 

Mijn toevlucht zijt Gij, mijn redder in nood,  

Gij hult mij in voorspoed en vreugde.  

Weest blij in de Heer, alle vromen,  

verheugt u en jubelt, oprechten van hart. 

 

Evangelie volgens Lucas, 7, 36 – 8, 3. 
 

In die tijd vroeg een van de Farizeeën Jezus bij zich te eten. 

Jezus trad het huis van de Farizeeër binnen en ging 

aanliggen. Een vrouw nu, die in de stad als zondares bekend 

stond, was te weten gekomen dat Jezus in het huis van de 

Farizeeër te gast was. Zij nam een albasten vaasje met 

balsem mee en ging schreiend achter Hem, bij zijn voeten 

staan. Haar tranen maakten zijn voeten nat, die ze met haar 

hoofdhaar afdroogde. Zij kuste ze keer op keer en zalfde ze 

met de balsem. Toen de Farizeeër die Hem uitgenodigd had 

dit zag, zei hij bij zichzelf: Als dit een profeet was, zou Hij 

weten wie en wat voor een vrouw het is die Hem aanraakt; 

het is immers een zondares. Jezus gaf hem ten antwoord: 

Simon, Ik heb u iets te zeggen. Waarop deze zei: Zeg het, 

Meester. Een geldschieter had twee schuldenaars, de een 

was hem vijfhonderd, de ander vijftig denariën schuldig. 

Omdat zij die niet konden teruggeven, schold hij ze aan 

allebei kwijt. Wie van hen zal nu het meest van hem 
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houden? Ik veronderstel, - antwoordde Simon - diegene aan 

wie hij het meeste heeft kwijtgescholden. Jezus zei tot hem: 

Uw oordeel is juist. Daarop keerde Hij zich tot de vrouw en 

zei tot Simon: Ge ziet die vrouw daar? Ik kwam uw huis 

binnen; ge hebt niet eens water over mijn voeten gegoten, 

maar mijn voeten zijn nat geworden door haar tranen en zij 

heeft ze met haar haren afgedroogd. Gij hebt Mij niet eens 

een kus gegeven, maar zij hield sinds Ik binnenkwam niet 

op mijn voeten te kussen. Gij hebt mijn hoofd niet met olie 

gezalfd, maar zij heeft mijn voeten gezalfd met balsem. 

Daarom zeg Ik u: haar zonden zijn haar vergeven, al zijn ze 

nog zo talrijk want zij heeft veel liefde betoond. Weinig 

liefde betoont hij aan wie weinig wordt vergeven. Daarop 

sprak Hij tot haar: Uw zonden zijn u vergeven. De andere 

gasten vroegen zich af: Wie is deze man, die zelfs zonden 

vergeeft? Jezus zei tot de vrouw: Uw geloof heeft u gered: 

ga in vrede. Er volgde nu een tijd waarin Hij predikend 

rondtrok door stad en dorp en de Blijde Boodschap van het 

Rijk Gods verkondigde. 

Woorden van God voor mensen van nu. 

Stilte (10 minuten) 

ter overweging: Jezus zei tot de vrouw: Uw geloof heeft u 

gered: ga in vrede 

Meditatieve Muziek 
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Tekst ter overweging uit Etty Hillesum 

‘Ik heb God weer gedankt, 

niet voor het warme bed en voor de warme maaltijd, 

maar dat Hij weer in me wilde wonen. 

Ik dank nooit voor de goede aardse dingen die ik van hem 

krijgen zal, en ik zal ook niet in opstand komen tegen hem, 

als ik ze niet meer krijg. 

Het staat me tegen om te danken voor iets, wat zovelen niet 

hebben. 

Het is nu eenmaal nog slecht gesteld met de verdeling van 

de aardse goederen op onze onvolmaakte aarde. 

En het lijkt me een toeval of je bij de zatten of bij de 

hongerigen terecht bent gekomen. 

En ik zal nooit kunnen danken voor mijn dagelijkse brood 

als ik weet dat zoveel anderen dat dagelijks brood niet 

hebben. 

Maar: wanneer ik dat dagelijks brood ook niet heb, dan 

hoop ik tóch te danken. 

Voor iets anders. 

Daarvoor dat God in me is. 

En dat heeft niets te maken of je wel of niet goed doorvoed 

bent… 

Tenminste, dat zeg ik nu, aan m’n warme kachel, 

na een goed ontbijt. 

Het is allemaal heus niet zo eenvoudig.’ 
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Gedachteniskaars (intenties) 

Collecte/meditatieve muziek 

Onze Vader 

 

Onze verbondenheid met de mensgeworden God, 

in de kracht van de Geest en in de gemeenschap met de 

Kerk, 

ligt uitgedrukt in het Onze Vader, 

woorden die Jezus zelf ons heeft toevertrouwd. 

Onze Vader, 

graag zouden wij in deze wereld 

uw naam geheiligd zien. 

Mochten steeds meer mensen U kennen 

als God-met-ons. 

Uw Rijk kome! 

Een rijk van liefde, vrede en gerechtigheid. 

Uw wil geschiede, 

want Gij wilt dat wij gelukkige mensen zijn, 

die zich inzetten voor de anderen. 

Wij vragen U om het dagelijks brood, 

om het nodige voedsel voor wie honger heeft 

en om de moed ons voedsel te delen. 

Vergeef ons onze schuld, 

want dikwijls zijn wij onverschillig voor uw liefde. 

Leer ons de anderen vergeving schenken, 

steeds opnieuw, zonder bitterheid. 

Leid ons weg uit de bekoring 
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van hoogmoed en onoprechtheid. 

En verlos ons van het kwade. 

Want Gij zijt de vrede en de vreugde, 

de kracht en de heerlijkheid 

tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. 

Vredeswens  

Heer Jezus, 

omdat de zondares tegenover U 

haar kleinheid durfde erkennen, 

opende zij haar hart voor diepe vrede en vreugde. 

Wij vragen U: 

wil ook ons die genade aanreiken. 

De vrede van de Heer zij met ieder van u. 

Moge wij die vrede Gods verder uitdragen en aan elkaar 

doorgeven. 

Slotgebed 

 

Ik weet dat het niet altijd gemakkelijk is 

om voor je geloof ook daadwerkelijk uit te komen – zegt 

God – 

en om door je manier van leven 

getuigenis van Mij af te leggen. 

Toch wil Ik je uitnodigen 

om in het voetspoor van Jezus te gaan 

en om aan iedereen die je ontmoet 

woorden van liefde te geven. 

Alleen zo kan mijn droom 
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van een nieuwe wereld vol met lieve mensen 

werkelijkheid worden! 

Durf je dat aan? – vraagt God. 

Ik hoop het en Ik wil je daarvoor graag zegenen. 

Mededelingen 
 

Zending en zegen 

 

In deze viering klonk de stem van de levende Heer 

die tot elk van ons zei: 

“Ik heb je pijn gehoord, Ik heb je spijt gezien. 

Kom, keer je om en verlies geen tijd. 

Bemin met nieuwe moed.”. 

Daartoe zendt en zegent Hij ons, 

Hij die is + Vader, Zoon en H. Geest. Amen. 

Slotlied: Zolang er mensen zijn 

GVL nummer 567 bladzijde 628 

 

 

                   


