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Liturgie in de synagoge 

 
 

 

Woord van Welkom 

 

Elke dag maken we keuzes. 

Vandaag hebben we gekozen om hier te zijn. 

Welkom hier in de synagoge, om samen te zoeken naar wat 

we waardevol vinden in ons leven. 

Hopelijk lukt het ons, om alle beslommeringen achter ons te 

laten en ons hart te openen voor elkaar en voor het Woord 

van God. 

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

En we ontsteken licht, om God die leven is en leven geeft in 

ons midden te weten. 
 

Openingslied: Lied aan het licht 

 

Licht dat ons aanstoot in de morgen, 

voortijdig licht waarin wij staan 

koud, een voor een, en ongeborgen, 

licht overdek mij, vuur mij aan. 

Dat ik niet uitval, dat wij allen  

zo zwaar en droevig als wij zijn 

niet uit elkaars genade vallen 

en doelloos en onvindbaar zijn. 

 

Licht, van mijn stad de stedehouder, 

aanhoudend licht dat overwint. 
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Vaderlijk licht, steevaste schouder, 

draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 

Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen of 

ergens al de wereld daagt 

waar mensen waardig leven mogen 

en elk zijn naam in vrede draagt. 

 

Alles zal zwichten en verwaaien 

wat op het licht niet is geijkt. 

Taal zal alleen verwoesting zaaien 

en van ons doen geen daad beklijft. 

Veelstemmig licht, om aan te horen  

zolang ons hart nog slagen geeft. 

Liefste der mensen, eerstgeboren, 

licht, laatste woord van Hem die leeft 
 

Themastelling cb 

 

‘Zorg nou maar dat je niet in zeven sloten tegelijk loopt,’ zei 

moeder tegen zoonlief die boordevol plannen het ouderlijk 

huis verliet om een bedrijfje te beginnen. 

Je moet altijd zorgen dat je goed weet wat je doet. 

Niemand van ons betwist dat, maar er is toch net ietsje méér 

over te zeggen. 

Je hebt namelijk ook nog….een hárt. 

En je hart moet misschien ook wel volop mee mogen doen. 

In dit uur waarin we wat bewuster dan anders met de basis 

van ons bestaan willen bezig zijn, kiezen we juist daarom als 

thema: Gebruik je verstand, maar vooral je hart. 
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Gebed om vergeving 

 

Het is goed dat we het even stil maken in ons hart, en 

kijken waar wij Gods Geest niet toelieten in ons leven. 

Bidden wij nu om vergeving en om kracht om het beter te 

doen. 

 

Wees aanwezig bij allen 

die zuchten onder de dreiging van geweld. 

Geef toekomst voor al uw mensenkinderen. 

 

Allen: God wees ons barmhartig en zegen ons, 

           toon ons het licht van uw aanschijn. 

 

Wees aanwezig bij allen 

die zoeken naar richting in hun leven. 

Geef uw Woord van waarheid aan al uw mensenkinderen. 

 

Allen: God wees ons barmhartig en zegen ons, 

           toon ons het licht van uw aanschijn. 

 

Wees aanwezig bij allen 

die lijden onder verdriet of eenzaamheid. 

Wees goede moed voor al uw mensenkinderen. 

 

Allen: God wees ons barmhartig en zegen ons, 

           toon ons het licht van uw aanschijn. 

 

Moge God het ons vergeven en acht slaan op onze bereidheid 

om zoveel mogelijk voor het goede te kiezen. Amen. 
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Toelichting van het symbool cb 

 

Ze worden in de fabriek altijd al felrood geschilderd, die 

brandblusapparaten zodat ze snel in het oog vallen. 

Vaak jaar na jaar blijven ze hangen om de doodeenvoudige 

reden dat er geen brand is. 

Gelukkig, laten we er maar blij om zijn. 

Bij het brandblusapparaat dat hier als symbool dient, ligt het 

een beetje anders. 

Het thema luidt immers ‘gebruik je verstand maar vooral je 

hart’ en we willen dit brandblusapparaat gebruiken om te 

zeggen: als de brand in je hart oplaait, als er een gloed van 

liefde uit omhoog schiet, dan moet je die brand juist níét 

blussen. 

Als liefde mee mag doen met je verstand, dan moet je die 

liefde nooit blussen. 

Liefde, die mag je nooit blussen. 

 

Korte stilte… 

 

Eerste Lezing: cb (uit ‘Langzaam Afscheid’, een 

gedichtenbundel over een dementerende echtgenote) 

 

Zij kan dit versje niet meer lezen,  

toch wil ik mijn gevoelens kwijt en laat die aan u allen weten: 

Marijke was en is mijn liefste meid. 

Alle pluimen die ik in mijn carrière heb ontvangen, 

eerbewijzen, jaar na jaar, ik wist het al, maar nu heel zeker, 

die ontving ik mede dankzij haar. 
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Die dankbaarheid wil ik graag tonen door dagelijks naar haar 

toe te gaan. 

Al wordt er dan niet meer gesproken, mijn liefde voor haar 

blijft bestaan. 

We hadden ons zoveel voorgenomen, maar het leven dat kent 

geen pardon. 

Hoe het ook zal verlopen mijn liefde voor haar…..blijft zo 

warm als de zon, maar vooral in mijn hart. 

 

Tussenzang: 

 

Evangelie: Matteüs 16, 21-27 

 

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens 

Matteüs. 

 

In die tijd begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken dat 

Hij naar Jeruzalem moest gaan; dat Hij daar veel zou moeten 

lijden van de oudsten, 

de hogepriesters en de schriftgeleerden, maar dat Hij na ter 

dood gebracht te zijn, op de derde dag zou verrijzen. 

Toen nam Petrus Jezus terzijde en begon Hem ernstig 

daarover te onderhouden: ‘Dat verhoede God, Heer! 

Zoiets mag U nooit overkomen!’ 

Maar Hij keerde zich om en zei tot Petrus: ‘Ga weg, satan, 

terug! 

Gij zijt Mij een aanstoot, want gij laat u leiden door 

menselijke overwegingen en niet door wat God wil.’ 

En daarna tot zijn leerlingen: ‘Wie mijn volgeling wil zijn, 

moet Mij volgen door zichzelf te verloochenen en zijn kruis 
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op te nemen. 

Want wie zijn leven wil redden, zal het verliezen. 

Maar wie zijn leven verliest om Mijnentwil, zal het vinden. 

Wat voor nut heeft het voor een mens heel de wereld te 

winnen, als dit ten koste gaat van eigen leven? 

Of wat zal een mens kunnen geven in ruil voor zijn leven? 

Want de Mensenzoon zal komen in de heerlijkheid van zijn 

Vader, vergezeld van zijn engelen, en dan zal Hij ieder 

vergelden naar zijn daden.’ 

 

Woorden van God, voor mensen van nu. 

 

Acclamatie:  

 

Overweging 

 

Korte stilte, waarna instrumentaal 

 

Meditatie 

 

We hadden het bij de inleiding op onze viering over ‘goed 

weten wat je doet’. 

Het goed gebruiken van je verstand is daarbij van groot 

belang, maar evenzeer het laten meespreken van je hart. 

Door dat laatste, het laten meedoen van je hart, komt er een 

heel bijzondere gloed in wat je onderneemt, iets moois, iets 

goeds….misschien mag je het wel ‘liefde’ noemen. 

En liefde, liefde is altijd iets goeds. 

Liefde moet je nooit blussen. 
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Stiltelezing: uit psalmschrift 

Kees Waaijman, Laetitia Aarnink 

 

Wie zich in het nauw gedreven voelt, wil weg van de plaats 

des onheils. 

Hij zoekt een vrijplaats, een plaats waar hij de adem van de 

achtervolgers niet meer in zijn nek voelt. 

Het is een plaats waar hij bij kan komen van wat hij heeft 

meegemaakt. 

Er is een veilige afstand tussen hemzelf en degenen die hem 

naar het leven staan. 

Maar de dreiging blijft. 

Dit is de situatie van politieke vluchtelingen die na een vaak 

gevaarlijke en lange tocht asiel aanvragen in een voor hen 

vreemd land. 

Zij krijgen te eten, warme kleren en een bed. 

Daarna begint de fase van het onderzoek: 

identiteitspapieren inleveren, als ze die tenminste hebben, 

ondervraagd worden door tolken, ingewikkelde formulieren 

invullen, vingerafdrukken maken, medische onderzoeken 

ondergaan en wachten. 

 

Eindeloos wachten op een gunstige uitslag. 

Iemand zegt: ‘Ik ben maar met één ding bezig: als ik maar 

mag blijven en als vluchteling geaccepteerd word. 

Ik kan niet terug.  

Ik kan nergens heen.  

Ik voel me onzeker. 

Als er nu maar iemand was die mij begreep’. 

Iemand anders zegt: ‘Ik voel me volkomen ontworteld. 
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Ik ben hier niemand. 

Ik heb geen werk. 

Ik ken de taal niet. 

Bovendien is mijn aanvraag voor de vluchtelingenstatus in 

eerste instantie geweigerd. 

Ik heb kalmerende middelen nodig om op de been te blijven’. 

De vrijplaats is een spannende situatie. 

Het onmiddellijke geweld is wel geweken, maar verder blijft 

alles onzeker. 

 

Een belangrijk moment voor de vluchteling breekt aan 

wanneer hij voelt: ‘Mijn verhaal wordt serieus genomen. 

Ze begrijpen waar ik mee zit. 

Er is iemand die het voor mij opneemt en met mij zoekt naar 

een oplossing voor mijn problemen’. 

 

Voor de politieke vluchteling is dat het moment, waarop hij te 

horen krijgt, dat hij in ieder geval niet teruggestuurd zal 

worden naar het land waar hij vandaan komt. 

Hij hoeft zijn vlucht niet meer te verdedigen of te bewijzen. 

Helemaal gerust is hij echter pas, wanneer hem officieel 

wordt medegedeeld: ‘Jij mag hier blijven. 

Jij bent vrij. 

Jij kunt gaan en staan waar je wilt. 

De vluchteling mag een nieuw bestaan opbouwen. 

Hij is vrij. 

De formele procedure is afgewikkeld het is allemaal goed 

gekomen. 

 

Uiterlijk geniet de ex-vluchteling nu dezelfde vrijheden als 
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ieder ander. 

Toch is de weg naar zijn échte bevrijding nog nauwelijks 

begonnen. 

Die begint pas echt wanneer hij zich ook van binnenuit de 

gegeven vrijheid gaat toe-eigenen. 

Daarvoor is nodig dat hij zijn vlucht verwerkt en zich van 

binnenuit vestigt in het nieuwe land. 

Als hij kan genieten van zijn verworven vrijheid. 

Soms duurt het echter jaren, voordat iemand zich zijn 

bevrijding van binnenuit heeft eigen gemaakt. 

Hij woont en werkt in een nieuw land, is er getrouwd, heeft er 

kinderen gekregen en leeft er alsof hij er geboren is. 

En tóch is zijn hart ergens anders. 

Soms wordt hij verteerd door heimwee. 

 

Ontsteken gedachteniskaars 

 

We ontsteken de gedachteniskaars….(intenties) 

 

U mag nu zelf een kaarsje ontsteken voor uw eigen intentie. 

 

Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur  

dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft. 

Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur  

dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft.  

Als alles duister is……… 

 

Collecte + collectelied: Something inside so strong 

 

The higher you build your barriers. 



 11 

The taller I become. 

The farther you take my rights away. 

The faster I will run. 

 

You can deny me, 

you can decide to turn your face away. 

No matter ‘cause there’s: 

 

Refrein: Something inside so strong, 

  I know that I can make it, 

  ‘though you’re doing me wrong, so wrong. 

  You thought that my pride was gone, oh no….. 

  Something inside so strong, oh 

  There’s something inside so strong. 

 

The more you refuse to hear my voice. 

The louder I will sing. 

You hide behind walls of Jericho. 

Your lies come tumbeling. 

 

Deny my place in time. 

You squander wealth that’s mine, 

my light will shine so brightly it will blind you, 

because there is: 

 

Refrein 

 

Brothers en sisters. 

When they insist we’re just not goog enough. 

Well we know better. 
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Just look them in the eye and say: 

‘We’re gonna do it annyway’ (4x) 

 

Refrein 

 

Onze Vader 

 

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 wij ook aan anderen hun schuld vergeven. 

En leid ons niet in bekoring, 

maar verlos ons van het kwade. 

Want van U is het koninkrijk 

en de kracht en de heerlijkheid 

in eeuwigheid. 

Amen. 

 

Vredeswens 

 

Hoe weten wij de weg naar vrede 

als Jezus ons deze weg niet had voorgeleefd? 

Daarom richten wij ons tot Hem en bidden wij samen: 

 

Heer Jezus, Christus, 

U bent de weg, de waarheid en het leven. 

Houd ons gaande op uw weg, 
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leid ons naar waarachtige vrede, 

opdat wij leven. 

Zo bidden wij U die leeft in eeuwigheid. Amen. 

 

De vrede des Heren zij altijd met u. 

En met uw geest. 

 

Laten wij dan om te beginnen 

elkaar hier een oprecht teken van vrede geven 

 

Vredeslied: Ieder heeft een droom 

 
Ieder heeft een droom, heeft zijn eigen wens. 

Hopen op geluk ook voor medemens. 

Denken aan wat komt op weg met elkaar. 

Geloven in de toekomst, maak het samen waar. 

Ieder heeft een droom. 

 

Bezinning: de keuze tussen gevoel en verstandcb 

 

De moeite om te kiezen 

tussen gevoel en verstand, 

niet wetend wat te verliezen 

de schepen achter jou verbrand. 

 

Verstand heeft je weerhouden 

gevoelens na te volgen, 

maar twijfels blijf je nu houden 

een vreemde angst blijft je achtervolgen. 
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Was de keuze dan toch een vergissing? 

Had je niet meer moeten riskeren? 

Of was het toch de beslissing 

om niet nog meer pijn en verdriet te hoeven incasseren. 

 

Het besluit heb je nu genomen 

dat is nu achter de rug. 

je zal nu moeten afwachten wat er van zal komen, 

er is maar een weg terug. 

 

Maar of het juist was 

wat je hebt gedaan? 

Met die twijfel 

zul je verder moeten gaan 

 

Slotgebed 

 

Bidden we samen: 

 

God, Vader, Moeder, alles tegelijk, omdat U  

Alles bent, legt U ook álles in ons om optimaal te kunnen 

leven: een verstand en een hart! 

Wij bidden U dat het liefdesvuur in ons nooit mag doven en 

dat liefde steeds ook het laatste woord mag zijn bij de keuzes 

die wij maken. 

Wat wordt het overal mooi als bij iedereen en overal het 

uiteindelijke doel van al wat ondernomen wordt, liefde is! 

Heeft Jezus ons ooit een andere droom voorgehouden. 

Wek uw kracht, God, als wij de liefde geblust hebben, 

en vervul ons met Uw liefde, dat vragen wij U in Jezus’ 
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Naam. Amen. 

 

Mededelingen 

 

Wegzending en zegen 

 

Wij zijn mensen, 

altijd onderweg 

om te zoeken en te vinden. 

Onze weg komen we op het spoor 

met de wijsheid van ons hart. 

 

Laat ons dan gaan met een open hart. 

Laat ons hen, die geen geluk kennen, omarmen. 

Laat onze voeten voorzichtig de weg van belofte betreden. 

 

Mogen we de zegen ontvangen van de Algoede God: Vader, 

+ Zoon en heilige Geest. Amen 

 
Slotlied: Houd elkander vast 
 

Houd elkander vast, blus de geest niet uit, maak elkaar niet 

klein. 

Die ons maakte uit niets,  

laat niet varen, het werk van zijn handen. 

 

Refrein: Van Hem is de toekomst, kome wat komt, 

  licht dat niet dooft, liefde die blijft. 

  Van Hem is de toekomst, kome wat komt, 

  licht dat niet dooft, liefde die blijft. 
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Houd elkander vast, blus de geest niet uit, maak elkaar niet 

klein. 

 

Hoor een stem: 

Ik maak alle dingen nieuw, 

ik zal de tranen uit je ogen wissen en de dood zal niet meer 

zijn. 

 

Refrein: Van Hem is de toekomst, kome wat komt, 

  licht dat niet dooft, liefde die blijft. 

  Van Hem is de toekomst, kome wat komt, 

  licht dat niet dooft, liefde die blijft. 
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Wat streeft de Theresiagemeenschap na 

 

Sinds januari 2013 bestaat er een werkgroep Theresiagemeenschap bestaande 

uit een aantal parochianen van de Theresiagemeenschap. 

De leden zijn betrokken bij de Theresiakerk en/of bij de parochie HH Jacobus 

en Johannes. 

De werkgroep heeft tot doel de mensen die betrokken zijn bij de Theresia „ 

bijeen te houden”, als een levendig en actief deel van de parochie. Vaak zien 

we mensen afhaken als een kerk gesloten wordt. 

De werkgroep heeft na lang beraad besloten de stap te zetten tot het oprichten 

van een vereniging omdat de geloofsbeleving van een groep mensen geen 

gestalte kan krijgen in het huidige parochieverband. De richtlijnen van het 

bisdom laten dit niet toe. 

1. De vereniging wordt gevormd door de leden en bestuurd door een door 

de leden gekozen bestuur. 

2. Het bestuur van de vereniging geeft vorm aan het beleid door het 

initiëren en faciliteren van vieringen, activiteiten en samenkomsten.  

De vereniging heeft ten doel het levend houden van de (geloofs)banden die 

bestaan tussen parochianen van de voormalige Theresiaparochie te Borne. Zo 

verenigd met elkaar willen we met nieuw elan werken aan de vormgeving van 

een eigentijdse invulling van ons geloof samen met iedereen die affiniteit heeft 

met de spiritualiteit van de Theresiagemeenschap Borne. 

De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:  

- het organiseren van vieringen, activiteiten en samenkomsten; 

- het verder ontwikkelen van het open evangelische klimaat van de 

vereniging;  

- het zo nodig exploiteren en beheren van een gemeenschappelijke 

ruimte;  

- het samenwerken met andere organisaties met een gelijk of 

aanverwant doel; 

- het werven van middelen om deze doelstellingen te kunnen 

realiseren. 

De vereniging heeft een katholieke achtergrond met een oecumenische 

spiritualiteit. 

 

Bezoek ook onze website: www.theresiagemeenschapborne.nl 

Of wordt lid van facebook via de link op de website. 

 

 

http://www.theresiagemeenschapborne.nl/
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