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Vredesviering zondag 29 september 2019 

In de oude synagoge 
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Vooraf: instrumentaal  

 

P Begroeting  

 

Vrede en alle goeds voor ons allen. 

Fijn om elkaar weer te zien. 

We worden uitgenodigd om er voor elkaar te zijn. 

In dit moment van bezinning mogen we stilstaan bij het 

thema: Vrede verbindt over grenzen. 

Openen we dit samenzijn met het teken van het kruis; 

in de naam van de Vader, de Zoon en de H.Geest.  

 

Openingslied: Mensen onderweg 

 

Mensen zijn op weg,  

eeuwenlang bewegen zij zich voort. 

Mensen onderweg,  

zoeken zich een thuis een leefbaar oord. 

 

 Heel de aarde rond, over land, over zee, 

 loopt goed zichtbaar een menselijk spoor; 

 hier wat primitief, daar modern eigentijds, 

 soms met omwegen, meestal rechtdoor. 

 

Mensen gaan op weg,  

uit wat onrechtvaardig is vandaan. 

Mensen onderweg,  

blijven uitzien naar een nieuw bestaan. 

 

 Hopen op herstel van de waarden van toen, 
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 uit een tijd die voorbij is gegaan; 

 of zij breken af wat van gisteren nog staat 

 omdat zij nieuwe wegen inslaan. 

 

Mensen, ga op weg,  

drijf mee met de stroom of ga alleen. 

Mensen onderweg,  

kunnen niet over of om jou heen. 

 

 Voel je niet verplicht om de hoofdweg te gaan, 

 er zijn zijwegen voor iedereen. 

 Waar de zin van alles wat leeft wordt verstaan, 

 komen al onze wegen bijeen. 

 

S:Themastelling: 

Voordat een grenswijziging tussen twee landen echt een feit  

is, moet er nogal heel wat water door de Schelde gestroomd 

zijn. 

Grenzen zorgen immers voor een gevoel van veiligheid; 

ze zorgen voor rust en duidelijkheid; zo van: tot hier en niet 

verder. 

Ook mensen stellen grenzen voor zichzelf. 

Interessant is dan de vraag hoe de mens met zijn grenzen 

omgaat. 

De bijbellezingen van vandaag hebben daar een uitgesproken 

mening over. 

We gaan er met elkaar over bezig onder het thema: Vrede 

verbindt over grenzen. 
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S: Indeiding 

 

Bij sommige parkeerplaatsen waar je na gebruik moet betalen 

kun je er niet omheen: de slagboom! 

Je zult eerst je kaartje als bewijs van betaling in het gleufje 

van het apparaat gestoken moeten hebben, anders blijft de 

slagboom dicht. 

‘Geen meter verder, beste vriend.  Hier is de grens.  Eerst 

betalen!’ 

De slagboom wil ons aan het denken zetten over de manier 

waarop wijzelf in het leven met grenzen omgaan. 

 

Verstilling 

 

P: Meditatie 

 

Er gaat haast geen dag voorbij of je hoort via de media over 

asielzoekers die tegen grensproblemen zijn opgelopen. 

Op de deur van uw en mijn wereldje wordt er ook vaak 

geklopt. 

Mensen doen een beroep op je, vragen of je opendoet, je met 

hen inlaat, naar hen luistert, ze misschien wel binnenlaat. 

Niet altijd, maar soms verschansen we ons ten onrechte 

achter onze grenzen. 

Een serieus apel om onze grens te openen, wijzen we af. 

En toch…grenzen moeten soms echt open, of we het willen 

of niet. 

 

Verstilling 
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S: Meditatie 

 

Als we horen dat daar of daar, tussen die en die groep, 

onenigheden zijn uitgebroken, zijn we vaak de eersten die 

zeggen: ‘Waarom verstaan ze elkaar nou niet? 

Waarom kan die of die nu niet eens een keertje over zijn hart 

strijken? 

Maar het is helemaal ánders als we zelf in het geding zijn. 

Hoe gaat het bij mij als iemand me zegt: 

‘Waarom kan er bij jou geen openheid zijn? 

Waarom blijft jouw slagboom gesloten?’ 

We beseffen dat we het lang niet altijd goed doen. 

Met de slagboom die wij dichtgooien, zullen we anderen 

soms veel pijn doen. 

Moeten we niet kritisch durven nadenken over ons eigen 

omgaan met grenzen? 

Denken we erover na tegen de achtergrond van hoe een 

dichter het verwoordt: ‘Wie zijn leven niet wil geven, niet wil 

delen met zovelen, met een ander, gaat verloren.’ 

 

Verstilling 

 

Lied om vergeving en bemoediging: Wie zijn leven niet 

wil geven. GVL nr. 548 blz 609 .  

 

S: Vergevingsgebed  
 
Uit: Het boek van vergeving, p. 16-17 

(Desmond en Mpho Tutu, 2014; Uitgeverij Het Spectrum) 
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A: Ik wil bereid zijn tot vergeven 

Maar ik durf niet te vragen om de wil om te vergeven 

Voor het geval dat jij het me aanbiedt 

En ik er nog niet aan toe ben 

Ik ben er nog niet aan toe om mijn hart te laten vermurwen 

Ik ben er nog niet aan toe om weer kwetsbaar te zijn 

Ik ben er nog niet aan toe om in de ogen van mijn kwelgeest 

menselijkheid te ontwaren 

Of om te zien dat degene die mij gekwetst heeft misschien 

ook heeft gehuild 

Ik ben nog niet klaar voor de reis 

Ik heb nog geen interesse voor het pad 

Ben ik zelfs maar in staat tot de woorden 

Vergeef me? 

Durf ik zelfs maar te kijken? 

Durf ik het leed dat ik heb veroorzaakt te zien? 

Ik kan alle gebroken stukjes van dat fragiele iets zien 

Die ziel die probeert op te stijgen op de gebroken vleugels 

van de hoop 

Maar slechts vanuit mijn ooghoek 

Ik ben er bang voor 

En als ik bang ben om te kijken 

Hoe kan ik dan niet bang zijn om te zeggen 

Vergeef me? 

Is er een plek waar wij elkaar kunnen ontmoeten? 

Jij en ik 

De plek in het midden 

Het niemandsland 

Waar we de grens overgaan 

Waar jij gelijk hebt 
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En ik ook gelijk heb 

En waar we beiden ongelijk hebben 

en ons beiden onrecht is aangedaan 

Kunnen we elkaar daar ontmoeten? 

En op zoek gaan naar de plek waar het pad begint 

Het pad dat eindigt wanneer we vergeven 

 

S: Eerste lezing Uit de profeet Jesaja, 56, 1, 6-7. 

 

Zo spreekt God de Heer: Onderhoudt het recht en doet wat 

rechtvaardig is, want mijn heil is in aantocht, mijn 

gerechtigheid zal zich openbaren.  

De vreemdelingen die zich bij de Heer aansluiten om Hem te 

dienen, die zijn naam met liefde vereren en zijn dienaren 

willen zijn, allen die de sabbat onderhouden en hem niet 

onteren, die trouw blijven aan mijn verbond, hen breng Ik 

naar mijn heilige berg en Ik geef hun vreugde in mijn huis 

van gebed.  

Hun brand- en slachtoffers zullen Mij aangenaam zijn op 

mijn altaar, want mijn huis zal worden genoemd: een huis 

van gebed voor alle volken. 

 

Tussenzang: The Rose 

 

Sommigen zeggen liefde, dat is een rivier 

Die het tere riet verdrinkt 

Sommigen zeggen liefde, dat is een scheermes 

Dat je ziel bloedend achterlaat 

 

Sommigen zeggen liefde, dat is een honger 
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Een eindeloos pijnlijke behoefte 

Ik zeg liefde, dat is een bloem 

En jij haar enige zaad 

 

Het is het hart bang om te breken 

Dat nooit leert dansen 

Het is de droom bang om te ontwaken 

Die nooit een kans neemt 

Het is diegene die niet genomen kan worden 

Die lijkt niet te kunnen geven 

En de ziel bang om te sterven 

Die nooit leert om te leven 

 

Als de nacht te eenzaam is geweest 

En de weg te lang 

En je denkt dat liefde alleen 

Voor de gelukkige en de sterke is 

Onthoud gewoon dat in de winter diep onder de sneeuw 

Het zaad ligt 

Dat met de liefde van de zon 

In de lente 

Een roos wordt 

 

Stiltelezing (uit het boek ‘Bewogen grensgangers’) 

 

Mgr. Oscar Arnulfs Romero werd in 1974 benoemd tot 

bisschop van Santiago de Maria en in 1977 aartsbisschop van 

San Salvador. 

Hij kan zich niet afzijdig houden bij de brute terreur van de 

rijke en machtige elites over de massa’s armen en ontrechten. 
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In een versneld groeiproces komt hij tot de overtuiging, dat 

de kerk zich dient in te zetten voor en met het volk. 

Zijn laatste aarzelingen verdwijnen, als op 20 januari 1979 

zijn priester Octavio Ortiz (35 jaar) en vier jonge mensen 

door zwaar gewapende militairen worden vermoord zonder 

enige vorm van proces. 

In de eucharistieviering op 21 januari, waar 15.000 mensen 

aan deelnemen, legt Romero een uitgebreide verklaring af. 

Het was nu slechts een kwestie van tijd, dat met Romero 

definitief afgerekend zou worden. 

 

Tussenzang: Ik zal er zijn  

 

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.  

Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 

Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 

Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 

 

Een boog in de wolken als teken van trouw, 

staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 

In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 

ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 

 

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 

Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 

dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 

U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 

 

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 

Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
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Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 

uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 

 

O Naam aller namen, aan U alle eer. 

Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: 

Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 

Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 

 

P: Evangelie  volgens Matteüs, 15, 21-28. 

 

In die tijd trok Jezus zich terug naar de streek van Tyrus en 

Sidon.  

Op een gegeven ogenblik 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 immers 

toch ook de kruimels die van de tafel van hun meesters 

vallen.  

Daarop zei Jezus haar: Vrouw, ge hebt een groot geloof!  
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Uw verlangen wordt ingewilligd.  

En van dat ogenblik was haar dochter genezen. 

 

P: Overweging 

 

Luisterlied: Leun op mij (Ruth Jacott) 

 

Als het lijkt alsof niemand naar je kijkt 

Als je denkt dat iedereen je soms ontwijkt 

Leun op mij 

Als de kleuren die je draagt niet van jou zijn 

Als de dingen om je heen weer veel te grauw zijn 

Leun op mij 

Kom maar hier en leun op mij 

Kijk niet terug maar kijk naar mij 

Al het wachten is voorbij 

Leun op mij 

Leun op mij 

Als het lijkt alsof niemand om je geeft 

Als je niet meer weet waarom je eigenlijk leeft 

Leun op mij 

En als je hart gebroken is 

Leun op mij 

Kom maar hier en leun op mij 

Kijk… 
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S: Woorden van geloof 

 

V: Ik geloof in God, 

Schepper van hemel en aarde. 

 

Ik geloof dat God zijn schepping 

aan ons, mensen, heeft toevertrouwd 

opdat wij zijn werk zouden voortzetten 

en deze aarde voor alle mensen 

bewoonbaar zouden maken. 

 

V: Ik geloof in Jezus Christus, 

de Verlosser van de wereld. 

 

Ik geloof dat wij uitgenodigd worden 

om door onze levenshouding mee te werken 

aan de opbouw van een betere wereld, 

door ons in te zetten 

voor meer levenskansen voor iedereen 

en om Christus’ werk verder uit te dragen. 

 

V: Ik geloof in de Heilige Geest 

die ons inspireert om als een betrokken gemeenschap 

voort te gaan. 

 

Ik geloof dat ik persoonlijk word aangesproken 

om deelgenoot te zijn van deze gemeenschap, 

samen met zo veel betrokken mensen.  

Amen 
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S: Intenties/Gedachteniskaars 

 

Wij denken aan onze overledenen.  

Wij denken aan allen van wie we afscheid moesten nemen en 

die we nog altijd missen. 

P Kaars Laat de vlam van deze kaars een symbool zijn van 

ons geloof dat we over de dood heen in liefde met elkaar 

verbonden blijven. 

 

Verstilling 

 

Intenties…. 

 

P: Vredeswens 

 

laat Uw Geest van Vrede waaien 

tot in de verste uithoeken 

van deze aarde 

Beziel uw mensen 

steeds opnieuw 

om grenzen over te steken 

grenzen te verleggen 

grenzen te laten vervagen 

Maak ruimte in ons hart 

en ruimte in deze wereld 

Dat vrede en recht 

liefde en trouw 

ons gedeeld verlangen mag zijn 

Daarom bidden wij: 
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Laat ons niet los 

Ga met ons mee 

op onze levensweg 

als Reisgenoot 

die grenzen doorbreekt 

 

Wensen wij elkaar die vrede van harte toe... 
 

Vredeslied: Speeltuin (Marco Borsato)   

 

Door kapotgeschoten straten 

Zonder vader, zonder land 

Loop je hulpeloos verlaten 

Aan je moeders warme hand 

 

Als een schaap tussen de wolven 

Naar bestemming onbekend 

En niemand ziet hoe klein je bent 

Niemand ziet hoe klein je bent 

 

Morgen zal het vrede zijn 

Zal de zon je strelen 

Zal de wereld weer een speeltuin zijn 

En kun je rustig spelen 

 

Na de winter komt de lente 

Wordt de grijze lucht weer blauw 

Maar al ben je uit de oorlog 

Gaat de oorlog ooit uit jou? 
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Mooie ogen zijn vergiftigd 

Zijn aan het geweld gewend 

En niemand ziet hoe klein je bent 

Niemand ziet hoe klein je bent 

S: Collecte & mededelingen 

S: Onze Vader en Wees gegroet 

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 

schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, en 

breng ons niet in beproeving maar verlos ons van het kwade 

 

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 

Verstilling 

P: Slotgedachte 

 

Het evangelie zegt en ook bisschop Romero zegt wat we zelf 

ook al wisten: 

dat het niet lukt in deze wereld als mensen krampachtig de 

slagboom gesloten houden. 

Laten we daarom met een open geest en een bewogen hart de 

wereld ingaan. 
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Dan zal de slagboom op de gepaste momenten opengaan. 

 

S: Slotgebed 

 

A: Schepper van ruimte, 

Wij horen het U al zeggen: 

‘Wat zijn jullie kleingelovigen! 

Wees niet zo bang!’ 

Uw evangelie, liegt er niet om: 

Het confronteert ons met onze lafheid 

als we wegkruipen achter onze voordeur en  

die met een dik slot vergrendelen. 

Wij kunnen daarmee geen volgelingen zijn 

van Jezus Uw Zoon en onze Heer. 

Amen. 

 

P: Zegenbede  

 

Op de weg van Vrede 

mogen wij gaan 

aangeraakt, 

bemoedigd en 

geïnspireerd 

door het Woord van Vrede 

Op de weg van Vrede 

mogen wij gaan 

om in het spoor 

van Jezus Messias 

over grenzen heen 

te zoeken naar 
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wat ons mensen verbindt 

Op die weg van Vrede 

mogen wij gaan 

als gezegende mensen 

aan elkaar verbonden 

om de ander 

tot zegen te zijn 
Zegene ons daartoe 

de Eeuwige, 

God van alle mensen, 

in wie wij elkaar mogen zegenen 

over alle grenzen heen: 

Moge de Eeuwige ons zegenen, 

behoeden en verbinden 

moge de Eeuwige het Licht van zijn 

gelaat 

over ons laten schijnen 

en ons haar Liefde geven 

moge de Eeuwige zo altijd bij ons zijn 

en ons met Vrede omgeven 

in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest 

Slotlied: Er is een stad  

  Er is een stad voor vriend en vreemde 
 diep in het bloemendal, 
 er is een mens die roept om vrede, 
 die mens roept overal. 

  

Refrein: 
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 Jerusalaim, stad van God, 
 wees voor de mensen een veilig huis. 
 Jerusalaim, stad van vrede, 
 breng ons weer thuis. 

 

  Er is een huis om in te wonen 
 voorbij het dodendal, 
 er is een vader met zijn zonen, 
 zij roepen overal. Refrein 

 

  Er is een tafel om te eten 
 voorbij het niemandsland. 
 Er is een volk dat wordt vergeten, 
 dat volk roept overal. Refrein 

 

   Er is een wereld zonder grenzen, 
 zo groot als het heelal. 
 Er is een hemel voor de mensen, 

 dat hoor je overal. Refrein 
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De Theresiagemeenschap wenst u een fijne zondag en goede week! 

De volgende viering is volgende week zondag 6 oktober (Theresiafeest)om 10.00 uur. 

Voor meer info: www.theresiagemeenschapborne.nl 



 20 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

             
   

 

 

 

 

 

 

 



 21 

  

 


