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Opening 
 
Welkom allemaal in deze stilteviering. Een moment van gebed en 
bezinning. Moge Gods vrede rusten op ons samenzijn, in de 
naam van de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen 
 
Vandaag viert de katholieke kerk het feest van de kerkwijding van 
de St. Jan van Lateranen. De eerste officiële kerk die in Rome is 
gebouwd en die ook wel de moeder van alle kerken wordt 
genoemd. En hoewel het feest betrekking heeft op een gebouw, 
zet het ons ook aan tot nadenken over de betekenis van kerk als 
huis van God. En dan bedoelen we niet het stenen gebouw, maar 
de kerk als gemeenschap, een gemeenschap van mensen. God 
woont niet in een gebouw, maar in ons mensen. 
Het evangelie van vandaag roept ons op om van ons hart een 
“huis” te maken waar God altijd welkom is, in plaats van een 
drukke markthal waar je steeds weer overspoeld wordt door het 
alledaagse en vaak ook het oppervlakkige.  
Laten we God binnen in ons leven en kunnen/willen wij dan zo de 
levende stenen zijn van een kerkgemeenschap, die Gods liefde 
ervaart en verder verspreidt in de wereld? 
 
Muziek 
 
Intenties 
 
Wij ontsteken het licht van de kaars voor alle overledenen van 
onze parochie. Een kleine vlam als teken van Christus als eeuwig 
Licht; dat het Eeuwige Licht hen mag verlichten en zij mogen 
rusten in vrede 
 
Korte stilte 
 
Zang: Zingen we samen: ‘Zomaar een dak’, nr. 568, op blz. 630 
van de zangbundel.  
 



3 
 

Evangelie 
 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens 
Johannes 
 
Toen het paasfeest der Joden nabij was ging Jezus op naar 
Jeruzalem. In de tempel trof Hij de verkopers aan van runderen, 
schapen en duiven en ook de geldwisselaars die daar zaten. Hij 
maakte van touwen een gesel, dreef ze allemaal uit de tempel, 
ook de schapen en de runderen; het kleingeld van de wisselaars 
veegde Hij van de tafels en Hij wierp die omver. En tot de 
duivenhandelaars zei Hij: “Weg met dit alles! Maakt van het huis 
van mijn Vader geen markthal!” Zijn leerlingen herinnerden zich 
dat er geschreven staat: De ijver voor uw huis zal mij verteren. De 
Joden richtten zich tot Hem met de woorden: “Wat voor teken 
kunt Gij ons laten zien dat Gij dit doen moogt?” Waarop Jezus 
hun antwoordde: “Breekt deze tempel af en in drie dagen zal Ik 
hem doen herrijzen.” Maar de Joden merkten op: “Zesenveertig 
jaar is aan deze tempel gebouwd; zult Gij hem dan in drie dagen 
doen herrijzen?” Jezus sprak echter over de tempel van zijn 
lichaam. Toen Hij dan ook verrezen was uit de doden herinnerden 
zijn leerlingen zich dat Hij dit gezegd had, en zij geloofden in de 
Schrift en in het woord dat Jezus gesproken had. 
 
Woorden van vroeger voor mensen van nu. 
 
Stilte 15 minuten 
 
Tekst ter overweging:  
God, uw volk wordt ‘kerk genoemd en ‘huis van God’. Laat allen 
die in uw Naam bijeen zijn, U eerbiedigen, U beminnen en U 
trouw blijven. 
 
Muziek  
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Gedicht 
 

KERK... 
 

KERK... een groep van mensen 
die midden in deze wereld wil staan,  
maar tegelijkertijd ook gelooft in een God  
die met hen door deze wereld trekt. 
 
KERK... een groep van mensen  
die angstig is om deze wereld  
en wat er in gebeurt,  
maar tegelijkertijd ook gelooft  
dat ze samen iets aan deze wereld kunnen veranderen. 
 
KERK... een groep van mensen 
die stamelend en stotterend op zoek is  
naar datgene wat bidden is,  
maar toch niet kan nalaten 
om iedere keer weer opnieuw bijeen te komen. 
 
KERK... een groep van mensen 
die teruggaat op die man uit Nazaret,  
in zijn voetspoor wil treden... 
ook vandaag nog. 

 
Korte stilte 
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Antwoordpsalm 
 
Psalm 46  
 
Refrein: Een klaterend beekje verkwikt Gods stad, Het heilig 
verblijf van de Allerhoogste 
 
De Heer is voor ons een vesting en toevlucht, 
Een machtige hulp in de nood. 
Zo zijn wij niet bang, al kantelt de aarde, 
Al vallen de bergen in zee. Refrein 
 
Een klateren beekje verkwikt Gods stad, 
Het heilig verblijf van de Allerhoogste. 
Die stad staat onwrikbaar want God is daar binnen,  
God staat haar terzij als de dag begint. Refrein 
 
De Heer van de hemelse legers is met on, 
Een veilige burcht is ons Jakobs God. 
Komt nader en ziet wat de Heer heeft gedaan, 
Zijn wondere werken op aarde. Refrein 
 
Onze Vader en Wees Gegroet  
 
Jezus, de Christus, heeft in ons een fundament van liefde gelegd. 
Hij heeft ons afgestemd op de Eeuwige. Daarom bidden wij, met 
de woorden ons door Hem gegeven: 
 
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. 
Amen 
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Maria straalde in haar leven een diepe vreugde uit. Deze vreugde 
ontstond door haar solidariteit met en haar dienstbaarheid aan 
anderen. 
Wij willen, net als Maria, openstaan voor alle mensen, zodat ook 
wij vrede en vreugde mogen ontvangen en doorgeven. 
 
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 
 
Gebed  
 
Wij bidden voor de kerkgemeenschap in de wereld van vandaag 
waar ze een nieuwe stem geeft aan een oud verhaal; 
dat ze blijft bouwen aan een gemeenschap 
waarin plaats is voor de eigen vrijheid  
en verantwoordelijkheid van alle gelovigen 
 
Wij bidden voor de vele vrijwilligers  
die bouwen aan de kerk van vandaag 
en zorgen dat ze voldoet aan de vragen van deze tijd; 
dat het ons nooit aan zulke bouwers ontbreken mag, 
dat hun geloof mag groeien door de kracht van de Geest. 
 
Bidden we samen: 
 
Goede God, Gij geeft ons het juiste fundament om te bouwen 
aan een huis dat ruimte biedt voor mensen. 
Hoor onze gebeden en bevestig in ons het vertrouwen 
dat we uw bouwwerk en uw tempel kunnen zijn. 
Zo bidden we U in naam van Jezus Christus, uw Zoon en onze 
Heer. Amen 
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Muziek 
 
Vredeswens  
 
Ook in de wereld van vandaag bouwt God zijn kerk op. 
Wij zijn de stenen: mensen naar Gods hart, die met liefdevolle 
aandacht werken aan vrede. 
Daartoe bidden wij samen: Heer, Jezus Christus, versterk in ons 
een geest van gebed, een geest van aandacht en liefde.  
Zo bidden wij U die leeft in eeuwigheid. Amen 
 
Moge de vrede van God ons vergezellen, vandaag en morgen en 
elke dag van ons verdere leven. 
 
Laten wij elkaar een teken van vrede en vriendschap geven. 
 
Mededelingen  
 
Wegzending en zegen  
 
God,geef ons 
oren om te luisteren 
ogen om te zien met mededogen 
een hart dat in staat is warmte en liefde 
te ontvangen en te geven 
en moed om niet in machteloosheid 
te blijven steken. 
In de naam van de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen 
 
Zang: Zingen we samen ‘Uit vuur en ijzer’ nr. 531, op blz. 587 
van de zangbundel 


