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Gebedsviering zondag 18 november 2018 

Theresiagemeenschap 

 
 

 

 

 

Thema: De eindstreep in zicht 
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Vooraf: instrumentaal 

.  

Begroeting 

 

Moge de genade  

en de vrede van God 

die met ons op weg wil zijn, 

in dit liturgische uur extra voelbaar zijn; 

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

We openen dit samenzijn met het ontsteken van 

licht, om God die leven is en leven geeft in ons  

midden te weten. 

 

Openingslied: Lied aan het licht ( nummer 489)  
 

Inleiding: 

De tekstgedeelten uit de Bijbel die we dit weekend in onze 

viering te horen krijgen, zijn maar vreemd! 

Er gaat iets dreigends van uit, iets onheilspellends. 

Het is alsof het einde in aantocht is, het einde van de wereld, 

ook van de zon en de maan en de sterren… 

Heel vreemd allemaal. 

Zijn die lezingen misschien gekozen omdat het kerkelijk jaar 

ten einde loopt? 

Misschien wel. 

Laten we maar als thema kiezen: De eindstreep in zicht. 
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Toelichting van het symbool 

 

Het symbool op de voorkant van uw boekje, laat zien een 

weg waar ‘FINISH’ op staat. 

Zo gauw sporters bijvoorbeeld wielrenners dat zien en dus 

weten dat het eindpunt nadert, spannen ze alle krachten in 

hun sportlijven nog eens extra in! 

Zo’n weg of spandoek met ‘FINISH’ erop, dat wérkt…en 

waarschijnlijk niet alleen bij het sporten. 

Daarom is het ook voor ons een symbool. 

 

Verstilling 

 

Meditatie 

 

Degenen die verstand hebben van psychiatrie, zeggen dat een 

mens, wanneer hij zo om en nabij de veertig is, zich pas gaat 

realiseren dat hij eindig is, dat hij een keer zal sterven. 

Dat is niet zo’n fijne gewaarwording. 

Men ontdekt niet alleen dat er een eindstreep is, maar óók dat 

de afstand er naar toe min of meer al te overzien is. 

Nu beweren diezelfde deskundigen dat het zicht op die 

eindstreep bij sommige mensen als effect een wat negatief, 

depressief stemmingsgevoel teweeg kan brengen. 

Maar ook een heel ander effect is mogelijk: men komt er 

dichter door bij zichzelf, men wordt realistischer, leert op een 

gezonde manier te relativeren, kan door het zicht op de 

eindstreep wat gemakkelijker onderscheid maken tussen zin 

en onzin… 

Wat vinden wij daarvan? 
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Hoe zit het met onze ‘verhouding’ tot de eindstreep? 

 

Verstilling 

 

Meditatie 

 

Wat doet het mij als ik mijn ogen niet meer kan sluiten voor 

de finish, de definitieve eindstreep, van mijn leven hier op 

deze wereld? 

Ga ik mijn frustraties die ik daarbij oploop, uitleven in ‘nog 

pakken wat ik pakken kan’? 

Of reageer ik anders? 

Ja, wat doet mij het zicht op mijn einde…? 

En welke rol mag mijn geloof daar bij spelen? 

Kan ik geloven in God die mij over de dood heen wil tillen 

om me op te nemen in Zijn heerlijkheid? 

En zo ja, verandert dat dan iets voor het moment van nu? 

Doet mijn geloof in de zomer ná mijn sterven, mij vandaag 

me al extra voor de zomer nú, hier, op de plek waar ik leef en 

met anderen omga? 

Kan men aan mij zien dat ik geloof dat de hemel hier al 

beginnen kan? 

 

Verstilling 

 

Lied om vergeving en bemoediging GVL (psalm 42)  

bladzijde 79)  
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Gebed 

 

Goede God, 

U bent de oorsprong van al het goede. 

Wij keren ons in vertrouwen tot U. 

Ons aardse leven is eindig en breekt af, 

maar uw trouw houdt stand, uw liefde blijft. 

Maak ons opmerkzaam op wat er werkelijk toe doet, 

richt onze aandacht op de pijlen van uw liefde, 

opdat wij de weg door het leven vinden. 

Wij vragen het U in Jezus’ naam 

Amen. 

 

Eerste lezing: Uit de profeet Daniël, 12, 1-3. 
 

In die tijd zal de grote vorst Michaël opstaan om de kinderen 

van uw volk te beschermen. Want het zal dan een tijd van 

nood zijn zoals er eerder nog geen is geweest sinds er volken 

zijn. Maar al degenen van uw volk die in het boek staan 

opgetekend zullen in die tijd worden gered. En velen van hen 

die slapen in het stof zullen ontwaken, sommigen om eeuwig 

te leven, anderen om de smaad van een eeuwige schande te 

ondervinden. Dan zullen de wijzen stralen als de glans van 

het uitspansel en degenen die de mensen tot gerechtigheid 

hebben gebracht zullen schitteren als de sterren voor eeuwig 

en immer. 

 

 

 



 6 

Psalm. 16 (15), 5 en 8, 9-10, 11. 
 

Antifoon:  
 

Behoed mij, God, tot U neem ik mijn toevlucht. 

De Heer is mijn erfdeel, mijn dronk uit de beker,  

Hij heeft mijn lot in zijn hand…(antifoon) 

 

Steeds houd ik mijn ogen gericht op de Heer,  

Ik val niet, want Hij staat naast mij…(antifoon) 

 

Daarom ben ik vrolijk en blij van geest,  

daarom kan ik rustig gaan slapen…(antifoon) 

 

Mijn ziel laat Gij niet aan het dodenrijk over,  

Gij levert uw dienaar niet uit aan het graf…(antifoon) 

 

Gij zult mij de weg van het leven wijzen  

om heel mijn vreugde te vinden bij U,  

bestendig geluk aan uw zijde…(antifoon) 

2
e
 Lezing 

 

Denken aan de dood. 

Je sterft elke dag één dag af en elke morgen word je nieuw 

geboren. 

Het leven heb je niet in handen. 

Elk uur, elke klop van je hart is een wondere gave. 

Elke dag sterf je één dag af en kom je één dag dichter bij dat 

beslissende moment van je lancering in de eeuwigheid. 

De lancering van een mens in de ruimte wordt zorgvuldig 
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voorbereid. 

Dat kost veel geld, een enorme kennis en de inzet van 

duizenden mensen. (…) 

Denken aan de dood, aan je eigen dood, is zeer verrijkend en 

werkt bevrijdend. 

Je gedachten komen los uit vastgeroeste denkpatronen. 

Er openen zich nieuwe horizonten en nooit vermoede 

vergezichten. 

Het leven wordt intenser. 

Vanuit het leven (…) denken aan de dood is realistisch 

denken, is geen doemdenken als je geloven kunt in eeuwig 

leven. 

Denken aan de dood vanuit een gelovige aanvaarding is 

denken met perspectief, een denken met toekomst, een 

bevrijdend denken. 

 

Tussenzang: Zoals de mensen leven (GVL nummer 566) 

 
 

Evangelie volgens Marcus, 13, 24-32. 
 

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Maar na die 

verschrikkingen in die dagen zal de zon verduisteren en de 

maan zal geen licht meer geven; de sterren zullen van de 

hemel vallen en de hemelse heerscharen zullen in verwarring 

geraken. Dan zullen zij de Mensenzoon zien komen op de 

wolken met grote macht en heerlijkheid. Dan zal Hij zijn 

engelen uitzenden om zijn uitverkorenen te verzamelen uit de 

vier windstreken, van het einde der aarde tot het einde des 

hemels. Trekt uit de vergelijking met de vijgenboom deze les: 
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wanneer zijn twijgen al zacht worden en beginnen uit te 

botten, weet ge dat de zomer in aantocht is. Zo ook, wanneer 

gij al deze dingen ziet, weet dan dat het einde nabij is, ja voor 

de deur staat. Voorwaar, Ik zeg u: dit geslacht zal niet 

voorbijgaan totdat dit alles gebeurd is. Hemel en aarde zullen 

voorbijgaan maar mijn woorden zullen niet voorbijgaan. Van 

die dag of dat uur weet niemand af, zelfs niet de engelen in de 

hemel, zelfs niet de Zoon, maar de Vader alleen. 
 

Overweging 

 

Instrumentaal 

 

Woorden van geloof 

 

V. Wij geloven in het verhaal van God met de mensen.  

 

A. Dat Hij ons tot leven riep, dat Hij ons bestemde tot 

elkaars geluk en tot vrede.  
 

V. Wij geloven in een wereld zonder grenzen, In mensen die 

samen op weg gaan.  

 

A. Wij geloven in de open hand van mensen, die elkaar 

groeten met handen vol vrede, die in goed vertrouwen 

elkaar tot vrede willen zijn.  

 

V. Wij geloven in de ogen van de mensen, wereldwijd, Die 

elkaar bevestigen en bemoedigen.  
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A. Wij geloven in de goedheid van de mensen, die elkaar de 

ruimte geven om vrije en gelukkige mensen te worden.  

 

V. Wij geloven in de hand die deelt, in het woord dat 

vrijspreekt, In de liefde die in mensen is neergelegd, opdat 

wij elkaars bondgenoten worden, op weg naar morgen.  

 

A. Wij geloven in God met ons, die mensen voorgaat, En die 

met ons meegaat in één van ons, Jezus Christus.  

 

V. Wij geloven dat Hij zal voltooien wat Hij in mensen 

begonnen is, wij godsvolk wereldwijd en Hij God met ons.  

 

A. Wij geloven in de toekomst die ons wordt toegezegd, 

Nieuwe hemel, nieuwe aarde, tranen gedroogd en de dood 

voorbij, Want zie : Hij maakt alles nieuw;  

Amen 

 

 

Intenties/Gedachteniskaars 

 

Wij denken aan onze overledenen.  

Wij denken aan allen van wie we afscheid moesten nemen en 

die we nog altijd missen.  

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… 
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Vredeswens 

 

De weg naar de vrede waarvan wij dromen, 

lijkt ons eindeloos, een te lange tocht voor zwakke mensen. 

Ook vandaag zegt de Heer aan ons: 

Vrede zij u, als je met wijsheid de vragen  

van het leven tegemoet treedt. 

Vrede zij u, als je met creativiteit de uitdagingen  

van het leven aandurft. 

Vrede zij u vooral, als je in het leven kunt staan,  

vol vertrouwen in elkaar, 

vol geloof in Gods nabijheid. 

Moge die vrede van de Heer dan altijd met ons zijn 
 

Die vrede in Gods naam wensen wij elkaar toe.  

 

Vredeslied   

Mededelingen & collecte 

Onze Vader en Wees gegroet 

Kijk uit, wees waakzaam. 

Want je weet niet wanneer het moment daar is.’ 

 

De woorden waarmee Jezus bad tot zijn hemelse Vader, 

vormen een oefening in aandacht. Zij vergroten onze 

waakzaamheid. 

We stemmen ons met het Onze Vader af op zijn wereld en zijn 

liefde voor ons. Laten we daarom bidden: 
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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 

 

Moeder Maria, uw leven lijkt zo eenvoudig, uw gegevens zijn 

edel, schoon en volledig: leer ons hoe het moet, als wij stil 

vallen, hoe het verder kan, als wij twijfelen, hoe wij met u 

zullen bidden om te aanvaarden als ons 'ja-woord' 

onverwachte eisen stelt. 

Bidden we samen het Wees Gegroet. 

 

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 

Zegenbede  
 

We mogen leven in de verwachting dat het achter de 

eindstreep van ons leven volop zomer zal zijn. 

Het vooruitzicht op die zomer mag ons nu al heel blij maken. 

En dat kan er heel goed toe bijdragen dat wij ook nu vandaag 

al een zomerse uitstraling kunnen hebben. 

Het lijkt me nog niet zo verkeerd om daarom nu al te leven 

alsof de eindstreep in zicht is, daar wordt de wereld nog eens 
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mooi van! 

Gaan we weer vol goede moed uiteen en maken we er in de 

dagen die ons gegeven zijn iets goeds van. 

Moge God ons daarbij zegenen, de Vader, de Zoon en de 

heilige Geest. 

Amen. 

Slotlied: Zolang er mensen zijn op aarde (nummer 567  

 

De Theresiagemeenschap wenst u een fijne zondag en goede week! 

De volgende viering is op zondag 9 december om 10.00 uur. 

Voor meer info: www.theresiagemeenschapborne.nl 
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