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Gebedsviering zondag 24 februari 2019 

Theresiagemeenschap 

 
 

 

 

 

Thema: Kijk verder dan je neus lang is 
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Vooraf: instrumentaal 

.  

Begroeting 

 

Moge de genade  

en de vrede van God 

die met ons op weg wil zijn, 

in dit 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: Gedenken wij dankbaar ( nummer 411)  
 

Inleiding: 

Soms kan het je heel goed uitkomen om maar niet al te ver 

vooruit te kijken. 

Een andere keer kan het je fataal worden. 

Het kan ook gebeuren dat je dingen die je eigenlijk had 

moeten zien, niet ziet… 

De schriftgedeelten van vandaag, zo lijkt het, hebben aan dit 

alles geen boodschap. 

Zij stellen heel duidelijk – en dat kiezen we ook als thema 

voor ons samenzijn - : Kijk verder dan je neus lang is. 

 

Toelichting van het symbool 

 

Op de voorkant van uw boekje staat een schilderij. 
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En als je dan goed kijkt, kun je heel ver weg kijken, een 

schilderij met een vergezicht. 

Waarom al dat ‘verre’? 

Om te zeggen dat we werkelijk niet ver genoeg vooruit 

kunnen kijken en niet goed genoeg kunnen nadenken 

alvorens we bepaalde beslissingen nemen. 

 

Verstilling 

 

Meditatie 

 

Ieder van ons zal wel eens ooit hebben horen vertellen dat 

mensen de neiging hebben om alleen maar dátgene uit 

bijvoorbeeld een betoog op te pikken wat henzelf, zeg maar, 

goed uitkomt. 

De andere gedeelten van het betoog die hen wat irriteren of 

waar ze het niet mee eens zijn, worden eenvoudigweg niet 

opgenomen. 

Met heel deftige woorden wordt deze merkwaardige 

eigenschap van mensen wel aangeduid als: selectieve 

perceptie. 

Je selecteert, je hoort alleen maar datgene wat je graag wilt 

horen. 

Hoe eigen aan mensen misschien ook, het is niet goed. 

Het kan heel vervelende gevolgen hebben. 

Wat vindt u? 

 

Verstilling 
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Meditatie 

 

Dingen bij je toelaten die je eigenlijk niet goed uitkomen, 

kritiek accepteren en er ook werkelijk iets mee doen… 

hoe moeilijk kan dat voor ons zijn! 

Maar als we daar telkens wat meer in slagen, 

kan dat heel bevrijdend zijn. 

Is er bij ons de ruimte om op die manier te groeien? 

 

Verstilling 

 

Lied om vergeving en bemoediging GVL nr. 637  

bladzijde 744)  

 

Gebed 

 

Geduldige, liefdevolle God, 

wij danken U voor de tijd die U ons gunt om te kunnen 

groeien. 

Wij danken U ook voor de lieve mensen om ons heen 

die ons leren verder te kijken dan onze neus lang is. 

Mogen we met elkaar onszelf gaandeweg ontwikkelen  

om meer en meer gelijkvormig te worden aan Jezus, Uw 

Zoon. 

Amen. 
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Eerste lezing: Uit het eerste boek Samuël, 26, 2, 7-9, 12-

13, 22-23. 
 

In die dagen begaf Saul zich met drieduizend uitgelezen 

Israëlieten op weg naar de woestijn van Zif om David daar te 

zoeken. 

David en Abisaï kwamen in de nacht bij het leger aan en daar 

lag Saul in het wagenkamp te slapen.  

Zijn lans stond bij zijn hoofdeinde in de grond gestoken. 

Abner en zijn mannen lagen in een kring om hem heen.  

Toen zei Abisaï tot David: Nu levert God uw vijand aan u 

over.  

Laat mij hem met zijn eigen lans aan de grond priemen!  

Eén stoot en hij is er geweest!  

Maar David zei tot Abisaï: Neen, dood hem niet!  

Wie slaat ongestraft de hand aan de gezalfde van de Heer? 

David nam toen de lans en de waterkruik weg van het 

hoofdeinde van Saul en zij trokken zich terug.  

Niemand zag het, niemand merkte iets, niemand werd 

wakker; iedereen sliep door, want de Heer had hen in een 

diepe slaap gedompeld.  

Toen David aan de overkant gekomen was, ging hij ver weg 

op een berg staan, zodat er een grote afstand tussen hen was. 

Hij riep Saul en zei: Koning, hier is uw lans, laat een van uw 

mannen hem maar komen halen.  

De Heer zal ieders rechtschapenheid en trouw vergelden.  

De Heer had u vandaag aan mij overgeleverd, maar ik heb de 

hand niet willen slaan aan zijn gezalfde. 
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Psalm. 103 (102) 1-2, 3-4, 8 en 10, 12-13. 

 

Antifoon:  

 

De Heer is barmhartig en welgezind. 

 

Verheerlijk, mijn ziel, de Heer,  

zijn heilige Naam uit het diepst van uw wezen !  

Verheerlijk, mijn ziel, de Heer,  

vergeet zijn weldaden niet!... 

 

Hij is het die u uw schulden vergeeft,  

die u geneest van uw kwalen.  

Hij is het die u van de ondergang redt,  

die u omringt met zijn gunst en erbarmen;… 

 

De Heer is barmhartig en welgezind,  

lankmoedig en goedertieren.  

Hij handelt met ons niet zoals wij verdienen,  

vergeldt ons niet onze schuld…. 

 

Zo ver als de afstand van oost tot west,  

zo ver verdrijft Hij van ons de zonde.  

Zo zeer als een vader zijn kinderen liefheeft,  

zo zeer heeft de Heer zijn dienaren lief… 

 

Stiltelezing 

 

Uit de Stentor van 13 januari 2007; 

De wijze waarop Nederland beoordeelt of asielzoekers veilig 

terug kunnen naar hun land, deugt niet. 
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Tot die conclusie kwam het Europese Hof voor de Rechten 

ven de Mens. 

Juristen, advocaten, vluchtelingenorganisaties en politici van 

oppositiepartijen zijn blij met de erkenning van hun kritiek. 

Pas op, pas op. 

De manier waarop Nederland oordeelt over de vraag of 

asielzoekers kunnen worden teruggestuurd naar hun 

vaderland, kan de toets der kritiek niet doorstaan. 

De voorzitter van de Adviescommissie voor 

Vreemdelingenzaken, een belangrijk adviesorgaan van de 

regering, waarschuwde het kabinet diverse malen. 

Rechters van de Raad van State, die oordelen of een 

asielverzoek al dan niet terecht is afgewezen, volgen vrijwel 

altijd blindelings de rapportages die het ministerie van 

buitenlandse zaken opstelt over de veiligheid in een land. 

Staat daarin dat er niets aan de hand is, dan kunnen 

veemdelingen wat de hoogste bestuursrechter betreft terug. 

Maar die ambtsberichten zijn lang niet altijd even 

betrouwbaar. 

‘De rechters hadden verder moeten kijken dan hun neus lang 

is’, vat van Os van de Abeelen de kritiek van het Europese 

Hof samen. 

‘Dat is een heel hard oordeel, maar het verbaast mij niet. 

Wij hebben jaren geleden al gewaarschuwd dat de toetsing 

zoals die nu plaatsvindt, te beperkt is. 

Het gaat hier wel om keuzen op leven en dood. 

 

Tussenzang: Het woord dat u ten leven riep (GVL 

nummer 462)  
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Evangelie  volgens Lucas, 6, 27-38. 
 

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Tot u die naar Mij 

luistert zeg Ik: Bemint uw vijanden, doet wel aan die u haten, 

zegent hen die u vervloeken en bidt voor hen die u 

mishandelen.  

Als iemand u op de ene wang slaat, keer hem ook de andere 

toe; en als iemand uw bovenkleed van u afneemt, belet hem 

niet ook uw onderkleed te nemen.  

Geef aan ieder die u iets vraagt, en als iemand wegneemt wat 

u toebehoort, eis het niet terug.  

Zoals gij wilt dat de mensen u behandelen, moet gij ook hen 

behandelen.  

Als gij bemint wie u beminnen, wat voor recht op dank hebt 

ge dan?  

Ook de zondaars beminnen wie hen liefhebben.  

Als gij weldoet aan wie u weldaden bewijzen, wat voor recht 

op dank hebt ge dan?  

Dat doen de zondaars ook.  

Als gij leent aan hen van wie ge hoopt terug te krijgen, wat 

voor recht op dank hebt ge dan?  

Ook de zondaars lenen aan zondaars met de bedoeling 

evenveel terug te krijgen.  

Neen, bemint uw vijanden, doet goed en leent uit zonder er 

op te rekenen iets terug te krijgen.  

Dan zal uw loon groot zijn, dan zult ge kinderen zijn van de 

Allerhoogste, die immers ook goed is voor de ondankbaren 

en slechten.  

Weest barmhartig zoals uw Vader barmhartig is.  

Oordeelt niet, dan zult ge niet geoordeeld worden. 
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Veroordeelt niet, dan zult ge niet veroordeeld worden. 

Spreekt vrij en gij zult vrijgesproken worden.  

Geeft en u zal gegeven worden: een goede, gestampte, 

geschudde en overlopende maat zal men u in de schoot 

storten.  

De maat die gij gebruikt zal men ook voor u gebruiken. 

 

Overweging 

 

Instrumentaal 

 

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 
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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 

 

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… 

 

Vredeswens 

 

Velen ontmoeten elkaar op deze dag, 

veel handen worden geschud, 

teken van verbondenheid, 

teken van groei in vertrouwen op elkaar. 
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Bidden wij daarom: 

 

A. Gij die mensen tot ontmoeting aanzet 

 en hen leidt tot een nieuw verbond: 

 schenk ons vrede, 

 maak ons open en nieuw 

 om ieder tegemoet te treden, 

 om het vertrouwen 

 dat wij allen zijn van één Vader. 

 

Wensen wij elkaar die vrede van harte toe... 
 
 

Vredeslied   

Collecte & mededelingen 

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 
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Verstilling 

Zegenbede  

 

Als David niet heel kritisch had durven nadenken 

had hij Saul zo uit de weg geruimd. 

Als Jezus niet heel kritisch had durven nadenken 

had hij het wel uit zijn hoofd gelaten om te zeggen dat je je 

vijand moet beminnen. 

Durven wij daarom dan óók maar, net als zij, 

verder te kijken dan onze neus lang is…! 

Gaan we dan weer opgefrist uiteen. 

Maak er iets goeds van en moge God ons 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 17 maart om 10.00 uur. 

Voor meer info: www.theresiagemeenschapborne.nl 
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