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Gebedsviering 7 mei 2017 

in de Oude Synagoge in Borne 
 

 

 

                   Kent u de Hoeksteen? 

                              Roepingenzondag 
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Bijbelse opening 

 

De genade van God 

en de liefdevolle nabijheid 

van Christus de goede herder 

en de gemeenschap van de heilige Geest 

mogen met ons allen zijn. Amen. 

 

V: God is mijn herder, 

A: het ontbreekt mij aan niets. 

 

Openingslied: Christus die verrezen is. GVL 411 blz. 415 

 

Welkom 

 

Fijn dat we samen zijn. 

Voel u hier thuis. 

We spreken dezelfde taal. 

Die herkennen we en geeft veiligheid en rust. 

Hier mogen we vertellen over onze ervaringen, onze 

onzekerheden, vragen en angsten, onze vreugdes en  

Over wat ons inspireert. 

Laten we de deur van ons hart naar elkaar toe open zetten, 

dan vinden we de weg naar vrijheid. 

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. 

 

Lied:  Lied aan het licht GVL 489 blz. 530 
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Symbolische opening 

 

De aarde wordt langzaam groen 

en in al dat groen wemelt het van nieuw leven. 

Het jonge leven brengt nieuwe mogelijkheden met zich mee. 

 

We versieren het licht met vruchten (en bloemen) van de lente 

 

God kleurt de aarde 

met alle kleuren van de regenboog, 

de kleuren van vrede, van veiligheid en van een nieuw begin. 

 

Gebed 

 

Goede God, 

U bent een herder voor ons, 

die ons verzamelt als we luisteren naar uw stem. 

U bent als een deur voor ons, 

die open gaat zodat we thuis mogen komen bij elkaar. 

Dezelfde deur gaat open naar de wereld, 

geef ons ruimte en nodig ons uit het onbekende tegemoet te 

treden. 

We willen ons hart openen voor uw Woord, 

om veiligheid te proeven en in te gaan op uw uitnodiging. 

Amen. 

 

Themastelling 

 

Sommige zaken kunnen je zó vertrouwd zijn, 
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dat je je niet meer realiseert dat ze ooit een keer begonnen 

zijn. 

Neem bijvoorbeeld de kerk. 

Die is ons zó vertrouwd , dat we nauwelijks nog beseffen hoe 

en waarom die ooit in de wereld is kunnen beginnen. 

Begrijpelijk, maar dat wil niet zeggen dat het niet eens een 

keer goed kan zijn om wél bij dat hoe en waarom van de kerk 

stil te staan. 

Wie weet of dat met het oog op de situatie waarin de kerk 

zich momenteel bevindt, het één en ander niet kan 

verhelderen. 

Laten we als thema nemen: Kent u de Hoeksteen? 

 

Toelichting van het symbool  

 

De twee lezingen uit de Bijbel zeggen heel nadrukkelijk iets 

over de symbolen die we zoals ze op de voorkant van uw 

boekje staan voor deze viering hebben gekozen: 

de lezing uit de Handelingen van de Apostelen gaat over de 

hoeksteen en  

de lezing uit het Johannes – evangelie over de goede herder. 

Hier zie je ze alle twee: de hoeksteen en de goede herder. 

 

Meditatie 

 

We kunnen ons door van alles en nog wat op sleeptouw laten 

nemen. 

Ik bedoel hier geen dagelijkse bezigheden, maar trends, 

modegrillen, meningen. 
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Je hebt van die mensen die nu eens dit achterna rennen en dan 

weer ineens totaal wat anders najagen. 

Nu is dit gedrag in principe wel mogelijk, maar als we even 

nadenken, moeten we toegeven dat het zo niet werkt als je 

een beetje méns wilt zijn. 

Er zijn ook nog zoiets als principes, als overtuigingen die je 

vanuit je jeugd hebt meegekregen. 

Dat is niet voor niets. 

Die willen toch houvast geven voor je verdere oriëntatie in 

het leven, voor je verdere uitgroei…. 

 

Verstilling 

 

Meditatie 

 

Wie ben ik nu eigenlijk in de ogen van mezelf? 

Ik heb mezelf niet gemaakt. 

Ik ben ontwaakt, heb mezelf aangetroffen. 

Als ik heel goed luister naar de diepte in mezelf voel ik dat er 

iets heel groots in en om mij heen ademt, beweegt. 

Het is alsof  ik er van die adem mág zijn…alsof ik bedoeld 

ben, gewild ben, geroepen… 

Door wie dan, door wat dan? 

Ik kan het geen naam geven…ik voel en ik weet wel dat het 

iets heel goeds is, iets heel zuivers, iets goddelijks ja. 

Het is vreemd om te zeggen, maar het lijkt alsof ik er wél 

naam aan kan geven, alsof het wél ‘dichterbij komt’ als ik aan 

Jezus denk, Jezus die goede mens, die herder, die goede 

herder. 

‘Hij geeft gezicht aan God’, zeggen ze al eeuwen. 
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‘Hij is Gods gezicht’. 

Hij roept mij om ook net als hij, een goede herder te zijn. 

Ik kan me best wel voorstellen dat mensen hem ‘de 

Hoeksteen’ zijn gaan noemen. 

Is hij dat voor ons óók, of gaat dat iets te ver? 

 

Verstilling 

 

Gebed 

 

God, Adem van het leven, 

wie zouden wij zijn zonder U? 

Wie zouden wij zijn zonder roeping? 

Als er niemand meer aan ons zou trekken, 

ons van onze ingenomen positie zou wegsleuren, 

dan bleven we toch zitten waar we zaten! 

Wie zouden wij zijn zonder Jezus die volgens ons  

zo trefzeker Uw wezen heeft laten zien? 

Als Hoeksteen geeft Hij stevigheid aan ons als 

geloofsgemeenschap, is Hij er het fundament van. 

Moge Hij mede door ons toedoen de Hoeksteen blijven 

van de kerk van de toekomst. 

Dat vragen wij U in zijn naam. 

Amen. 

 

Tussenzang: Ubi caritas et amor GVL 528 
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Eerste lezing: Uit de Handelingen der Apostelen, 4, 8-12. 
 

In die tijd sprak Petrus, vervuld van de heilige Geest: 

Overheden van het volk en oudsten!  

Indien wij vandaag ter verantwoording geroepen worden voor 

een weldaad aan een gebrekkige bewezen waardoor deze 

genezen is, dan zij het u allen en het gehele volk van Israël 

bekend dat door de naam van Jezus Christus, de Nazareeër 

die gij gekruisigd hebt, maar die God uit de doden heeft doen 

opstaan - dat door die Naam deze man hier gezond voor u 

staat.  

Hij is de steen die door u, de bouwlieden, niets waard werd 

geacht en toch tot hoeksteen geworden is.  

Bij niemand anders is dan ook de redding te vinden en geen 

andere Naam onder de hemel is aan de mensen gegeven 

waarin wij gered moeten worden. 

 

Psalm. 118  

 

Allen: 

 

De steen die de bouwers hebben versmaad, die is tot 

hoeksteen geworden. 

 

Brengt dank aan de Heer, want Hij is genadig,  

eindeloos is zijn erbarmen!  

Want beter is het te gaan tot de Heer,  

dan op een mens te vertrouwen;… 

 

En beter is het te gaan tot de Heer,  

dan te vertrouwen op vorsten.  

Ik dank U, dat Gij mij hebt gehoord,  
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dat Gij mij redding gebracht hebt… 

 

Het is de Heer, die dit heeft gedaan,  

een wonder voor onze ogen.  

Gezegend die komt met de Naam van de Heer;  

wij zegenen u uit het huis des Heren;… 

 

Mijn God zijt Gij en ik dank U,  

mijn God, ik verkondig uw roem.  

Brengt dank aan de Heer, want Hij is genadig,  

eindeloos is zijn erbarmen… 

 

Allen: 

 

De steen die de bouwers hebben versmaad, die is tot 

hoeksteen geworden. 

 

Tweede lezing 

Van een hoeksteen gesproken: het blijkt nog niet zo 

eenvoudig te zijn om precies te weten wat een hoeksteen nu 

eigenlijk was. 

Daar zijn verschillende opvattingen over. 

Maar één ding is altijd wel duidelijk. 

Het is een belangrijke steen voor de bouw van een huis of 

tempel. 

Misschien was het een steen die als uitgangspunt werd 

genomen. 
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Waar de steen kwam te liggen, was het uitgangspunt voor de 

verdere bouw. 

Vanuit die hoek moest de vorm van het huis bepaald worden. 

Ook wordt de hoeksteen wel gezien als een belangrijke 

steunsteen in het fundament. 

Dan denk je meer aan bijvoorbeeld oude kerktorens die bij de 

hoeken staan op zware keien. 

Of een sluitsteen in de hoek van een huis, al dan niet met 

aanwijzingen voor de bouw erop getekend. 

Zoals gezegd, het was een belangrijke steen voor de bouw 

van een huis. 

En hoe nu precies de functie van de hoeksteen was… 

In elk geval is duidelijk dat het een basis is, een uitgangspunt. 

Zonder hoeksteen geen huis. 

Een onmisbaar bouwmateriaal. 

Net zo min als dat je zonder fundament kunt bouwen, kun je 

zonder hoeksteen verder. 

 

Tussenzang: Deze wereld omgekeerd GVL 428 blz. 435 
 

Evangelie  volgens Johannes, 10, 11-18. 
 

In die tijd sprak Jezus tot zijn leerlingen: Ik ben de goede 

herder.  

De goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen.  

Maar de huurling, die geen herder is en geen eigenaar van de 

schapen, ziet de wolf aankomen, laat de schapen in de steek 

en vlucht weg; de wolf rooft ze en jaagt ze uiteen.  

Hij is dan ook maar een huurling en heeft geen hart voor de 

schapen. 
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Ik ben de goede herder.  

Ik ken de mijnen en de mijnen kennen Mij, zoals de Vader 

Mij kent en Ik de Vader ken.  

Ik geef mijn leven voor de schapen.  

Ik heb nog andere schapen die niet uit deze schaapstal zijn. 

Ook die moet ik leiden en zij zullen naar mijn stem luisteren 

en het zal worden: één kudde, één herder.  

Hierom heeft de Vader Mij lief, omdat Ik mijn leven geef om 

het later weer terug te nemen.  

Niemand neemt Mij het af, maar Ik geef het uit Mijzelf. 

Macht heb Ik om het te geven en macht om het terug te 

nemen: dat is de opdracht die Ik van mijn Vader heb 

ontvangen. 

 

Overweging 

 

Korte stilte/instrumentaal 

 

Ontsteken gedachteniskaars/intenties 

 

Bidden we tot God en leggen we Hem voor wat ons van het 

hart moet…(gevraagde intenties) 

 

Collecte  

 

Onze Vader/wees gegroet  

 

Onze Vader in de hemel, 

laat uw naam geheiligd worden, 

laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden 



 11 

op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. 

Vergeef ons onze schulden, 

zoals ook wij hebben vergeven 

wie ons iets schuldig was. 

En breng ons niet in beproeving, 

maar red ons uit de greep van het kwaad. 

Want aan u behoort het koningschap, 

de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. 

Amen. 

 

Wees gegroet… 

 

Vredeswens  

 

Velen ontmoeten elkaar op deze dag 

veel handen worden geschud, 

teken van verbondenheid, 

teken van groei in vertrouwen op elkaar. 

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. 

 

Geven we elkaar een teken van die vrede…  
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Slotgedachte  

 

Ook al weten we nu dat Jezus Christus de hoeksteen is…dan 

betekent dat nog niet dat we ook kennis aan hem hebben. 

Liefde gaat immers verder dan pure kennis. 

Ach, laten we er ons alvast maar toe zetten een goede herder 

te zijn voor mensen die ons zijn toevertrouwd, dan komen we 

al heel dicht in de buurt van de genegenheid voor Jezus, de 

Hoeksteen! 

 

Mededelingen  

 

Wegzending  

 

We gaan weer uiteen, ons gesteund wetend door Christus de 

Hoeksteen en ons geroepen wetend een goede herder te zijn. 

Weten we ons gezegend door de Vader, de Zoon en de heilige 

Geest. Amen.  

 

Slotlied: Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht GVL 538 blz 

596 

 
 

 

 

 

Bekijk onze website: www.theresiagemeenschapborne.nl 

 

 


