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Thema:  brood breken, brood delen 

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 
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. 



 

Woord van welkom 

Welkom u allen in deze bijzondere ruimte,  
in deze oude synagoge. 
Een plek en onderkomen waar wij  alweer ruim een jaar 
samenkomen om ons geloof te delen. 
De ruimte voelt voor ons en voor degene die hier met 
regelmaat komt als een vertrouwde en spirituele ruimte, waar 
we ons dan ook thuis mogen voelen. 
Telkens hopen wij bij aanvang van een viering, dus ook 
vanmorgen, dat het een viering mag zijn die mensen verbindt, 
die mensen door gebed, stilte en gezang, innerlijke rust mag 
geven. 
Op zoek naar spirituele voeding, die ons doet nadenken en stil 
staan bij het leven, bij de weg die wij gaan, maar vooral bij de 
manier waarop wij die weg gaan. 
Dat kan immers op talloze manieren, we kunnen het materiële 
najagen ten koste van de mens en zijn welzijn, de natuur, het 
milieu en moeder aarde. 
We kunnen ook kiezen om met minder tevreden te zijn. 
En zo de natuur, het milieu en moeder aarde daarmee,   
te ontzien. 
Meer te denken aan de ander, meer te delen met die ander. 
Daar willen we vanmorgen bewuster bij stil staan. 
Delen met de ander in de breedste zin. 
Denkend aan Hem die ooit het brood brak en het deelde. 
Jezus Christus, Hij die ooit heelde en deelde. 
 
 

 

 



 

Openingsgebed 

Goede God, U die wij Eeuwige noemen. 
U roept ons op om,  
in navolging van  Jezus Christus,  
ons leven in uw dienst te stellen. 
Een weg van helen en delen. 
Jezus wijst ons de weg daartoe 
en nodigt ons uit om Hem te volgen, 
zoals generaties lang, mensen voor ons hebben gedaan. 
Wek in ons de kracht 
om uw Woord om te zetten in daden. 
Laat ons inspiratie en bemoediging vinden  
bij hen die voor ons een voorbeeld zijn en tot de verbeelding 
spreken.  
Zoals  Theresia van Lisieux, Moeder Maria, Zr. Theresa, 
Franciscus van Assisië, Maarten Luther King. En de talloze 
onbekenden die een leven hebben geleid wat ons tot voorbeeld 
zou moeten dienen. Dit vragen wij U door Jezus, onze leidsman 
en bron van inspiratie. 
 

Gebed om vergeving   kort moment van stilte 
 
Bidden wij samen: 
Voor U, Heer, en voor allen waarmee ik mijn leven deel, 
erken ik mijn schuld en vraag ik om vergeving, 
voor al die vele keren dat ik hoorde zonder te luisteren, 
keek zonder te zien, wegging als ik had moeten blijven. 
In het bewustzijn van mijn tekort, 
bied ik mijn goede wil aan U en aan al die mensen, 
dichtbij en veraf, die van mij verwachten en 
mogen verwachten, dat ik christen wil zijn naar uw beeld: 



 geen mens van holle woorden 
 maar met al mijn tekortkomingen jegens God en mensen, 
heb ik Hem voor ogen, als de God van liefde, 
als de zin van mijn bestaan. 
Vergeef mij Heer. 
Amen. 
 
 
Luisteren en verstaan 

V. Om  te luisteren en te verstaan, om inzicht en verdieping, 

bidden wij in dit uur rond het woord en de schrift. 

A. Dat wij niet enkel horen wat wij willen horen, 
maar dat wij horen en verstaan, ja open staan,                  
voor positieve veranderingen en vernieuwingen. 
 
V. Om te luisteren en te verstaan, om inzicht en verdieping, 

bidden wij in dit uur rond het woord en de schrift. 

A. Dat wij uitdagingen niet uit de weg gaan, luisterend naar 

woord en wederwoord, luisterend naar het goede en 

welgemeende van de ander. 

Om te luisteren en te verstaan, om inzicht en verdieping, 

bidden wij in dit uur rond het woord en de schrift. 

 

 

 

 

 



 

lied: Brood genoeg 

Waar tot het eind gebroken wordt 

waar mensen durven delen 

Daar komt geen sterveling te kort  

daar is wel brood voor velen. 

 

Als niemand aast op rijke buit 

Noch hamstert in zijn schuren 

Dan hoeft geen mens, in Noord en Zuid 

Meer honger te verduren. 

 

Als niemand meer met groot geweld 

De aarde leeg wil roven 

Dan blaakt het koren op het veld 

Uitbundig zijn de schoven. 

 

Dan zal de aarde op hun tijd 

Al zijn bewoners voeden 

Dan zullen de mensen wijd en zijd 

Elkaars geluk behoeden. 



 

Gebed tot onze Heer en  Schepper 

Goede God, bron en oorsprong, Alfa en Omega. 
Ooit heeft U de aarde aan de mens toevertrouwd. 
De aarde met al haar verscheidenheid, haar onmetelijke 
grootsheid, haar schier onuitputtelijke levensbronnen, zoals 
water, zuurstof, warmte en planten. 
De aarde met haar onnoemlijke krachten en immense diversiteit 
en schoonheid. 
Voor dit alles en al hetgeen wat wij als mens niet of nauwelijks 
nog kunnen doorgronden of bevatten, heeft U ons de vrijheid 
gegeven om met uw schepping om te gaan. 
Maar naast die door U geboden vrijheid, dragen wij ook en 
vooral, de verantwoordelijkheid om de aarde te beheren en te 
behoeden. 
En daar Heer schort het nog al eens aan. 
Wij putten moeder aarde uit, wij kappen onverantwoord veel 
bomen en ontnemen daarmee  dieren hun habitat. 
Wij ontnemen haar de delfstoffen, wetend dat dit delven niet 
eindeloos kan doorgaan. Dit alles tot meerdere eer en glorie 
van oliemultinationals.  
Terwijl we de aarde zouden moeten behoeden om haar zo als 
levensbron door te geven aan onze kinderen. 
Terwijl wij haar rijkdom aan gewas bewuster zouden moeten 
delen, om ook de generaties na ons levenskansen te geven. 
Delen zoals U ons bent voorgegaan.   
Het delen waarin U herkend werd toen U het brood brak en 
deelde met de Emmaüsgangers. 
Heer God wij allen zijn medeschuldig door onze verspillende 
manier van leven. 



Mogen wij in deze viering en daarna onze gedachten kritisch 
laten gaan om zo te proberen op welke manier dan ook, meer 
respect te tonen voor de aarde en de natuur. 
Bewuster te leven en vaker te delen. 
 
Ontsteken van de gedachteniskaars voor alle overledenen 

AL WAT STERFT ZAL BLOEIEN 
De bomen komen uit de grond 
en uit hun stam de twijgen. 
En ied’reen vindt het heel gewoon 
dat zij weer bladeren krijgen. 
We zien ze vallen naar de grond 
en dan opnieuw weer groeien. 
Zo heeft de aarde ons geleerd 
dat al wat sterft zal bloeien. 
(Toon Hermans) 

 

Gelegenheid om het waxinelichtje te ontsteken voor hen die ons 

bijzonder dierbaar waren en die we in ons hart meedragen. 

 

Voorbeden 

Stiltemoment……………………………… 

 

 

 

 

 



Lezing   Marcus 14, 12-16  22-26 

Voorbereiding van het paasmaal  

Op de eerste dag van het feest van de ongedesemde broden, 

wanneer men het paaslam slachtte, zeiden zijn leerlingen tegen 

Hem: “Waar wilt U dat wij voorbereidingen gaan treffen voor het 

paasmaal?”  Daarop stuurde Hij twee van zijn leerlingen eropuit 

met de opdracht: “Ga naar de stad. Daar zal jullie iemand 

tegemoet komen die een kruik water draagt. Volg hem, en zeg 

waar hij binnengaat tegen de heer des huizes: “De meester laat 

vragen: Waar is de kamer waar Ik met mijn leerlingen het 

paasmaal kan houden?”  Hij zal jullie een ruime bovenzaal 

wijzen, die ingericht is en op orde gebracht. Maak het daar voor 

ons klaar.  De leerlingen gingen weg en kwamen in de stad. Ze 

troffen het aan zoals Hij hun gezegd had, en ze maakten het 

paasmaal klaar. 

Laatste avondmaal 

Toen de avond gevallen was, kwam Hij met de twaalf. Toen ze 

aan tafel waren gegaan, zei Jezus onder het eten: “Ik verzeker 

jullie, een van jullie, die nu met Mij eet, zal Mij overleveren.” Zij 

werden bedroefd en de een na de ander zei tegen Hem: “Ik toch 

niet?”  Maar Hij zei hun: “Een van de twaalf, die met Mij zijn 

hand in de schaal doopt. De Mensenzoon gaat wel heen zoals 

over Hem geschreven staat, maar wee die mens, door wie de 

Mensenzoon overgeleverd wordt. Het zou beter voor die mens 

zijn, als hij niet geboren was.” Tijdens de maaltijd nam Hij een 

brood, sprak de zegenbede uit, brak het brood, gaf het hun en 

zei: “Neem het, dit is mijn lichaam.” Ook nam Hij een beker, 

sprak het dankgebed uit en gaf hun die beker; ze dronken er 

http://www.willibrordbijbel.nl/?p=page&i=65598,65602


allen uit. En Hij zei hun: “Dit is mijn bloed van het verbond, dat 

voor velen wordt vergoten. Ik verzeker jullie, Ik zal niet meer 

drinken van de vrucht van de wijnstok tot de dag waarop Ik de 

nieuwe oogst zal drinken in het koninkrijk van God.” Na het 

zingen van de psalmen gingen ze de stad uit, naar de Olijfberg. 

 

 

 

Lied: Eat this Bread 

Eat this bread, drink this cup 
Come to me and never be hungry. 
Eat this bread, drink this cup  
Trust in me and you will not thirst. 
I am the bread of life, the true bread sent from the Father. 
 

Your ancestors ate manna in the desert,  
but this is the bread come down from heaven. 
 
Eat my flesh and drink my blood,  
and I will raise you up on the last day. 
 
Anyone who eats this bread, will live for ever. 
 
If you believe and eat this bread, you will have eternal life. 
 
Overdenking 

 

Lied: Mensen dromen van een wereld 



Mensen dromen van een wereld 
Zonder armoe, zonder pijn. 
Maar ze leven in een wereld 
Vol van angsten, vol venijn. 
Mensen vechten voor de vrede,  
Voor de liefde, voor geluk. 
Maken oorlog zonder reden 
En hun dromen gaan steeds weer stuk. 
 
Mensen hebben idealen, 
Maar ze falen in hun verstand. 
Bouwen bunkers, kathedralen 
In naam van God of het vaderland. 
Mensen denken dat ze groot zijn,  
Dat ze God zijn hier op aard. 
Maar in woorden en in daden, 
Zijn ze de goedheid van God niet waard. 
 

Geloofsbelijdenis 

V. Ik geloof in God, 
 die Vader is en ons de wereld schenkt. 
A. Ik geloof dat God ons roept 
 om van deze wereld een thuis te maken, 
 een wereld zonder honger, zonder oorlog, 
 zonder haat, zonder vervuiling, 
 een wereld vol goedheid, 
 recht en vrede voor iedereen. 
V. Ik geloof in Jezus, de Heer, 
 die geroepen en gezonden werd 
 om mens te worden met de mensen 
 en lief en leed met ons te delen, 
 om zich te geven aan de mensen. 



A. Ik geloof  
 dat de Heer ons roept en zendt 
 om lief en leed te delen met elkaar, 
 om de aarde te zien als een parel, 
 om haar te koesteren en te beschermen. 
V. Ik geloof dat de levende Heer 
 zijn Geest van liefde en inzet 
 schenkt aan alle mensen. 
A. Ik geloof, 
 dat de Heer ons roept en zendt 
 om van die boodschap te getuigen 
 en in woord en daad 
 te werken aan zijn Rijk op aarde, 

opdat alle mensen 
broers en zusters zouden zijn, 
om zo ooit met hem verenigd te worden  
in Zijn vrede.  Amen. 

 

Vredeswens 

 Waar mensen opkomen voor elkaar,  
 daar wordt Gods goedheid, Zijn liefde, zichtbaar. 
 Heer Jezus Christus, geef ons kracht om klaar te staan 
 voor onze naasten. 
 Maak wat los in ons, zodat wij openstaan 
 voor het goede, voor het zinvolle in het leven. 
 Blijf bij ons, beweeg en inspireer ons. 
 Op de weg naar vrede. 
 
 De vrede van onze Heer is met ons allen. 
 Wens elkaar die vrede. 
 



 
 
Bidden wij samen:  
“Onze Vader…….” 
“Wees gegroet…” 
 
Mededelingen en collecte 

Slotgebed 

Overal waar mensen, mensen liefhebben, 
is God`s Geest werkzaam aanwezig. 
God is aanwezig in ieder goed mens. 
God kijkt je aan 
door de zachte ogen van ieder mens, 
die begrip voor je heeft. 
Hij is aanwezig in ieder goed woord 
dat een troost en een steun voor je is. 
Hij is de hand op je schouder. 
Hij is de baken op je levensweg. 
Moge het zo zijn. 
 
Wegzending. 
Dat wij een zegen voor elkaar mogen zijn 
bij alles wat ons te doen staat, bij alles wat ons overkomt. 
 
Dat wij een zegen voor elkaar mogen zijn 
in dit leven dat wij delen, zo kwetsbaar als wij zijn. 
 
Zo zegene God ons 
in de naam van de Vader, 
de Zoon en de Heilige Geest. Amen. 
 



 
 
Slotlied: Over de horizon. 
Mensen wachten vol hoop, ergens over de horizon 
Mensen vragen waarom, ergens over de horizon 
Overal om ons heen, heel de wereld rond  
voor alle rassen en kleuren,  kan het wonder gebeuren  
als de boodschap komt 
Mensen willen verstaan, ergens over de horizon. 
 
Mensen zien naar ons uit, ergens over de horizon 
Mensen weten geen weg, ergens over de horizon 
Lange moeizame tijd, en van dag tot dag  
vragen zij adem en gloed, vragen zij vreugde en moed 
zodat het komen mag 
Mensen hebben een naam, ergens over de horizon. 
 
Mensen gaan hier vandaan, ergens over de horizon 
Om andere wegen te gaan, ergens over de horizon 
Mensen gaan naar elkaar om een licht te zijn 
om met hun woorden vol troost, om met hun handen vol brood 
zo goed als God te zijn 
Mensen gaan weer op reis, ergens over de horizon. 
 
 
 
 
 
 
 
 


