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 Viering Theresiagemeenschap 18 oktober 2015 

m.m.v. Samenzang in de Synagoge 
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         Liturgie in de synagoge 
 

 

Woord van Welkom 

 

Goede morgen. 

We zijn weer samen.  

Dat voelt goed. 

Moge de liefde van God 

hier een gastvrij huis vinden. 

 

Christen zijn is en blijft een vorm van in het leven 

staan. 

Mensen die het aandurven zich christen te noemen, 

zijn mensen die vanuit hun gegrepenheid door God 

net als Jezus voor honderd procent zich inzetten 

voor hun medemensen. 

Dat is nogal wat, zou ik zeggen. 

Christenen zijn mensen met als het ware een groot 

dienblad in hun hand waarmee ze naar anderen 

gaan. 

Wat zou er op staan, op dat dienblad? 

Laten we dat eens als thema nemen: Wat staat er op 

uw dienblad? 

 

Eerst openen we 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. 
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Openingslied: Wees hier aanwezig (GVL nr. 647) 

 

Wees hier aanwezig, woord ons gegeven. 

Dat ik U horen mag met hart en ziel. 

 

Refrein: Wek uw kracht en kom ons bevrijden.(2x) 

 

Woord ons gegeven, God in ons midden, 

toekomst van vrede, wees hier aanwezig. 

Uw wil geschiede, uw koninkrijk kome. 

Zie ons, gedoog ons, laat ons niet vallen.  

 

Refrein: Wek uw kracht en kom ons bevrijden.(2x) 

 

Dat wij niet leven, gevangen in leegte. 

Dat wij niet vallen terug in het stof. 

Zend uw geest, dat wij worden herschapen. 

 

Refrein: Wek uw kracht en kom ons bevrijden.(2x) 

 

Dat wij U horen. 

Dat wij U leven. 

Mensen voor mensen, alles voor allen. 

Dat wij volbrengen uw woord, onze vrede. 

Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 

 

Refrein: Wek uw kracht en kom ons bevrijden.(2x) 

 

Wees hier aanwezig, woord ons gegeven. 
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Dat ik U horen mag met hart en ziel. 

 

Refrein: Wek uw kracht en kom ons bevrijden.(2x) 

 

Toelichting van het symbool 

 

Nu we vanuit de lezingen van vandaag 

op het thema gekomen zijn ‘Wat staat er op uw 

dienblad?’, 

dan is het symbool dat hierbij past, 

natuurlijk niet moeilijk meer te raden. 

Een groot dienblad natuurlijk. 

Kijk, hier is er één! 

 

Verstilling 

 

Inleiding op de meditatie 

 

Er gaat tussen mensen heel veel over en weer. 

Er wordt gegeven en ontvangen, beloofd en 

ingelost, 

uitgezonden en opgevangen en dat gaat maar door 

en gaat maar door. 

Heel veel van wat er van onze kant naar de ander 

gaat, is niet bedoeld  

om er de ander alleen maar een plezier mee te doen. 

Nee, beslist niet. 

Het plezier van de ander kan er wel bij komen, maar 

waar het ons veeleer 
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om gaat is, dat we er zélf beter van worden. 

Maakt u geen zorgen, dat mag ook best. 

Maar toch, midden in die wereld van ‘het eigen 

hoofd boven water houden’, 

‘er voor zorgen dat je economisch gezien in de lift 

zit’, 

te midden van die zo bekende wereld leeft er in het 

geweten van u en mij 

óók een heel oprecht verlangen om goed te zijn, 

héél goed te zijn voor mensen om ons heen, 

onbaatzuchtig goed. 

Krijgt dat verlangen óók een plaatsje van ons, geven 

we het ruimte, 

kans van slagen? 

 

Verstilling 

 

Meditatie 

 

Zullen we het even stil maken, 

hier in deze ruimte, 

ook in de ruimte van onszelf, 

om eens even in onszelf te mijmeren over de vraag: 

wat heb ik,  ja ik,  mijn medemensen te bieden? 

Wat heb ik op mijn dienblad…? 

 

Verstilling 

 

En mochten we vinden dat we tot nog toe te weinig 
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op ons dienstblad hadden staan, bidden we dan 

zingend dat God zich over ons ontfermt. 

 

Psalm 118 (GVL bladzijde 200) 

 

Mijn God zijt Gij, U wil ik danken, 

mijn God, U in de hoogte steken. 

Ik spreek U uit, ik noem uw Naam, 

zowaar als ik leef. 

 

Refrein:  Mijn God zijt Gij, U wil ik danken, 

zowaar als ik leef. 

 

Ik was gevangen en riep: God. 

En Hij heeft mij geantwoord. 

Hij heeft mij de ruimte gegeven, 

Hij komt voor mij op als een vriend. (refrein) 

 

Beter te schuilen bij God dan te vertrouwen op 

mensen. 

Beter te schuilen bij God dan te vertrouwen op 

macht. (refrein) 

 

Ik was geslagen, maar God heeft mij overeind 

geholpen. 

Ik zal niet sterven, ik zal leven, Hij tilt mij op. 

(refrein) 
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Openingsgebed (samen) 

 

Laat ons bidden… 

 

Lieve God, 

als we het over U hebben, 

denken wij heel gemakkelijk aan Jezus. 

Hij heeft, zo zeggen we graag, Uw gezicht. 

Uw Zoon Jezus had álles op zijn dienblad: 

al zijn liefde, al zijn levensenergie maakte  

Hij dienstbaar aan het geluk van anderen. 

Moge zijn voorbeeld van hoe ook wij in  

het leven staan, ons blijvend inspireren. 

Wij vragen het U in zijn naam. 

Amen. 

 

Eerste lezing: Uit de profeet Jesaja, 53, 10-11. 
 

De Heer heeft besloten zijn dienaar te vernederen 

en hem te doen lijden. Waarlijk, hij gaf zijn leven 

als zoenoffer maar hij zal een nageslacht zien en het 

raadsbesluit van de Heer komt door hem tot 

vervulling.  

Na zijn lijden zal hij het licht zien en verzadigd 

worden.  

Door zijn zwoegen zal mijn rechtvaardige dienaar 

velen rechtvaardigen.  

Hij zal zich belasten met hun fouten. 
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Tussenzang: Ik zal niet rusten (GVL nr. 474) 

 

Ik zal in mijn huis niet wonen 

ik zal op mijn bed niet slapen 

ik zal mijn ogen niet dicht doen 

ik zal niet rusten, geen ogenblik, 

voordat ik heb gevonden. 

 

Een plek waar Hij wonen kan,  

een plaats om te rusten voor Hem 

die God is, de enige ware. (2x) 

 

Ik zal in mijn huis niet wonen 

ik zal mijn ogen niet dicht doen 

ik zal niet rusten, geen ogenblik, 

ik mag versmachten van dorst 

tot ik gevonden heb. 

 

Een plek waar de doden leven, 

een plaats waar recht wordt gedaan 

aan de verworpenen der aarde. (2x) 

 

Tweede lezing 

 

Het kenmerk en de kwaliteit van de ontmoeting 

tussen mensen is zorg. 

De zorg voor elkaar is het cement van elke 

gemeenschap. 

Valt die weg, dan valt de gemeenschap uit elkaar. 
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De zorg ‘zorgt’ ervoor dat gemeenschap geen 

vrijblijvende zaak is. 

Zorg betrekt mensen op elkaar. 

Want er zijn mensen die zorg behoeven en mensen 

die zorg geven. 

Voortdurend wisselen die beide rollen. 

Bij ons zorgen voor anderen is het ongelooflijk 

moeilijk om geheel onbaatzuchtig te zijn. 

Een mooi woord is dat, ‘onbaatzuchtig’, een 

onmisbaar woord bij ons thema van vandaag. 

Het wil zeggen dat je inzet je geen enkele baat of 

voordeel geeft, je zorgt vanuit een soort onbegrepen 

innerlijke aandrang. 

Iets in je zegt: ga, doe, heb lief. 

Je rijdt niét door bij die vrouw die gewond langs de 

kant van de weg ligt, maar je stapt af. 

De christelijke traditie heeft vermoed wat er 

gebeurde, de christelijke kunst laat het zien: deze 

barmhartige keek rechtstreeks in de ogen van 

Christus zelf. 

 

Evangelie 
 

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus 

Christus volgens Marcus, 10, 35-45. 

 

Toen kwamen Jakobus en Johannes, de zonen van 

Zebedeüs, naar Jezus toe en zeiden: Meester, wij 

willen dat U voor ons doet wat wij U vragen.  
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Hij antwoordde hun: Wat wilt ge dan dat Ik voor u 

doe?  

Zij zeiden Hem: Geef dat in uw glorie een van ons 

aan uw rechter- en de ander aan uw linkerhand 

moge zitten.  

Maar Jezus zei hun: Ge weet niet wat ge vraagt.  

Zijt ge in staat de beker te drinken die Ik drink en 

met het doopsel gedoopt te worden waarmee Ik 

gedoopt word?  

Zij antwoordden Hem: Ja, dat kunnen wij.  

lnderdaad, - gaf Jezus toe - de beker die Ik drink 

zult gij drinken, en met het doopsel waarmee Ik 

gedoopt word, zult gij gedoopt worden; maar het is 

niet aan Mij u te doen zitten aan mijn rechter- of 

linkerhand, omdat alleen zij dit verkrijgen voor wie 

dit is bereid.  

Toen de tien anderen dit hoorden werden ze kwaad 

op Jakobus en Johannes. Jezus echter riep hen bij 

zich en sprak tot hen: Gij weet dat zij die als 

heersers der volkeren gelden hen met ijzeren vuist 

regeren en dat de groten misbruik maken van hun 

macht over hen.  

Dit mag bij u niet het geval zijn; wie onder u groot 

wil worden moet dienaar van u zijn, en wie onder u 

de eerste wil zijn moet aller slaaf wezen, want ook 

de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te 

worden, maar om te dienen en om zijn leven te 

geven als losprijs voor velen. 
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Woorden van God, voor mensen van nu. 

 

Overweging 

 

Korte stilte, waarna instrumentaal 

 

Voorbede/Intenties 

 

Terwijl de herdenkingskaars wordt ontstoken zingen 

wij: 

 

Lied aan het Licht (GVL nr. 489) 

 

Licht dat ons aanstoot in de morgen, 

voortijdig licht waarin wij staan 

koud, een voor een, en ongeborgen, 

licht overdek mij, vuur mij aan. 

Dat ik niet uitval, dat wij allen  

zo zwaar en droevig als wij zijn 

niet uit elkaars genade vallen 

en doelloos en onvindbaar zijn. 

 

Licht, van mijn stad de stedehouder, 

aanhoudend licht dat overwint. 

Vaderlijk licht, steevaste schouder, 

draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 

Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen of 

ergens al de wereld daagt 

waar mensen waardig leven mogen 
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en elk zijn naam in vrede draagt. 

 

Alles zal zwichten en verwaaien 

wat op het licht niet is geijkt. 

Taal zal alleen verwoesting zaaien 

en van ons doen geen daad beklijft. 

Veelstemmig licht, om aan te horen  

zolang ons hart nog slagen geeft. 

Liefste der mensen, eerstgeboren, 

licht, laatste woord van Hem die leeft 

 

Voorbede 

 

Richten wij ons tot God, 

van wie wij hulp mogen verwachten 

en bidden wij: 

 

Heer, geef onze kinderen de gave van liefde, 

Liefde voor de armen en voortvluchtigen in deze 

wereld 

 

Stilte 

 

Laten wij bidden voor de mensen die het moeilijk 

hebben  

En zich eenzaam voelen. 

Voor de ouders en voor hun kinderen die van elkaar 

verwijderd zijn  

Bidden wij dat deze mensen weer genegenheid en 



 

13 
 

trouw mogen ervaren. 

 

Stilte 

 

Met pijn in het hart hebben wij afscheid genomen 

van onze 

Theresiakerk. 

Laten wij hopen dat we hier het gevoel van Theresia 

kunnen vasthouden 

 

Stilte 

 

Voor al onze dierbaren die ons voorgingen in de 

dood…….laat ons warmhartig openstaan voor onze 

zieken. 

Dat onze aandacht en liefdevolle zorg hen kracht 

geeft. 

Denken wij ook aan de mensen die wij verloren zijn 

door de dood. 

Dat wij er op vertrouwen dat ze opgenomen zijn in 

Uw  

liefdevolle handen. 

Geef ons de kracht om elkaar in dit verdriet bij te 

staan.  

 

Intenties worden voorgelezen van de 

intentievellen… 

 

(indien u zelf de intentie wilt voorlezen, kan dat, 
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geef deze dan niet aan de voorgangers) 

 

Overdenken wij  een moment in stilte voor alles wat  

leeft in ons eigen hart. 

 

Barmhartige God, 

kom ons te hulp wanneer wij het niet meer zien 

zitten, 

sterk ons geloof. 

En leer ons de weg van dienende liefde te gaan 

naar het voorbeeld van Jezus, uw Zoon en onze 

Heer. 

Amen. 

 

Collecte + instrumentaal 

 

Onze Vader 

 

Bidden wij om kracht met de woorden die Jezus ons 

gegeven heeft: 

 

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 schuld, 

zoals wij ook aan anderen hun schuld vergeven. 

En leid ons niet in bekoring, 
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maar verlos ons van het kwade. 

Want van U is het koninkrijk 

en de kracht en de heerlijkheid 

in eeuwigheid. 

Amen. 

 

En bidden wij in deze oktobermaand tot Maria: 

 

Lieve Moeder, Maria 

Vol vertrouwen komen wij naar U en bidden U: 

Bewaar en koester in uw moederhart alles wat wij 

U toevertrouwen: 

De vele zorgen die ons bezighouden, 

De bedrukte vragen die blijven hangen, 

De weemoed die wij niet begrijpen, 

De pijn bij vele zieken, 

Het zoeken naar genegenheid en begrip. 

Bescherm in Uw goedheid Uw jeugd en jongeren in 

onze wereld. 

Bemoedig al degenen die met zorgen kampen, 

Bewaar ons en allen die U vergeten zijn, 

Blijf voor ons allen de voorspreker bij Uw Zoon 

Jezus. 

Wij danken U, dat wij op elk moment bij U kunnen 

komen en bidden. 

Amen. 
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Vredeswens 

 

Veel mensen lopen stuk, raken ontmoedigd 

door teleurstellingen, tegenslagen en problemen in 

hun leven, 

maar ook door vervolging, geweld en oorlog. 

Daarom bidden wij: 

 

Heer Jezus Christus, 

sterk ons in ons geloof en geef ons kracht, 

schenk vrede in ons hart 

en zendt on suit om te werken aan een vredevol 

samenleven, 

dichtbij en veraf. 

 
De vrede des Heren zij altijd met u. 

En met uw geest. 

 

Laten wij dan om te beginnen 

elkaar hier een oprecht teken van vrede geven. 

Sjalom voor jou, sjalom voor mij. 

 

Doordenkertje 

 

Waak over je gedachten, 

straks worden ze je woorden. 

Waak over je woorden, 

straks worden ze je daden. 

Waak over je daden, 
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straks worden ze je gewoonten. 

Waak over je gewoonten, 

straks worden ze je karakter. 

Waak over je karakter, 

straks wordt het je bestemming. 

 

Slotgedachte 
 

Het is niet om vervelend te doen, maar luister: 

Wij zeggen al gauw: ‘Dat heb ik toch maar eens fijn  

voor die ander gedaan!’ 

Weet je wat het evangelie daarop zou zeggen? 

‘Wat, die ene keer! 

Je moet het zeventig maal zeven keer doen!’ 

Lieve mensen, of we het willen of niet,  

ons gezamenlijk geloof blijft hopen op een 

dienstbaarheid die grenzeloos is…. 
 

Mededelingen 

 

Wegzending en zegen 
 

Gaan we uiteen, vol goede moed, 

blij om wat we mogen betekenen voor 

elkaar en voor anderen. 

Dat God ons, met ons dienblad in de hand, 

wil zegenen: 

 

V: De levende zegene en behoede u, 
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de levende doe zijn aangezicht over u lichten en zij 

u genadig, 

de levende verheffe zijn aangezicht over u en geve 

u vrede. 

 

A: Zegen ons en behoedt ons, 

doe lichten over ons uw aangezicht en wees ons 

genadig. 

Zegen ons en behoedt ons, 

doe lichten over ons uw aangezicht en geef ons 

vrede. 

 

V: Zegene u de levende en almachtige God, Vader, 

Zoon en heilige Geest. 

 

A: Amen (3x) 

 

Slotlied: Zolang er mensen zijn (GVL nr. 567a) 

 

Zolang er mensen zijn op aarde, 

zolang de aarde vruchten geeft, 

zolang zijt Gij ons aller Vader. 

Wij danken U voor al wat leeft. 

 

Zolang de mensen woorden spreken, 

zolang wij voor elkaar bestaan, 

zolang zult Gij ons niet ontbreken, 

wij danken U in Jezus naam. 
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Gij voedt de vogels in de bomen. 

Gij kleedt de bloemen op het veld, 

o Heer, Gij zijt mijn onderkomen 

en al mijn dagen zijn geteld. 

 

Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven. 

Gij redt de wereld van de dood. 

Gij hebt uw zoon aan ons gegeven, 

zijn lichaam is het levend brood. 

 

Daarom moet alles U aanbidden, 

uw liefde heeft het voortgebracht, 

Vader, Gijzelf zijt in ons midden, 

o Heer, wij zijn van uw geslacht. 

 

 
Bezoek ook onze website: www.theresiagemeenschapborne.nl 
Of wordt lid van facebook via de link op de website. 

 
 

http://www.theresiagemeenschapborne.nl/

