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Viering Theresiagemeenschap 5 juli 2015 

met Samenzang in de Synagoge 
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Liturgie in de synagoge 

 
 

Woord van Welkom 

 

Goede morgen. 

We zijn weer samen.  

Dat voelt goed. 

Het eerste wat we deden toen we hier aankwamen 

was elkaar welkom heten. 

Hiermee hebben we ons geopend voor elkaar. 

Voor de één zijn we meer open en gastvrijer dan 

voor een ander. 

We willen dat eigenlijk niet, maar het gebeurt 

spontaan. 

Bij God is iedereen even welkom. 

Zijn hart staat voor iedereen gastvrij open. 

We gaan nadenken op welke wijze we voor zoveel 

mogelijk mensen gastvrij kunnen zijn. 

 

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. 
 

Openingslied: Wees hier aanwezig (nummer 647) 

 

Wees hier aanwezig, woord ons gegeven. 

Dat ik U horen mag met hart en ziel. 
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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. 

Dat ik U horen mag met hart en ziel. 

 

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

 

‘Vreemde ogen dwingen’, zo zeggen we. 

Achter deze zegswijze gaat zo de voorzichtige 

overtuiging schuil, dat bijvoorbeeld kinderen een 

stuk gemakkelijker naar ‘vreemden’ luisteren dan 

naar de eigen vader en moeder. 

Als anderen, dus niet vader of moeder zelf, 

bepaalde 

dingen van hen vragen, dan is de kans op effect heel 

wat groter dan wanneer de ouders het zélf zouden 

vragen. 

Of het ons nu gelegen komt of niet, de teksten die 

we vandaag 

uit de Bijbel te horen krijgen, denken daar toch wat 

anders, 

genuanceerder, over. 

Kiezen we als thema: Vreemde ogen dwingen. 

 

Toelichting van het symbool 

 

Op de voorkant van uw boekje ziet u een kastje. 

U ziet achter het glas van de deurtjes dat er van 

alles in staat. 

Ook de laatjes van dit kastje zullen wel vol zitten. 

Dit kastje is een symbool vandaag in onze viering. 

Door de Schriftlezing van vandaag worden we 

immers 

aangespoord om nu juist álles uit de kast te halen 
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als het om onze contacten met anderen gaat, 

en dat niet alleen te doen als vreemde ogen ons 

daartoe dwingen. 

 

Verstilling 

 

Inleiding op de meditatie 

 

Het kan spanning geven om degenen die heel 

dichtbij ons staan, 

in gesprek te komen over zaken die emotioneel 

gevoelig liggen. 

Denk aan onderwerpen als geloven, of 

seksualiteitsbeleving. 

We gaan het liever uit de weg of vinden het beter 

als anderen dat doen. 

In een aantal gevallen is het misschien ook beter dat 

anderen het doen, 

maar toch…. 

Is het voor degene die altijd zo dichtbij ons leeft, 

dan toch ook niet heel  

wezenlijk om juist óns ook op dit punt te 

ontmoeten? 

Als je immers in het normale doen zo dicht bij 

elkaar bent… 

Waar zou het uit voortkomen dat we die 

confrontatie eigenlijk het liefst 

uit de weg gaan? 
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Verstilling 

 

Meditatie 

 

Als ik echt van iemand houd, kan en mag ik dan, 

die zó met die ander 

verbonden ben, zwijgen als het zonneklaar is dat er 

bepaalde dingen  

gezegd moeten worden? 

Van de Bijbel krijgen we onmiddellijk te horen dat 

ik dan inderdaad de 

aangewezen persoon ben om dat te zeggen. 

Er wordt geen vreemde ingeschakeld wiens ogen 

zullen dwingen. 

Nee, ík moet gaan. 

De Bijbel laat daar geen misverstand over bestaan. 

Of het altijd zo plezierig is om dat te moeten doen, 

dat is wat anders. 

Het is daarom misschien ook zo verleidelijk om 

anderen de kastanjes  

maar uit het vuur te laten halen… 

De vraag blijft wel: wie ben ik dan eigenlijk? 

 

Verstilling 

 

Het is misschien toch maar goed om samen te 

bidden… 
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Openingsgebed 

 

U, verbinding tussen mensen, 

lieve kracht die alles en iedereen wil bezielen, 

geef dat wij van harte met U meedoen 

en alles uit de kast halen om over wat ons heilig 

is te communiceren óók met onze eigen zo nabije 

mensen. 

Wij vragen het U in naam van hem die ons dat al 

heeft 

voorgedaan, Jezus Christus, Uw Zoon en onze 

Heer. 

Amen. 

 

Een Gedachte 

 

Je wordt geroepen medemens te zijn: 

Het is voor diegene die wacht op je liefde en 

behoefte heeft aan 

waardering en vriendschap. 

Je medemens, die je echt helpen kunt elke dag 

opnieuw 

Met je glimlach 

Je goed woord en je steun, 

Woont niet voorbij de horizon, 

Woont niet ver over zee! 

 

Je wordt geroepen medemens te zijn: 

Het is je man, je vrouw, 
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In je eigen huis onder een dak 

Aan dezelfde tafel! 

Het is je kind, elk kind, dat vlucht in je armen 

Het schreeuwt om de warmte van je hart! 

Het is je vader en je moeder 

Die oud geworden, je zorgen nodig hebben, 

Maar vooral vragen om je attentie 

En je genegenheid! 

 

Je wordt geroepen medemens te zijn: 

Het is voor die gehandicapte in je eigen straat 

Die graag eens gaat wandelen! 

Het is die zieke naast je deur die reeds lang te bed 

ligt 

en je nog niet heeft gezien! 

Het is die blinde, voor wie je de krant 

zou kunnen lezen! 

Het is die collega die z’n werk verloor 

en diep in de put zit. 

En waar je niet meer aan denkt! 

 

De medemens 

Het zijn alle mensen om je heen 

Waarmee je woont, werkt en leeft! 

Signalen genoeg.  

Wat doen we ermee? 
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Tussenzang: Ik zal niet rusten (nummer 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) 

 

Evangelie 
 

In die tijd ging Jezus vandaar weg om zich naar zijn 

vaderstad te begeven en zijn leerlingen gingen met 

Hem mee.  

Toen het sabbat was, begon Hij te onderrichten in 

de synagoge.  
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De talrijke toehoorders vroegen verbaasd: Waar 

heeft Hij dat vandaan?  

En wat is dat voor een wijsheid die Hem 

geschonken is?  

En wat zijn dat voor wonderen die zijn handen 

verrichten?  

Is dat niet de timmerman, de zoon van Maria en de 

broeder van Jakobus en Jozef en Judas en Simon?  

En wonen zijn zusters niet hier bij ons?  

En zij namen er aanstoot aan.  

Maar Jezus sprak tot hen: Een profeet wordt overal 

geëerd behalve in zijn eigen stad, bij zijn verwanten 

en in zijn eigen kring.  

Hij kon daar geen enkel wonder doen, behalve dat 

Hij een klein aantal zieken genas die Hij de handen 

oplegde.  

Hij stond verwonderd over hun ongeloof.  

Jezus ging rond door de dorpen in de omtrek, waar 

Hij onderricht gaf. 

 

Woorden van God, voor mensen van nu. 

 

Overweging 

 

Korte stilte, waarna instrumentaal 
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Voorbede/Intenties 

 

Terwijl de herdenkingskaars wordt ontstoken zingen 

wij: 

 

Lied aan het Licht (nummer 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 

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. 



 

12 
 

Veelstemmig licht, om aan te horen  

zolang ons hart nog slagen geeft. 

Liefste der mensen, eerstgeboren, 

licht, laatste woord van Hem die leeft 

 

Voorbede 

 

Wij bidden U, God, 

Geef ons vertrouwen in allen met wie wij dagelijks 

omgaan, 

met wie wij het leven delen of samen mee werken, 

met hen die andere wegen gaan dan de onze; 

Geef vertrouwen in de samenleving die we met 

elkaar maken. 

 

Verstilling 

 

Wij bidden U, God, om vertrouwen in onze weg: 

dat wij verder durven gaan op wat zich amper laat 

zien. 

Dat onze hoop sterker mag zijn 

dan onze ontmoediging. 

Dat zichtbaar mag worden 

wat U in ons hebt neergelegd. 

Dat wij vertrouwen mogen hebben in ons zelf. 

Dat we mensen mogen ontmoeten die ons 

voorthelpen. 

 

Verstilling 
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Wij bidden U, God, 

Om vertrouwen in onze wereld: 

Dat we, ondanks uitzichtloosheid 

de hoop levend houden. 

Dat geweld ons niet gewelddadig maakt, 

dat vreemde ogen ons niet brengen tot heerszucht, 

dat we oog mogen houden 

voor het goede dat gebeurt, 

dat we blijven geloven dat er altijd een weg is. 

 

Verstilling 

 

Intenties 

 

Collecte + instrumentaal 

 

Onze Vader 

 

Wanneer wij op zoek zijn naar goede raad of een 

goed advies,  

kunnen we, als kinderen van God, vertrouwvol 

bidden tot onze  

Vader met de woorden die zijn Zoon ons leerde: 

 

Onze vader die in de hemel zijt 

Uw naam worde geheiligd. 

Uw rijk kome. 

Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. 
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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, 

maar verlos ons van het kwade. 

Want van U is het koninkrijk 

en de kracht en de heerlijkheid 

in eeuwigheid. 

Amen. 

 

In haar rol van vrouw en moeder geeft Maria ons 

een heel concreet voorbeeld. Door haar ja-woord 

aan God kan Jezus geboren worden. Bidden wij tot 

Maria opdat ook wij, door ons ja-woord, Christus in 

deze wereld 'geboren' doen worden. 

Wees gegroet… 

 

Vredeswens 

 

Waar Jezus kwam, sprak Hij: 

‘Wees niet bang!’ En ‘Sjalom!  

De vrede zij met jullie!’ 

Hij leerde iedereen een andere, nieuwe manier van 

omgaan met elkaar: zonder haat, zonder 

vijandschap. 

Daarom bidden wij: 

 

Heer Jezus Christus, 

doorbreek onze hardheid, 
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geef ons de kracht 

tot verzoening, mildheid en barmhartigheid. 

Beziel ons met uw vernieuwende geest 

tot opbouw van uw Rijk van vrede. Amen 

 
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 

 

Doordenkertje: Elke dag kun je kiezen 

 

Elke dag kun je kiezen 

Om goed te zijn voor jezelf 

Om jezelf op te bouwen 

 

Elke dag kun je kiezen 

Om jezelf te oefenen 

In dankbaarheid voor dit leven 

In waardering voor je kunnen 

 

Elke dag kun je kiezen 

Om je te verwonderen 

Over zoveel goeds in anderen 

Over zoveel gebaren van liefde 

 

Elke dag kun je kiezen 

Om tijd te nemen voor zorg 
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Om aandachtig te leven 

 

Elke dag kun je kiezen 

Om intenser, liefdevoller te leven 

Om meer te horen dan gisteren 

 

Elke dag kun je kiezen 

Om elkaar te bemoedigen 

Om te bouwen aan een wereld van liefde 

 

Elke dag kun je kiezen 

Om zin te geven aan dit leven 

Wie zo kiest 

Zal steeds meer van het leven houden 

En leert over grenzen heen te zien. 

 

Slotgebed 
 

Wij mogen dan misschien zeggen en vinden 

dat vreemde ogen dwingen, 

de Bijbel vindt dat je er zélf naar toe moet, 

kijk maar naar Jezus. 

Dat je alles uit de kast moet halen om tot een 

werkelijke verstandhouding met die ander te komen. 

Amen. 

 

Mededelingen 
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Wegzending en zegen 
 

Het is een zegen voor ons, dat we leven met 

mensen: 

- die door hun levenswijze gerijpt zijn tot 

evenwichtige personen; 

- die niet verbitterd zijn door tegenslag of hun 

verleden; 

- die zichzelf durven zijn, met hun tekorten en 

beperkingen; 

- die elkaar in vriendschap dragen, verdragen, 

bemoedigen en zo nodig                        vergeven. 

- die stil geworden zijn en gericht zijn op het 

wezenlijke, op verbondenheid met de Heer; 

- die dankbaar zijn voor de vrucht van leven; 

- die beseffen dat zij niet meer alles 

aankunnen, maar uitbuiten wat zij wel kunnen; 

- die geloven dat zij een zegen zijn voor velen, 

ook al merken ze dit niet altijd. 

 

Zo zijn we elkaar tot zegen 

en ook nu worden we gezegend  

opdat we van hier gaan; 

dat wij luisteren, eindeloos luisteren 

naar wat iemand anders zegt. 

Daar ruimte voor geven. 

Mogen we met enthousiasme onze weg van geloof 

vervolgen 

en met creativiteit nieuwe ruimtes van gemeenschap 
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openen. 

 

Gaan we dan uiteen, gesterkt door een waardevol 

goddelijk advies 

voor de omgang met elkaar en met allen die ons zijn 

toevertrouwd. 

Moge God ons zegenen, 

In de † Naam van de Vader en de Zoon en de 

heilige Geest. Amen 

 

Slotlied: Mensen van God (nummer 503) 

 

Niet als een storm, als een vloed, 

niet als een bijl aan een wortel 

komen de woorden van God, 

niet als een schot in het hart (2x) 

 

Maar als een glimp van de zon, 

een groene twijg in de winter,  

dorstig en hard deze grond 

zo is het koninkrijk Gods. 

 

Stem die de stilte niet breekt, 

woord als een knecht in de wereld, 

naam zonder klank zonder macht, 

vreemdeling zonder geslacht. 

 

Kinderen, armen van geest, 

mensen gelouterd tot vrede, 
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horen de naam in hun hart, 

dragen het woord in hun vlees. 

 

Blinden herkennen de hand, 

dovemansoren verstaan Hem. 

Zalig de man die gelooft, 

zalig de vrouw aan de bron. 

 

Niet in het graf van voorbij, 

niet in een tempel van dromen, 

hier in ons midden is Hij, 

hier in de schaduw der hoop. 

 

Hier in dit stervend bestaan 

wordt Hij voor ons geloofwaardig, 

worden wij mensen van God, 

liefde op leven en dood. 

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

 

 

http://www.theresiagemeenschapborne.nl/

