Viering Rerum Novarum
Mei 2021

VOORAF
Deze bundel bevat een keuzemogelijkheid aan teksten en gebeden die zowel in een
eucharistieviering, een gebedsdienst of een inspirerend woordje kunnen verwerkt worden.
Jullie keuze geeft een eigen kleur en hart aan de viering van Rerum Novarum.
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Welkom & Kruisteken

Van harte welkom in deze viering ter gelegenheid van 100 jaar Beweging.net.
We willen hier samenzijn in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.

Openingswoord

Naar jaarlijkse en goede gewoonte willen wij als beweging.net en partners
vandaag/vanavond het feest van Rerum Novarum vieren.
Dit jaar is het een bijzondere viering omwille van het 100 jarig bestaan van onze
middenveldorganisatie. Bovendien viert de encycliek Rerum Novarum zijn 130 ste verjaardag.
De nieuwe sociale en recente encycliek van paus Franciscus ‘Fratelli Tutti’ kan ons inspireren
en verder motiveren in de opbouw van ons sociaal huis voor iedereen.
Paus Franciscus toont in zijn Wereldbrief aan, dat het geloof in God als schepper van alle
mensen en de erkenning van de inherente waardigheid van elke mens, concrete gevolgen
heeft voor beslissingen in het politieke, economische en sociale leven.
Het is een pleidooi voor een universele en open broederlijkheid die mensen in staat stelt om
elke persoon, nabij of veraf, te erkennen, te waarderen en te beminnen.
Indien mogelijk kan hier de voorzitter of een medewerker van Beweging.net kort verwoorden
wat die 100 jaar ACW/Beweging.net bij hen oproept en losmaakt.

Moment van inkeer en ommekeer, moment van vergeving

Bij vreugde en verdriet klaar staan voor elkaar met een goed woord, een knuffel 0.
of door gewoon er te zijn, is zo belangrijk. Niets vervliegt, ook niet wat moeilijk is, maar het
wordt lichter en draagbaar wanneer het wordt meegedragen door anderen.
Voor al die keren dat we te weinig zorg, oor en oog hadden voor elkaar,
bidden we nu om elkaars en Gods barmhartigheid…
(1)
Kyrielied
(2)
Lief heb ik, van liefde leef ik.
Want heeft Hij niet willen horen naar mijn roepen,
naar mijn smeken om het aanzien van zijn ogen?
Ja, Zijn oor heeft mij gevonden. Hem roep ik mijn leven lang.
Hij is liefde en ontferming, juist voor machteloze mensen.
Hij is mij te hulp gekomen.
Uit psalm 116 – Sytze de Vries
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(3)
Heer en Vriend Jezus,
als wij onze ogen sluiten voor wat er gebeurt in de wereld en met de mensen,
ontferm u dan over ons en open onze ogen.
Als wij niet uw moed hebben om onze stem te verheffen tegen onrecht,
ontferm u dan over ons en open onze mond.
Als wij doof blijven voor de roep van de meest kwetsbaren en zovele mensen op de vlucht,
ontferm u dan over ons en open onze oren.
Doorbreek onze ikkigheid en ons gebrek aan sociale vriendschap,
ontferm u hier over ieder van ons…
Wees ons barmhartig God, hier en nu.
Keer U om naar ons toe. Keer ons toe naar elkaar.
En zet ons op weg naar nieuw en eeuwig leven.
Amen

Openingsgebed (voorganger of samen)
(1)
Uw hartstocht voor gerechtigheid hebt Gij, God, ook in ons gelegd.
Zo hebt Gij ons bedoeld:
mensen die geven om elkaar, mensen die elkaar recht doen.
Geef dat wij ons niet beperken tot onze kleine goedheid en moedig werken
aan duurzame oplossingen voor zoveel uitdagingen vandaag en morgen.
Laat ons niet leven buiten uw droom voor een betere wereld,
Uw Rijk van liefde en gerechtigheid.
Amen.
Naar de gebedskaart God gebeurt, Grondtoon 2020-2021, CCV bisdom Brugge

(2)
God van liefde en gerechtigheid,
u die er bent in mijn leven,
in mijn zwijgen, in mijn praten, in mijn zijn.
Ook al herken ik u vaak niet.
U hebt beloofd om bij ons te zijn.
U hebt beloofd om bij mij te zijn.
Ik voel doorheen deze belofte:
dat u mij liefhebt,
dat u mij oproept
om mee zorg te dragen voor mijn medemensen en voor onze planeet.
Draag mij, steun mij, inspireer mij.
Zo bidden wij door Christus onze Heer.
Amen.

3

Lezingen
(1)

Handelingen 1,1-11: ‘Wat staan jullie daar toch naar de hemel te kijken?’
(= eerste lezing liturgie Hemelvaart) of eerste lezing uit de liturgie van het weekend.
(2)

Oproep
We luisteren naar de gezamenlijke en broederlijke oproep van paus Franciscus en
grootimam Ahmad Al-Tayyeb, een oproep tot vrede, gerechtigheid en broederlijkheid:
In naam van God die alle mensen met gelijke rechten, plichten en waardigheid geschapen
heeft en die hen opgeroepen heeft om als broeders en zusters samen te leven, de aarde te
bevolken en daarin de waarden van goedheid, naastenliefde en vrede uit te dragen.
In naam van het onschuldige menselijke leven dat God verboden heeft te doden,
en bevestigd dat al wie één mens doodt daarmee de hele mensheid doodt
en dat al wie één mens redt daarmee de hele mensheid redt.
In naam van de armen, noodlijdenden, behoeftigen en uitgestotenen
die God ons opdraagt te helpen omdat dit een plicht is voor alle mensen
en vooral voor alle rijken en welstellende mensen.
In naam van wezen, weduwen, vluchtelingen en van alle mensen die uit hun huizen en van
hun land verdreven zijn; in naam van alle slachtoffers van oorlogen, vervolgingen en onrecht;
in naam van alle zwakken, van al wie in angst leeft, van krijgsgevangenen en van hen die
overal ter wereld gefolterd worden, zonder enig onderscheid.
In naam van volkeren die hun veiligheid, vrede en mogelijkheid tot samenleven verloren
hebben en slachtoffers van verwoesting, rampspoed en oorlog zijn geworden.
In naam van de ‘menselijke broederlijkheid’ die alle mensen omarmt,
verenigt en een gelijke waardigheid geeft.
In naam van deze broederlijkheid die verscheurd wordt
door politieke systemen, gekenmerkt door extremisme en verdeeldheid,
door systemen van ongebreideld winstbejag en door afschuwelijke ideologische tendensen
die het handelen en de toekomst van mensen manipuleren.
In naam van de vrijheid die God aan alle mensen gegeven heeft
door hen als vrije mensen te scheppen en hen daarmee te onderscheiden.
In naam van de gerechtigheid en de barmhartigheid
die fundamenten van de voorspoed en hoekstenen van het geloof zijn.
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In naam van alle mensen van goede wil, die overal ter wereld aanwezig zijn.
In naam van God en van alles wat tot nu toe gezegd is,
roepen wij op om te kiezen voor de cultuur van dialoog als weg,
voor gemeenschappelijke samenwerking als gedragsregel
en voor wederzijds begrip als methode en norm.
Uit ‘Fratelli Tutti’, encycliek van paus Franciscus over broederlijkheid en sociale vriendschap,
pagina 153 – 155.

(3)

Jezus Christus volgen in de economie
Een kerk die iets te zeggen heeft over economische ethiek maakt haar opwachting in de
publieke ruimte en bijgevolg in het economische leven. Het is een kerk die het dagelijkse
leven van mensen hier en elders verbindt en die ‘liefde voor rechtvaardigheid’ vooropstelt.
Het is een kerk die de finaliteit van de neoliberale economie bevraagt. Zo wordt het
christelijke leven de vrucht van een gewortelde christen in een dragende gemeenschap.
Ondeelbaar. Je bent – eigenlijk exacter: je wordt – christen met heel je leven:
met je persoonlijk en met je professionele leven, in gemeenschap met andere christenen,
in de wijk waar je woont, op de plaats waar je werkt, in verbondenheid met de ander/Ander,
van generatie op generatie.
We kunnen drie pijlers van christelijke identiteit onderscheiden in het concrete economische
leven van christenen:
1. Eerst en vooral is het belangrijk de christelijke identiteit in het leven van elke dag te
beleven. Dat is zelden spectaculair. De levensloop ontwikkelt zich nogal eens via een
geaccidenteerd terrein. Ook in het economische leven ‘ben’ je geen christen, maar
‘word’ je christen, je hele (professionele) leven lang.
2. Christen worden is een keuze die je uit vrije wil maakt. Maar als je er daadwerkelijk
voor kiest, heeft dat consequenties voor het hele leven, ook voor het
economische/professionele leven.
3. Een consequent leven is een authentiek leven en omgekeerd. Die authenticiteit
beïnvloedt alle beslissingen en keuzes, ook de economische/professionele keuzes.
Uit ‘Arbeiders van zijn Woord. Christen zijn in het economische leven’, Geert De Cubber, Halewijn,
2021, pagina’s 76, 77, 104
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(4)

Nothing is more practical than finding God
Niets is concreter dan het vinden van God.
Je wordt verliefd,
maar dan op een fundamentele, beslissende manier.
Waaraan je je hart verliest,
waardoor je gefascineerd wordt
en geraakt,
beïnvloedt alles.
Het geeft je redenen om ’s morgens op te staan,
het bepaalt hoe je avonden eruit zien,
hoe je je weekends doorbrengt,
wat je leest,
met wie je je verbonden voelt,
wat je hart doet bloeden
en wat het vervult met vreugde,
verwondering
en dankbaarheid.
Wordt verliefd,
blijf in die liefde wonen
en het zal alles bepalen.
Uit ‘Arbeiders van zijn Woord. Christen zijn in het economische leven’, Geert De Cubber,
Halewijn, 2021, pagina 109

(5)

Wat wij van God krijgen
De ‘liefde’ van God – dat klinkt als gauw als jargon.
Liefde betekent dat Hij trouw is, zich niet verbitterd afwendt, zich toekeert;
zijn woord niet terugneemt, maar het van dag tot dag geeft.
In dat woord geeft Hij ons de mogelijkheid tot een menselijk bestaan op aarde.
In het woord over liefde voor de mens die naast je is,
die aan je grenst, met wie je woont,
die onverhoeds op je drempel staat, op je vergrendelde deur bonkt –
in het woord over de vreemdelingen,
dat je ze brood en kleding moet geven,
in de woorden over gerechtigheid, in zijn Thora,
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geeft Hij ons – van dag tot dag, en alle dagen nieuw –
de mogelijkheid om onszelf en de aarde te redden van de afgrond.
Dit tart alles wat onze ogen zien,
maar zo denkt en gelooft het Bijbelse verhaal over de mens op aarde.
Uit ‘Vriend voor het Leven’ – Huub Oosterhuis, Lannoo, 2013, pagina 119

(6)

Bondgenoten zoek ik
Bondgenoten zoek ik, vrienden en vriendinnen,
mensen die zich niet neerleggen bij onrecht en geweld,
mensen die werken en hopen en bidden.
Moge een geest van vertrouwen ons verbinden,
tegen alles wat een mens onmachtig en onmondig maakt,
tegen alle krachten die ons stom tevreden houden,
tegen elk regime dat armen verzwijgt of verdrukt.
Moge de moed om te spreken en te handelen ons verbinden,
tegen alles wat ons gevangen houdt in angst,
tegen alle krachten die ons ontmoedigen,
tegen alles in wat mensen in slaap sust of gescheiden houdt.
Moge de hoop ons verbinden,
met allen die niets te verliezen hebben,
met allen die proberen op te staan,
met allen die uit zijn op het allerbeste voor de allerminsten.
Bondgenoten zoek ik, vrienden en vriendinnen,
mensen van hier en overal, waar ook in de wereld,
mensen van vlees en bloed die de weg van Jezus durven gaan.
Marinus van den Berg

Evangelie van Hemelvaart volgens Mc. 16,15-20
of het Evangelie uit de liturgie van het weekend
of het Evangelie volgens Lucas 10,25-37:

de parabel van de Barmhartige Samaritaan
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Homilie


Schrijf een homilie die samengesteld wordt door gedachten uit het hoofdstuk 2
‘Een vreemdeling op de weg’ uit ‘Fratelli tutti’ de encycliek van paus Franciscus
én door getuigenissen van medewerker(s) / vrijwilliger(s) over hun concrete inspiratie
en motivatie van inzet en/of hun (toekomst)droom voor Beweging.net.



Ik verwijs ook graag naar de homilie die bisschop Lode Van Hecke, bisschop van Gent
en referent bisschop voor sociale organisaties, zal houden tijdens de
eucharistieviering op TV 1 op zondag 9 mei ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan
van Beweging.net. Tekst (enkele dagen voor de viering) te verkrijgen bij nationaal
zingevingscoördinator Tony De Jans via mail: tony.dejans@beweging.net

Geloofsbelijdenis
(1)
Je kan kiezen voor ‘geloofsbelijdenis 9d’ in de ‘groene Zingt Jubilate’ op pagina 34:
kan gezongen of afwisselend gebeden worden door voorganger en gemeenschap.
(2)
Ik geloof in God, Schepper van hemel en aarde.
Ik geloof ook dat God zijn schepping aan ons, mensen, toevertrouwd
opdat wij zijn werk zouden voortzetten
en deze aarde voor alle mensen leefbaar zouden maken.
Ik geloof in Jezus Christus, de Verlosser van de wereld.
Ik geloof dat wij uitgenodigd worden om Jezus’ werk verder te zetten,
om mee te werken aan de bevrijding van mensen,
aan de opbouw van een betere wereld,
door ons in te zetten voor meer levenskansen voor iedereen.
Ik geloof in de heilige Geest.
Die de mensen tot eenheid wil brengen in één grote familie.
Ik geloof ook dat ik persoonlijk wordt aangesproken
om aan broederlijkheid mee te werken,
samen met alle mensen van goede wil.
Amen.
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(3)
Ik geloof dat God met ons een verbond gesloten heeft
en dat verbond heeft ondertekend met zijn Naam: ‘Ik zal er zijn voor u’.
Hij wil altijd met ons verbonden zijn
en hij vraagt dat wij zelf ook kruispunten zouden zijn waar mensen elkaar ontmoeten.
Ik geloof dat Jezus de levende belichaming van Gods verbond is.
In hem kunnen we zien wie God is en wat hij van ons verwacht.
In Jezus zien we Gods verbondenheid met mensen.
Ik geloof dat wat Jezus vertelt ons diep gelukkig kan maken.
En dat hij elke dag opnieuw te vinden is
in hen die zorgzaam omgaan met elkaar en met onze planeet.
Ik geloof in zijn Geest,
die ook vandaag mensen bezielt en inspireert.
Die Geest zet ons op de weg van breken en delen,
van goedheid en verbondenheid.
Ik geloof dat God ook met mij een verbond wil sluiten,
hier en nu, vanaf vandaag en voor altijd.
Amen.

Voorbeden
God laat zich raken door het leven, de vreugdes en de zorgen van mensen.
Daarom mogen wij met vertrouwen bidden…
Wij bidden voor de kinderen en de jongeren, die ook wij ooit zijn geweest.
Dat ze aanknopingspunten vinden om al wat in hen aan goeds en moois beweegt
tot leven te wekken.
Dat zij medestanders vinden op hun weg
die hun creativiteit en passie aanscherpen en levend houden…
God, Gij die ons adem geeft
Leef in onze harten
Wij bidden dat ook wij niet blijven stilstaan of vanop een afstand gadeslaan.
Dat we worden als een boom,
vervlochten met de aarde waaruit we zijn ontstaan,
niet bang om bladeren te verliezen omdat wij al groeien mochten.
Dat we zijn als een boom, zo vol van beweging…
God, Gij die grond onder onze voeten zijt
Leef in onze harten
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Wij bidden dat de liefde iedereen doordringt.
Dat ze onze tengere takken doet trillen.
Dat ze doordringt tot onze diepste wortels om ons door elkaar te schudden.
Dat zij ons roert op de momenten wanneer we denken veilig en vast in de grond te staan,
onze eigen plek te hebben veroverd.
Dat onze liefde naar alle mensen toe mag waaien.
Kwetsbare mensen:
te weinig geteld, te weinig gezien, te weinig gehoord…
God, Gij die onze harten doet ontvlammen voor de ander
God, Gij die het licht in onze ogen zijt
Leef in onze harten
Wij bidden voor mensen en organisaties die liefde moeilijk vinden.
Wij bidden voor mensen en organisaties die van liefde verstoken zijn.
Wij bidden voor mensen en organisaties die, ondanks tij en tegenwind,
doorgaan met het geloof van een kind…
God, Gij die Vader en Moeder zijt
Leef in onze harten
Leer ons wat liefde is

Gebed over de gaven
(1)
God van liefde en gerechtigheid,
aanvaard dit brood en deze wijn.
Bevestig ons daardoor in uw liefde
en vervul ons van uw heilige Geest,
opdat wij gericht zijn op het toevoegen van menselijkheid aan het leven.
Zo bidden wij door Christus onze Heer.
Amen.
(2)
God van liefde en gerechtigheid,
neem dit brood aan en geef ons de tedere aandacht
om te bouwen aan een wereld waar geen mens alleen is of tekort heeft.
Neem ook de wijn aan en geef ons de bereidheid te leven
als mensen die iets willen betekenen voor anderen.
Moge dit brood en deze wijn ons daartoe krachtig maken.
We vragen het in Jezus’ naam.
Amen.

Eucharistisch gebed
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(1)
Eucharistisch gebed XI C: ‘Jezus gaat aan geen enkele nood voorbij’.
(2)




De Heer zal bij u zijn …
Verheft uw hart …
Brengen wij dank aan de Heer, onze God …

Dankend noemen wij uw Naam, God,
Gij die op menselijkheid zijt bedacht :
wij noemen U, liefde en gerechtigheid,
vergeving en vertrouwen,
Vader en Moeder,
bron om van te leven.
Gij die gezegd hebt : “Ik zal er zijn voor u”,
Gij zijt de ziel van ons bestaan.
Wij noemen U heilig, U alleen, en niet bezit of macht of eigenbaat.
Daarom willen wij danken en eren in dit samenzijn,
wij danken en eren U met deze woorden :
Laudate omnes gentes, laudate Dominum (2x)
Ja God, in ieder huis staat een tafel, een tafel met stoelen.
Huiselijke kring van eten en drinken, van geven en nemen,
van deelnemen aan elkaars lief en leed, vertrouwen en geluk.
En ook hier staat een tafel, een tafel gedekt met brood en wijn,
de tafel van Jezus, waar Hij zijn laatste uur beleefde.
Als leden van één gezin, riep Hij zijn vrienden samen en Hij zei :
“Zou een moeder haar kind vergeten!? God vergeet U nooit”.
Dat was de zin van zijn leven :
aan de mensen zeggen en tot de dood bevestigen
dat God geen mens vergeet,
en dat wij elkaar evenmin mogen vergeten,
maar dat wij voor elkaar als brood en wijn moeten zijn.
Dàt wilde Jezus voor altijd veilig stellen
en daarom nam hij brood en wijn op dat laatste avondmaal.
Wij bidden u God : zend uw Geestkracht over onze gaven…
> Instellingswoorden <
Laudate omnes gentes, laudate Dominum (1x)
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God op menselijkheid bedacht,
liefde en gerechtigheid, Vader en Moeder:
zo gedenken wij hier leven, dood en verrijzenis van Jezus Christus.
Jezus is gestorven, maar zijn verhaal en leven wordt doorverteld,
en in de huizen en de harten van mensen, daar wordt het gehoord.
Het is het verhaal van het voedsel dat wij krijgen van u, God,
totdat we zelf voedsel voor een ander worden.
Daarom komen mensen één van hart samen,
om te doen wat Jezus heeft gedaan :
en er zal brood en vrede zijn voor iedereen,
niemand vergeten, zoals Gij God geen mens vergeet.
Laudate omnes gentes, laudate Dominum (1x)
In Jezus’ geestkracht bidden wij
voor de mensen die wij in het hart dragen…
In Jezus’ geestkracht bidden wij voor mensen die gestorven zijn…
Wees hen en ons allen nabij, God.
Want zo moet het zijn, zo is niemand meer alleen.
In Jezus’ geestkracht bidden we ook voor onze kerkgemeenschap,
voor paus Franciscus en voor onze bisschop ….. ,
en voor allen die medeverantwoordelijkheid dragen in onze parochies.
God, begeester ons zodat wij mensen bij elkaar brengen
aan de Grote tafel van de wereld, dichtbij en veraf.
En schenk ons eens een plaats aan die tafel zonder einde,
waar Gij, God Gastheer zijt
en waar wij voor altijd mogen thuiskomen…
Laudate omnes gentes, laudate Dominum (1x)
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.
Amen

Vredeswens
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(1)
Ieder mens heeft een stukje bemoediging nodig :
een klop op de schouder,
een open gesprek,
een stevige handdruk,
een blik die blij maakt,
iemand die kan meeleven,
iemand die begrijpt en bekommerd is om vreugde en pijn…
Ieder mens zou ergens iemand moeten kunnen ontmoeten
die laat vermoeden dat God liefde is.
We hebben het allemaal broodnodig
en we kunnen het elkaar geven.
Laten we zo werken en handen geven aan vrede.
(2)
Vrede…
Vrede is zoveel meer dan afwezigheid van oorlog of ruzie.
Vrede is zoveel meer dan een gewapende vrede.
Vrede heeft ook van doen met onze innerlijke rust,
met te-vreden zijn.
Vrede is in de Bijbel een ontzettend ruim woord,
het omvat alle goeds dat een mens nodig heeft om te kunnen leven:
geborgenheid en zorg, liefde en warmte.
Christenen weten en geloven:
Jezus en zijn boodschap is onze vrede.

Bezinningstekst na de communie
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(1)

Laat ons vandaag
Laat ons vandaag niet verzanden
in de zogenaamde nuchterheid
van ‘reeds geprobeerd’,
in het remmende realisme
van ‘wie zal dat nog doen?’
Laat ons vandaag zelfs dromen,
vooral hopen en geloven
dat er meer mogelijk is.
Laat ons dromen van weleer opfrissen.
Laat ons vandaag bezield zijn en gedreven,
optimistisch en creatief.
Laat ons vandaag durven, proberen en zoeken.
Laat ons vandaag vooral samenwerken,
alle gedachten bijeen leggen,
alle talenten inbrengen.
Laat ons luisteren, begrip en respect opbrengen.
Laat ons doorgaan, volhouden, moed hebben.
Laat ons leren uit ervaring
en toch eigentijds waarmaken
wat mensen vandaag verlangen.
Laat ons liefhebben en werk maken
van onze gezamenlijke idealen.
Luc Vandenabeele

(2)

Wie ben Jij?
Nu eens ben Jij mijn anker.
Dan weer ben Jij mijn weg.
Soms ben Jij mijn alles.
Dan weer ben ik Jou kwijt.
Soms ben Jij een stem in mij.
Dan weer bots ik op je grote zwijgen.
Nu eens ben Jij een vraag voor mij.
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Dan weer overrompel Je mij.
Soms ben Jij overal aanwezig.
Dan weer ben Je afwezig.
Jij bent er in paradoxen,
zoals het leven er is, in paradoxen.
Maar door alles
en altijd weer opnieuw
ben Jij mijn aanspreekpunt.
Ik blijf Jou vermoeden.
Ik blijf Jou nabij weten.
Ik blijf tot Jou spreken.
Jean-Paul Vermassen

(3)

Maak van mij genoeg
Als ik geen vuur ben,
maak dan Heer van mij een vlam.
Een vlam die heel zacht brandt voor U.
Ben ik geen stormwind,
maak dan van mij een bries,
een koelte die fluistert van U.
Want hoe weinig of hoe veel ik ook ben,
dat is van geen tel bij U.
Want als ik geef wat ik ben,
als ik ben wat ik geef,
dan is dat genoeg voor U.
Naar Bijbel in 1000 seconden

(4)
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Laten we durven
Laten we graag zien omdat we dat kunnen,
en leven – voluit en gretig – omdat wij dat mógen
en het daarom dubbel zo goed moeten doen…
Laten we mensen zijn.
En helemaal onszelf worden,
niet wie we denken dat anderen wilden dat we waren.
Laten we de moed houden, durven wankelen
en redden wat er te redden valt.
Onszelf bijvoorbeeld, en mekaar.
Laten we stoppen met hopen
en doen wat moet gebeuren om het te doen gebeuren,
en mild zijn voor wie dat nog niet kan.
Laten we ze openlaten:
onze deuren, onze armen, onze geesten.
Laten we pantsers afleggen,
en ‘het’ en ‘de andere’ tegemoet treden, telkens weer…
Laten we minachting koesteren voor de hopeloosheid,
weten wat we waard zijn, onszelf gunnen wat we verdienen,
want dat is vaak meer dan we geneigd zijn te denken.
En laten we begrijpen wat de liefde is,
onthouden dat dat alles is, of toch bijna.
Laten we durven.
Ja.
Griet Op de Beeck

(5)
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Hooglied van ons engagement
Al woon ik veel vergaderingen bij,
al kan ik overal zeggen dat ik het druk heb,
als ik dit niet met liefde doe, dan betekent dit niets.
Al heb ik sterke en sociale overtuigingen,
al ken ik de vurigheid om die te verdedigen,
als ik dit niet met liefde doe, dan betekent dit niets.
Al heb ik heel veel activiteiten,
al roep ik op heel veel manieren op tot actie,
als ik dit niet met liefde doe, dan betekent dit niets.
Al heb ik heel veel contacten,
al verklaar ik steeds open te staan voor andere mensen,
als ik dit niet met liefde doe, dan betekent dit niets.
Al ontvang ik dagelijks veel berichten,
al doe ik moeite om evenveel te antwoorden,
als ik dit niet met liefde doe, dan betekent dit niets.
De liefde vergeeft.
De liefde weet om te gaan met conflicten.
De liefde wakkert mijn mogelijkheden aan.
De liefde verdraagt mijn kwetsbaarheid.
De liefde geeft rust, kracht…
De liefde raakt je diep vanbinnen
en doet je stappen zetten naar anderen.
Naar Luc Vandenabeele

Slotgebed

We bidden en danken tot slot met het ‘Gebed tot de Schepper’ van paus Franciscus
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in zijn encycliek Fratelli tutti:
Heer en Vader van heel de mensheid,
U die alle mensen met gelijke waardigheid geschapen heeft,
stort in onze harten een geest van broederlijkheid.
Beziel ons met een droom van ontmoeting, dialoog, gerechtigheid en vrede.
Help ons om een betere samenleving op te bouwen
en een menswaardiger wereld te creëren,
zonder honger, armoede, geweld en oorlog.
Open onze harten
voor alle volkeren en landen op aarde,
zodat we het goede en het mooie kunnen zien
dat U in elk van ons gezaaid heeft,
zodat echte verbondenheid kan groeien,
en gemeenschappelijke projecten en gedeelde dromen
ons dichter bij elkaar kunnen brengen.
Amen.

Zending & Zegen

We hebben gevierd en gebeden.
Nu moeten we wat we zeggen en geloven beleven!
Zegenbede van St. Patrick, een Ierse heilige uit de derde eeuw
De Heer is voor u om u de juiste weg te wijzen.
De Heer is achter u om u in de armen te sluiten.
De Heer is onder u om u op te vangen
wanneer u dreigt te vallen.
De Heer is in u om u te troosten.
De Heer omgeeft u als een beschermende muur
wanneer anderen over u vallen.
De Heer is boven u om u te zegenen.
Zo zegene u God, vandaag, morgen
en tot in de eeuwen der eeuwen.
Amen

Tony De Jans
30 maart 2021
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