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VOORAF 
 
De viering bevat een keuzemogelijkheid aan teksten en gebeden. 
De aangeboden teksten kunnen zowel in een eucharistieviering 
als in een gebedsdienst verwerkt worden. 
Jullie keuze geeft een eigen kleur en hart aan dit biddend en zingend samenzijn. 
 
 
Welkom   
 
 
Kruisteken 
 
 
Openingswoord 
 
Vandaag/vanavond willen wij als Beweging.net en zijn partners  samenzijn  
als ‘bewogen bewegers’ en dit ter gelegenheid van het vieren van Rerum Novarum.  
Als ‘bewogen bewegers’ willen wij ons immers laten raken door wat er leeft in onze eigen 
buurt en gemeente, we willen ons laten raken door gebeurtenissen dichtbij en veraf.  
Eénmaal geraakt en beroert door het leven en samenleven van mensen willen wij steeds 
opnieuw in beweging komen voor een meer solidaire, rechtvaardige en duurzame wereld. 
 
Als bewogen bewegers vinden we inspiratie in het leven en de woorden van  Jezus.  
Hij brengt goed nieuws over Gods liefde voor elke mens, zonder onderscheid.  
Hij roept ons op om mee te bouwen aan het Rijk Gods, de wereld zoals God hem droomt. 
 
In deze viering denken we ook aan de sterk bewogen Jozef Cardijn.  
Dit jaar gedenken we zijn 50-jarig overlijden.  
Hij bracht een beweging op gang van reflectie, vorming en actie voor sociale 
rechtvaardigheid, geënt op eerbied voor elke persoon en op het evangelisch 
bevrijdingsverhaal. 
 
Dit jaar is het eveneens 50 jaar geleden dat paus Paulus VI zijn encycliek  
‘Populorum progressio’, over de ontwikkeling van de volkeren, schreef.  
De paus verbreedde daarin de sociale leer van de Kerk door op te roepen tot economische 
ontwikkeling en sociale gerechtigheid voor alle volkeren. In heel de Kerk ontstond een 
solidariteitsbeweging via de commissies Rechtvaardigheid en Vrede. Concreet denken we 
hier bijvoorbeeld aan bewegingen zoals Broederlijk Delen, Welzijnszorg en Caritas.  
Onze huidige paus Franciscus voegt er vandaag nog twee zaken aan toe:  
barmhartigheid en zorg om ons gemeenschappelijk huis, de planeet Aarde. 
 
Inspiratiebronnen genoeg die oproepen en bemoedigen om ons verder te blijven inzetten  
als verantwoordelijke burgers en christenen tegen wereldwijde ongelijkheid en 
onrechtvaardigheden. Laten we verder kiezen voor ‘verbondenheid’ over alle grenzen heen. 
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Moment van inkeer en ommekeer, moment van vergeving 
 
(1) 
 
Laat niet verloren gaan. 
Niet het werken en zwoegen. 
Niet een ster aan de hemel. 
Niet een zaad in de aarde. 
Niet het lied in het hart van de mens. 
 
Laat niet verloren gaan  
de dromen noch het verlangen. 
De schoonheid niet die ons tot bloei brengt. 
Het lachen niet dat ons optilt. 
De tranen niet in de bedding van dit bestaan. 
 
Laat niet verloren gaan  
de voetstap van de geliefde. 
De klank van zijn stem niet. 
Zijn gloed, zijn moed en zijn trouw niet. 
Niet de hoop die hem rechthoudt. 
Niet het woord dat ons bijblijft. 
Niet de troost van de nabijheid. 
Niet de naamloze leegte. 
De stilte nadien. 
 
Laat niet verloren gaan. 
Niet de moed ondanks alles. 
Niet de weg die gegaan wordt. 
Niet het vruchteloos hopen. 
Niet het lichaam gebroken. 
Niet het stemloos verdriet. 
 
Laat niet verloren gaan. 
Het licht in de ogen. 
Het land van belofte. 
Het geheim van dit leven. 
De kracht van de ziel. 
 
Laat niet verloren gaan. 
Geen naam. 
Geen ogenblik. 
 
Kris Gelaude 
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God,  
Gij wilt dat we vrij zijn,  
Gij wilt dat we leven,  
Gij wilt ons geraakt en bewogen zien  
door en voor alles wat onze naasten overkomt,  
waar ook ter wereld. 
Wil u hier over ieder van ons ontfermen… 
 
 
 
(2) 
 
 
Je bekeren, kiezen voor ommekeer, veranderen van mentaliteit is een dubbel gebeuren:  
het is je keren naar de God van je leven en je keren naar de mensen om je heen… 
 
 
We bidden om Gods goedheid en barmhartigheid met psalm 25 (4-6.8-11): 
 
Heer, laat mij zien hoe ik moet leven,  
wijs mij de goede weg. 
Leer me om trouw te zijn aan u,  
zeg me wat ik moet doen. 
Want u bent mijn God,  
u bent mijn redder. 
Ik hoop op uw hulp,  
elke dag weer. 
 
De Heer is goed en eerlijk,  
hij leert slechte mensen om goed te leven. 
Hij wijst ook de goede weg  
aan mensen die op hem vertrouwen. 
Hij zegt hun wat ze moeten doen. 
De Heer is altijd goed en trouw  
voor mensen die hem gehoorzaam zijn. 
 
Ik weet hoe goed u bent, Heer. 
Vergeef me mijn zonden  
hoe groot die ook zijn… 
 
Uit ‘Bijbel in Gewone Taal’ – Nederlands Bijbelgenootschap, 2014. 
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(3) 
 
Niets in deze wereld mag ons als gelovige en als kerk onverschillig laten. 
Voor de momenten dat we niet raakbaar waren bidden wij nu eerst om ontferming… 
 
Jij bent anders dan ik. 
Ik was jaloers en heb over je geroddeld. 
Vergeef je mij? 
En wil je me helpen een steentje van herstel bij te dragen  
zodat er meer verdraagzaamheid komt in onze samenleving? 
 
Ik dacht teveel aan mijn eigenbelang en vergat medemenselijkheid. 
Door onverschilligheid bleef onrecht bestaan. 
Vergeef je mij? 
En wil je me helpen een steentje van herstel bij te dragen  
zodat er meer rechtvaardigheid komt in onze samenleving? 
 
Ik had onvoldoende tijd om te luisteren naar wat je mij wou vertellen. 
Ik vergat te breken en te delen. 
Vergeef je mij? 
En wil je me helpen een steentje van herstel bij te dragen  
zodat er meer solidariteit komt in onze samenleving? 
 
 
 
Openingsgebed (voorganger of samen) 
 
 
(1) 
 
God, bondgenoot van mensen, 
U zoekt mannen en vrouwen met een hart voor gerechtigheid. 
Schenk ons een positieve geest  
omdat we de strijd voor meer menselijkheid niet moe worden. 
Houd in ons de verontwaardiging levend  
om wat mensen isoleert en uitsluit. 
Houd ons in beweging voor alle mensen, vooral de vergeten mensen: 
minder begoeden, pechvogels,  
gestranden, uitgeslotenen, kanslozen. 
En dat heel de schepping ons lief mag blijven. 
We vragen het in Jezus’ naam. 
Amen. 
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(2) 
 
 
God, bondgenoot van mensen,  
wij vertrouwen u toe: onze inzet en onze beweging. 
Dat wij blijven bouwen aan verbondenheid  
als weg om eigenbelang in te passen in algemeen welzijn. 
Dat wij blijven opkomen voor de minsten  
als weg om ook hen de nodige levenskansen te schenken. 
Geef dat wij gevoelig en raakbaar blijven voor de tekenen van deze tijd  
als weg naar een samenleving vol menselijkheid en solidariteit. 
We vragen het in Jezus’ naam. 
Amen. 
 
 
Eerste lezing 
 
(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) 
 
Zuster Jeanne Devos, een sterk verhaal van een bewogen beweger: 
 
Al meer dan vijftig jaar vervult zuster Jeanne Devos in India een voortrekkersrol in de strijd 
voor een waardig leven van gemarginaliseerde mensen. Daarbij trekt ze zich vooral het lot 
aan van jongeren en huisarbeiders. Vanuit haar geloof bindt ze de strijd aan met vernedering 
en uitbuiting. Dat vergt moed. Ze vertelt in een interview: 
 
Ik geloof in de goedheid van mensen. In zoveel grote en kleine dingen wordt dat duidelijk.  
O, ik weet wel dat er zoveel tekenen zijn van het tegendeel,  
maar ik herinner me ook de woorden van Ghandi die ooit zei:  
‘Verlies nooit je geloof in de mensheid want die is zoals een oceaan:  
als er enkele druppels vervuild zijn, wil dat niet zeggen dat de hele oceaan vervuild is.’ 
Ik geloof in wonderen. Als ik zie tot welke daden van goedheid en liefde mensen in staat zijn, 
dan kan ik niet anders dan geloven dat God aanwezig is. Tegen de achtergrond van zoveel 
onverschilligheid en cynisme vertoont zich zoveel méér liefde en goedheid op grond van 
empathie, solidariteit en engagement. Al de grote woorden en daden, ontstaan vanuit 
verontwaardiging over onrechtvaardigheid, bevestigen mijn geloof in een betere wereld. 
Daar zullen pijn, vernedering en uitbuiting van mensen geen plaats krijgen of het laatste 
woord hebben. In deze zin geloof ik dat we iedere dag opnieuw een dergelijke wereld mee 
kunnen helpen creëren, stap voor stap. Ik geloof dat zo’n wereld Gods droom is en de 
drijfveer van onze hoop.  
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(3)  
 
 
Vijftig jaar na zijn overlijden is Cardijn nog steeds aanwezig in de strijd voor 
een menswaardig bestaan. We luisteren naar enkele van zijn ideeën… 
 
 
Men moet met beide ogen in de hemel en met beide voeten op aarde blijven.  
Dus geen godsdienst naast het leven van alledag. Godsdienst staat niet los van het leven, 
zonder invloed op het leven. Godsdienst plooit zich niet terug op handelingen die je stelt 
binnen de muren van een kerkgebouw, of in het geheim van een biddende mens.  
Zo is godsdienst niet een privaatzaak, los van het dagelijkse leven, maar wel de ziel,  
de motor, de omvormer, de heiligmaker van dit leven, dat zou ze moeten zijn. 
 
Godsdienst gaat over het leven ten dienste van God en de mensen. Zij sluit elk egoïsme en 
alle begrenzing uit. Zij stelt ons ten dienste van ieder mens op aarde, van de armste, en van 
de meest verwijderde, in wie ze ons een broeder in God doen zien, een eeuwige vriend. 
Daarom komen wij op tegen elk misbruik van de wetenschap en de techniek, van de 
materiële kracht of van de politiek, waarin we enkel instrumenten zien om de waarheid,  
het geluk, het lot van alle mensen, van welk ras of kleur ook te doen uitstralen.  
Het volstaat dus niet te spreken en te schrijven over de eerbied voor de menselijke persoon. 
Deze eerbied moet verwezenlijkt worden in de huisvesting, de werkplaatsen, de wijk,  
de fabriek, het kantoor, de mijn.  
Zolang op deze plaatsen de eerbied niet zal verwezenlijkt zijn,  
zullen alle verklaringen maar voordrachten zijn. 
 
Men moet werk maken van structuurhervormingen in de maatschappij,  
maar structuurhervormingen volstaan niet.  
Er moet ook werk gemaakt worden van een omwenteling in de mens zelf. 
Verantwoordelijkheid vergt engagement, niet alleen maar in verbondenheid :  
onder elkaar, door elkaar, voor elkaar. 
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(4) 
 
In ‘Populorum communio, verbondenheid tussen volkeren’,  
de pastorale brief van de bisschoppen van België ter gelegenheid van  
50 jaar encycliek ‘Populorum progressio’ van paus Paulus VI lezen we: 
 
 
Solidariteit is het middel om sociale gerechtigheid te bereiken.  
Instrumenten van solidariteit zijn de vakbonden, de beroepsverenigingen en de talrijke 
sociale initiatieven die een antwoord willen zijn op concrete noden. 
 
Ook vandaag dragen acties, geïnspireerd door sociale gerechtigheid en evangelische 
solidariteit, bij tot de uitbouw van een mondiaal bestuur en een internationaal sociaal 
geweten die het onrecht kunnen indijken dat een doorgeslagen economie en vernietigende 
regionale oorlogen veroorzaken. Op die manier kan de uitbuiting van vele slachtoffers van 
die ongecontroleerde economische logica verhinderd worden.  
Dat zorgt voor een nieuw paradigma in de ontwikkeling en de opbouw van de wereld van 
morgen: verbondenheid tussen volkeren, gebaseerd op gerechtigheid. 
 
Paulus VI besloot zijn encycliek Populorum progressio als volgt: 
“U allen die de noodkreet van de lijdende volkeren hebt gehoord en hun leed probeert te 
verlichten, u bent apostelen van de heilzame en waarachtige ontwikkeling die niet bestaat in 
een egoïstische rijkdom die om zichzelf gezocht wordt, maar in de economie in dienst van de 
mens. (…) Want als ontwikkeling de nieuwe naam is voor vrede, wie zou er dan niet met al 
zijn krachten willen voor werken?”. 
 
 
 
(5) 
 
 
In ‘Populorum communio, verbondenheid tussen volkeren’,  
de pastorale brief van de bisschoppen van België ter gelegenheid van  
50 jaar encycliek ‘Populorum progressio’ van paus Paulus VI lezen we: 
 
In zijn encycliek ‘Laudato si’ koppelde paus Franciscus zijn oproep om te luisteren naar de 
schreeuw van de armen aan het luisteren naar de schreeuw van de aarde. Hij vroeg ook om 
te zorgen voor een integrale economie die alles wat leeft en de hele schepping integreert. 
Want onze levenswijze, de vele moeilijkheden, de overheersing van de economie en de 
versplintering van de verschillende sectoren van de menselijke activiteit vormen een 
bedreiging voor de draagkracht van de aarde. De meest kwetsbaren en armen onder ons zijn 
er de eerste slachtoffers van. Daarom volgt hier een uitnodiging om er iets aan te doen,  
een oproep om ons samen verantwoordelijk te voelen voor ons gemeenschappelijk huis dat 
de aarde is.  
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Dit vraagt een andere manier van leven (van eten, wonen, zich verwarmen of zich 
verplaatsen); een manier om ons solidair te tonen, vooral met mensen die als alternatief 
voor de ontwikkeling van de landbouwindustrie, een familiaal landbouwbedrijf uitbouwen 
en doen groeien; door mensen aan te spreken die op zijn minst een beetje in de macht 
delen; door onze tussenkomsten in de instellingen op al de ons bekende niveaus – van lokaal 
tot mondiaal – om ervoor te zorgen dat de VN-verbintenissen, en vooral die van het Akkoord 
van Parijs in december 2015, definitief bekrachtigd worden en vooral in de praktijk gebracht 
worden in de verschillende landen, zowel in eigen land als wereldwijd. 
 
Ja, we moeten geloven in de kracht die verandering kan realiseren als we met velen deze 
weg gaan. We kunnen ons ook inzetten voor instellingen in transitie, op weg naar een 
wereld met meer respect voor ecologie. We engageren ons voor een ‘ethiek van het 
genoeg’, een levensstijl die soberheid bevordert. 
 
 
 
Evangelie van Hemelvaart volgens Mt. 28,16-20  
 
of het Evangelie uit de liturgie van het weekend. 
 
 
Homilie (vind je online begin mei) 
 
 
Geloofsbelijdenis 
 
 
(1) 
 
Je kan kiezen voor ‘geloofsbelijdenis 9e’ in de ‘groene Zingt Jubilate’ op pagina 35:   
kan gezongen of afwisselend gebeden worden door voorganger en gemeenschap. 
 
 
(2)  
 
Ik geloof in God die leeft en die wil dat mensen ten volle leven. 
 
Ik geloof in God die als een Vader en Moeder van mensen houdt,  
met hen op weg gaat, hen inspireert en beweegt. 
 
Ik geloof in Jezus, de Christus. 
Hij was ten volle door God bewogen. 
 
Ik geloof dat Jezus mensen heeft doen opstaan  
uit alles wat hun leven en geluk stuk maakt. 
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Ik geloof dat Gods kracht ook nu wonderen verricht  
in open en goede mensen. 
 
Ik geloof dat Gods geest ons levend en krachtig houdt  
om verder te doen wat Jezus begonnen is. 
 
Ik geloof in de gemeenschap van de kerk  
die getuige wil zijn van Gods liefde. 
 
Ik geloof dat ieder mens, hier en nu,  
door God geroepen is en voor altijd in Hem geborgen. 
Amen. 
 
 
Bron onbekend 
 
 
 
(3)  
 
Mag dit samenzijn één grote, krachtige engagementsverklaring zijn  
waarin we ons vertrouwen opnieuw uitspreken  
dat samen geloven, bergen verzet, en grenzen doet bewegen. 
 
We geloven dat we grenzen kunnen bewegen,  
en dat het nodig is vandaag, meer dan ooit tevoren. 
 
We geloven dat er zinvolle verbindingen mogelijk zijn,  
tussen mensen met verschillende sociale, religieuze of culturele achtergrond,  
tussen mensen met verschillende levensverhalen,  
en dat we kunnen leren van elkaar. 
 
We geloven dat onze complexe samenleving een thuis kan worden,  
waar solidariteit en rechtvaardigheid de huisregels zijn. 
 
We geloven dat we daartoe onze krachten moeten bundelen  
en zo samen kunnen werken aan meer solidariteit en verbondenheid,  
met nieuw vertrouwen in elkaar. 
 
Samen dragen we een grote verantwoordelijkheid  
om nieuwe dingen tot stand te brengen. 
Daarvoor hebben we elkaar nodig, ook vandaag en morgen.  
 
 
Naar ‘viering 125 jaar Rerum Novarum’ in beweging.net Brussel-Halle-Vilvoorde en Leuven 
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Voorbeden 
 
(1) 
 
In Jezus zien wij een levensecht engagement voor liefde en rechtvaardigheid.  
Bidden we dat wij met velen in Zijn spoor blijven gaan. 
 
 
Wij bidden voor allen die vandaag niet tot hun recht komen.  
Dat er ook vandaag de ijver bestaat om hen te verenigen  
en op een menselijke manier tot dialoog te komen  
met wie de richting van de maatschappij en de wereld bepaalt,  
zodat er meer rechtvaardigheid komt… 
Laten wij (zingend) bidden. 
 
 
Wij bidden voor hen die verantwoordelijkheid dragen voor de samenleving en de wereld. 
Dat zij, waar ook ter wereld, loon naar werken beogen en eerlijk handel drijven… 
Laten wij (zingend) bidden. 
 
 
Wij bidden dankbaar voor allen die zich ooit ten volle hebben ingezet  
voor meer welzijn en sociale zekerheid.  
Wij bidden dankbaar voor wie dat vandaag doet.  
Wij bidden dankbaar om elke stimulans vanuit de Kerk  
en om alle kracht die God geeft aan mensen en groepen om  te werken aan solidariteit… 
Laten wij (zingend) bidden. 
 
 
Wij bidden voor de hele schepping, voor moeder aarde, voor elke broeder en zuster.  
God heeft de aarde in onze handen gegeven,  
opdat wij met groot respect zouden omgaan met al wat leven is… 
Laten wij (zingend) bidden. 
 
Tenslotte willen wij ook bidden voor al onze dierbare overledenen:  
familie en vrienden, leden en bestuursleden,  
voor …………………………………………………………............................................... 
Dat ze leven en vrede mogen vinden aan de overkant van dit leven… 
Laat ons (zingend) bidden. 
 
God met ons,  
geef dat wij het niet bij woorden laten maar blijvend tot sociaal engagement komen.  
We vragen het door Jezus, U een Zoon en ons een Broer voor tijd en eeuwigheid. 
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(2) 
 
 
Wij bidden voor onszelf:  
maak ons gevoelig voor onrecht en vernieling,  
zodat we de schreeuw horen, zowel van de arme als van de aarde  
en het tot richtingaanwijzer maken voor de keuzes in onze dagelijkse leven… 
 
Wij bidden voor alle leven op aarde,  
de planten, de dieren, in al hun diversiteit,  
de kwetsbare schoonheid van al wat ons omringt  
en waarin Gij aanwezig zijt met uw scheppende kracht.  
Doe ons meer en meer beseffen dat we familie zijn van elkaar,  
dat alles met alles verbonden is en oneindig waardevol,  
dat alles ons oproept om in relatie te treden met U… 
 
Wij bidden voor alle slachtoffers van milieuvernietiging,  
de mensen die hun vruchtbare grond zien veranderen in woestijn,  
die meren zien opdrogen, gletsjers zien afsmelten, bossen zien verdwijnen,  
die moeten verhuizen naar onzekerheid en armoede. 
Maak ons tot medestanders op hun pad. 
Maak hen sterk en veerkrachtig,  
zodat ze de moed en de energie vinden om hun leven opnieuw in handen te nemen,  
hun waardigheid te herwinnen en nieuwe toekomst te vinden… 
 
Wij bidden voor alle mensen die verantwoordelijkheid dragen,  
kleinschalig en dichtbij, in vereniging, parochie, school, instelling of bedrijf,  
voor de verantwoordelijken in onze gemeente, in ons land,  
of op wereldschaal, in de internationale economie en politiek. 
Dat ze elkaar vinden in een dialoog die de tegenstellingen overwint. 
Dat ze keuzes verhelderen, plannen maken, en samenwerken  
om ons weg te halen uit de dodende spiraal van armoede en ecologische vernietiging  
die onze wereld en onze toekomst bedreigt… 
 
uit de brochure ‘Aanbod voor liturgie – gebed – gesprek’ van Ecokerk 
 
 
Gij die de mensen hebt geschapen om samen de aarde te bewonen  
en elkaar te helpen en te dienen, verhoor onze gebeden. 
Geef ons oog en oor voor de wensen en de behoeften van onze medemensen. 
En versterk in ons de bereidheid ons in te spannen voor het algemeen welzijn. 
Dat vragen wij U door Jezus, uw Zoon, die ons op die weg is voorgegaan. 
Amen. 
 
Afsluitend gebed naar Kees Pannekoek 
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Gebed over de gaven 
 
(1) 
 
God, bondgenoot van mensen,  
maak ons beschikbaar en breekbaar als levend brood. 
Maak ons genietbaar en smaakbaar als tintelende wijn. 
Laat door uw liefdeskracht dit brood en deze wijn  
teken worden van Jezus’ aanwezigheid midden onder ons,  
tot tevredenheid van onszelf en geluk van iedereen. 
Amen. 
 
 
(2)  
 
God, bondgenoot van mensen,  
wij dromen van een wereld  
waar mensen geloven in en werken aan een goede toekomst  
met zorg en aandacht voor de komende generaties. 
Hiervan dromend leggen we onze gaven in uw handen. 
Zegen ze met uw geestkracht omwille van Jezus’ naam. 
Amen. 
 
 
 
Eucharistisch gebed 
 
(1) 
 
Eucharistisch gebed XI C: ‘Jezus gaat aan geen enkele nood voorbij’. 
 
 
(2) 
 
Eucharistisch gebed  
 

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

 
Liefdevolle, Barmhartige God,  
nu wij hier rondom U samen en verbonden zijn,  
herinneren wij ons het oude verhaal dat door de eeuwen is doorverteld:  
het verhaal over Jezus van Nazaret,  
een mens die U, God, vrijmoedig “Abba” – “Vader”  
heeft durven noemen,  
en ons heeft geleerd hetzelfde te doen. 
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God,  
wij danken U voor het bestaan van die mens,  
die het aanzien van deze wereld veranderd heeft  
door te spreken over één groot visioen:  
het rijk van God dat eenmaal zal komen,  
een rijk van vrede en vrijheid, liefde en gerechtigheid. 
 
Wij herinneren ons, liefdevolle en barmhartige God,  
dat overal waar Jezus verscheen,  
de mensen hun menselijkheid herkregen  
en vol werden van een nieuwe rijkdom.  
Zij werden bemoedigd in hun bestaan  
en konden zichzelf aan anderen geven. 
 
Wij herinneren ons hoe Jezus tot de mensen heeft gesproken,  
over een afgedwaald schaap, een verloren zoon:  
al wie is zoek geraakt en niet meer van tel,  
uit het oog en uit het hart,  
de kleine en de arme, de mannen en vrouwen in de kou, 
al wie onvrij is, onbekend en onbemind… 
We herinneren ons  
dat Hij naar al die verloren mensen op zoek ging,  
en hoe Hij partij voor hen trok zonder de anderen te vergeten. 
 
Omwille van Jezus Christus en zijn nooit te vergeten boodschap  
zeggen we dank en met deze woorden: 
 
Heilig, heilig, heilig… 
 
Liefdevolle, Barmhartige God,  
Jezus heeft zich met lijf-en-ziel ingezet  
voor uw goede en blijde boodschap aan mensen. 
Hij wist zich door U begrepen en aanvaard.  
Hij zag zich door U in liefde bevestigd. 
Wij gedenken hoe Jezus - in de laatste nacht van zijn leven -  
de tafel en het brood deelde met zijn vrienden… 
 

Woorden van het laatste avondmaal 
 
Zo gedenken wij, God, leven, dood en verrijzenis van Jezus Christus. 
 
Wij gedenken hier ook de velen die van ons zijn heengegaan,  
al de mensen van wie we zo erg veel hebben gehouden… 
God en Vader,  
wij kunnen niet geloven dat al wat zij voor ons betekend hebben,  
nu voorgoed verloren zou zijn en voorbij. 
Want U bent hun leven, nu en altijd. 
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En wij gedenken ook de wereld  
en allen die ons lief zijn in het leven… 
 
Wij gedenken de leiders in de wereld en in de kerk. 
Inspireer hen en ons allen  
om van deze aarde een betere woonplaats te maken. 
 
Zend uw Geest over ons en deze gaven,  
dat uw goede Geest ons blijft bezielen  
wanneer wij het evangelie volgen, handen en voeten geven. 
Help ons vrij te zijn van vervreemdende machten,  
vrij te zijn om goed te doen. 
 
Wees ons nabij, liefdevolle en barmhartige God,  
en raak ons aan met uw aanwezigheid… 
 
Naar Edward Schillebeeckx 
 
 
Onze Vader  
 
 
Vredeswens 
 
(1) 
 
Ben je een mens met mededogen,  
die het niet kan aanzien dat ook maar iemand verloren gaat:  
vrede zal je deel zijn! 
 
Ben je een mens die van verzoening weet  
en telkens opnieuw de ander een tweede kans gunt:  
vrede zal je deel zijn! 
 
Ben je een mens die op zoek is naar God,  
even intens als God op zoek is naar jou:  
vrede zal je deel zijn! 
 
(2) 
 
Heer en Vriend Jezus,  
maak ons tot een instrument van vrede:  
mensen die uit liefde voor rechtvaardigheid vrede brengen waar verdeeldheid heerst, 
mensen die zich inspannen voor alles wat goed is en de moeite waard om voor te leven. 
Dat wij niet zwijgen bij onrecht en ongelijkheid omwille van zelfbehoud of onverschilligheid. 
Schenk ons steeds opnieuw de moed zorg te dragen voor mens en wereld. 
Amen. 
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Bezinningstekst na de communie 
 

(1)  Beweging maken in de geest van Cardijn is… 
 
Inzien dat ‘elke jonge mens meer waard is dan al het goud van de wereld’. 
Scherp zien, analyseren vanuit het evangelie, actie voeren  
om de leefwereld van jonge werknemers te verbeteren. (kaj) 
 
Zich inzetten voor waardig werk. 
‘Wij zijn geen slaaf, geen machine’, ‘onze werkbank is ons altaar’. (acv) 
 
Werken aan een ‘sociale zekerheid voor iedereen’ en aan goede gezondheidszorg. (cm) 
 
Zorg dragen voor wie als niet-actief beschouwd wordt. 
Dat zij volwaardig deel mogen uitmaken van de samenleving. (samana) 
 
IJveren voor rechten voor vrouwen, dichtbij en wereldwijd. (femma) 
 
Ontplooiingskansen en vorming aanbieden en zo het leven in eigen handen nemen. (kwb) 
 
Kans geven aan mensen om hun ervaringen in te schakelen in de opbouw van een sociale 
samenleving. Cultuur en algemene vorming levenslang mogelijk maken. (okra) 
 
Bijzondere aandacht hebben voor de waardigheid van elke unieke persoon,  
en voor zowel de kracht als voor de kwetsbaarheid van het leven. (familiehulp) 
 
In een tocht van hoop in de voetsporen van Cardijn de weg van verbondenheid opgaan,  
een hoopvolle horizon tegemoet. (pasar) 
 
Het onrecht van racisme of dictatuur, en elk totalitarisme tegen gaan. (IC) 
 
Samenwerking promoten tussen de verschillende gemeenschappen. (beweging.net) 
 
Dienstbaar zijn wereldwijd met een oneindig respect voor elke medemens.  
Fouten uit het verleden vermijden in de derde wereldwerking, zoals alleen maar goederen 
en geld verzamelen in plaats van hen ook zelf te leren vissen. (wereldsolidariteit) 
 
Sociale wantoestanden aanklagen. De armen mee inschakelen in de samenleving. (WZZ) 
 
De mogelijkheden die in jongeren verscholen zitten naar boven halen  
en tot ontwikkeling laten komen. (groep intro en arktos) 
 
IJveren voor structuurveranderingen vanuit een persoonlijk engagement,  
‘wij maken geen revolutie, wij zijn de revolutie’. 
Geen gewelddadige revolutie maar weerbaar en geweldloos verzet. (pax christi) 
 
Naar inspiratie van Pol Arnauts 
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(2) De zwakste 
 
Waarom zou je voorkeur geven aan de meest zwakke? 
Is dat niet tegen de natuurwet? De wet tot zelfbehoud? 
Het voortbestaan van de soort wordt verzekerd,  
doordat de sterkste telkens weer overwint. 
 
Voorkeur geven aan de zwakke… 
Is dat niet contraproductief? 
Schaarse middelen zet je best daar in  
waar ze het meest renderen! 
 
Waarom zou je inzetten op de meest kwetsbaren? 
Er zijn er die zeggen dat je er gelukkig van wordt,  
dat je er voldoening in vindt,  
dat het je vreugde geeft… 
 
Natuurlijk, het kleine, het zwakke vertedert…  
alles van waarde is weerloos, zeggen we dan. 
Ooit waren we allemaal teer en zorgbehoevend. 
Ooit zullen we het weer worden. 
 
Er zijn echter mensen die in hun existentiële vertrouwen  
zo diep en veelvuldig gekwetst zijn  
dat ze nog nauwelijks aansluiting vinden bij de samenleving. 
Ze zijn moeilijk te helpen, ze wekken weerstand op, weerzin soms. 
 
Waarom zou je inzetten op de meest kwetsbare? 
Waarom zou je een verbond aangaan  
met wie niemand zich wil verbinden? 
Waarom zou je je eigen persoon moedwillig riskeren? 
 
Ik zie geen andere reden dan het geloof,  
wars van elke rationaliteit. 
Het geloof in de diep verborgen capaciteiten,  
het diep verborgen vermogen tot liefhebben… in elk mens. 
 
Ik vind geen betere woorden dan de Bijbelse:  
wil je winnen… geef dan,  
wil je helpen… breek dan,  
wil je leven… heb dan lief. 
 
 
Kris Buckinx 
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(3) Faz escuro mas eu creio - Het is duister maar ik geloof 
    
 
Verpletterd  
weent een Syrisch kind in Aleppo  
Oman Daqneesh is zijn naam. 
 
En ontroostbaar  
huilt het jongetje van de Guarani-Kaiowa  
in het uitgebrande dorp. 
 
In de verte klinkt nog de klacht  
van een jongeman zonder toekomst  
in de Afrikaanse nacht. 
 
Ik zie de Eerste Wereld die zijn grenzen sluit  
voor vluchtelingen zonder bestemming. 
 
Ik voel de onmacht van de daklozen in de stad  
en van de landloze boeren die zich verzetten  
tegen de machtigen die hen verdrukken. 
 
Het leven dat begint kreunt in een wrede wereld  
en wij zwijgen! 
 
Machteloos schreeuwt de gewonde aarde  
door het blind winstbejag  
van perverse heersers. 
En wij zwijgen! 
 
Opnieuw wordt het land in boeien geslagen  
en verliest zijn rechten door een schandelijke staatsgreep. 
En wij zwijgen! 
 
Ondanks onze onverschilligheid komt God ons tegemoet  
in een kind uit de periferie. 
 
Nu eerst ons geschonden gelaat reinigen  
terug de straat op  
om de kreet te laten horen  
van de vertrapte utopie,  
onze ziel versterken met liefde en tederheid,  
de altijd nieuwe uitdaging opnemen  
van een mens geworden God! 
 
Paulo Gabriel – vertaald door priester Frans Verhelle 
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Slotgebed 
 
 
(1) 
 
 
God, bondgenoot van mensen,  
wij willen onze verantwoordelijkheid opnemen  
voor onszelf en voor de anderen, voor de noden dichtbij en wereldwijd. 
Wij willen onze ogen en oren open houden voor wat mensen vandaag beroert. 
Wij willen ons vol enthousiasme inzetten voor verbondenheid en solidariteit. 
Wij willen ons verzetten tegen onrecht en onverschilligheid. 
We willen blijven geloven dat alles wat gebeurt ook ons aangaat,  
dat de schepping ook in onze handen is gelegd  
en dat onze bijdrage onmisbaar is. 
We willen dat onze dromen ook buiten onze beweging gehoord worden. 
Zegen onze inzet. 
Amen.  
 
 
 
(2) 
 
 
Maak mij, Heer, tot een instrument van uw vrede:  
laat mij liefde brengen waar haat is,  
eenheid waar mensen verdeeld zijn,  
vergiffenis schenken aan mensen die zwak zijn,  
laat mij hoop geven aan wie niet meer hoopt,  
geloof aan wie twijfelt,  
laat mij licht brengen waar het duister is  
en vreugde waar mensen bedroefd zijn. 
 
Heer, help mij  
om niet zozeer zelf gelukkig te zijn als anderen gelukkig te maken,  
niet zozeer om zelf begrepen te worden als anderen te begrijpen,  
niet zozeer om zelf getroost te worden als anderen te troosten,  
niet zozeer om bemind te worden als te beminnen,  
want als ik geef, zal mij gegeven worden  
als ik vergeef, zal mij vergeven worden,  
als ik sterf, zal ik voor eeuwig leven. 
 
Toegeschreven aan Franciscus van Assisi 
 
 
 
 



 20 

(3) 
 
 
God, bondgenoot van mensen,  
help ons profetische sporen te trekken en nieuwe wegen te gaan. 
Geef dat ons bidden niet bij woorden blijft maar zichtbaar wordt in daden. 
Schenk ons de kracht om samen met velen te werken aan een betere samenleving. 
Schenk ons aandacht voor allen die het moeilijk hebben. 
Schenk ons de nodige veerkracht zodat we ons verder kunnen inzetten,  
uit liefde voor rechtvaardigheid en opdat de wereld van iedereen mag worden. 
We vragen het in Jezus’ naam. 
Amen.  
 
 
Zending  &  Zegen 
 
Als bewogen bewegingsmensen zetten wij ons in om mensen te verbinden. 
We willen ons inzetten voor concrete en deugddoende initiatieven, hoe klein ook,  
omdat ze een bron zijn van energie en hernieuwde adem. 
Wij geloven dat deze energie en adem kracht geven om verder te bouwen  
aan die solidaire, rechtvaardige en duurzame samenleving. 
Wij moeten de verandering worden waarop we wachten. 
 
Dat wij daarom in verbondenheid elkaar in beweging houden. 
Want in verbondenheid heb je een kracht waar je een positieve strijd mee kunt voeren. 
 
En moge God daarin met ons blijven meegaan:  
als een zegen die ons nooit verlaat,  
als een zegen voor onszelf, voor onze inzet en voor ieder ander. 
Hij die is: Vader, Zoon en heilige Geest. 
Amen. 
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