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EEN RUIME BLIK MAAKT HANDEN OPEN TOT 

RECHTVAARDIGHEID 

 

 

Eucharistieviering  Wereldsolidariteit ’15 in het kader van de campagne ‘Sociale bescherming voor iedereen’ 
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Woord aan het begin 

Vandaag onze blik verruimen en onze daden versterken. 
Vandaag wereld-solidair zijn en meer zien dan onze eigen rechten. 
Vandaag hoopvol zijn en tegenstroom,  
want vreemd is vriend en elke mens broer of zus. 
Vandaag met het hoofd naar boven en de voeten in de realiteit. 
Vandaag vrijgevig en mild en rechtvaardig. 
Zingen voor wie geen stem heeft  
en spreken voor wie het zwijgen wordt opgelegd. 
Even zelfs stil worden voor wie nog omkomt door onrecht. 
Dan is bidden een wapen van vrede en een bron van goedheid. 
Dus doen wij  samen verder, dat wij verder bidden en zingen en strijden! 
 
Gebed om bevrijding 
 
Zou het waar zijn  
dat de westerse mens 
individualistischer geworden is en minder solidair? 
Zou het waar zijn  
dat het Zuiden en derde wereld 
‘verder’ van ons afstaan dan vroeger? 
Zou het waar zijn  
dat wij het werken aan rechtvaardige structuren  
moe zijn geworden omdat ze zo lang uitblijven? 
Zou het waar zijn dat dit alleen over anderen gaat? 
Bevrijd ons van deze gedachten, God van liefde, 
en laat ons ‘wereldsolidair’ denken en handelen  
samen met anderen door Uw bezieling. 
 
Gebed aan het begin 
 
Wij kijken naar het gelaat van de arme mensen en zien U, God. 
Niet enkel om hun kwetsbaarheid, broosheid en arm zijn, maar ook 
om hun volgehouden kracht en doorzetting midden de miserie en wanorde. 
Dat wij onze blik niet afwenden. Dat wij door Uw liefde bezield blijven. 
 
Eerste lezing: Jesaja 55, 1-3 
 
Komt allen die dorst hebt, hier is water: 
en gij die geen geld hebt,  
komt, koopt koren en eet zonder geld,  
en drinkt zonder betaling wijn en melk. 
Waarom besteedt gij geld aan wat geen brood is,  
en uw loon aan iets wat niet verzadigt? 
Luister aandachtig naar Mij, en gij zult eten wat goed is, 
en uw honger stillen met uitgelezen spijs. 
Neigt uw oor en komt naar Mij, luistert en gij zult leven;  
een eeuwig verbond zal ik met u sluiten,  
een blijk van mijn blijvende trouw aan David gezworen. 
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Alternatieve eerste lezing uit Haiti, Wereldwijdbrevier 
Wij allemaal zijn mensen. 
 
Altijd moet je daaraan denken dat ieder mens is zoals jij. 
Daarom zeg ik steeds weer: wat jij niet wilt dat jou geschiedt,  
doe dat ook een ander niet. Leer met iedereen te leven. 
 
Ik had een droom – ik weet het zeker- dat het op een dag gebeuren zal  
dat grote en kleine mensen samen – of ze dat willen of ook niet-  
hand in hand zullen door het leven gaan, omdat ze kinderen zijn van God. 
Ik had een droom – ik weet het zeker- dat het op een dag gebeuren zal,  
dat niemand op geld of huidskleur let, om iemands waarde te bepalen,  
want iedereen is mens als jij, hoe anders hij ook is. 
 
Ik had een droom – ik weet het zeker – dat het op een dag gebeuren zal,  
dat niemand meer in angst hoeft te leven. Het touw dat Gods kinderen boeit,  
zal doorgesneden worden. Dan zal er vrijheid zijn en vrede. 
 
Altijd moet je daaraan denken, dat ieder mens is zoals jij.  
Wat jij niet wilt dat jou geschiedt, doe dat ook een ander niet.  
Leer met iedereen te leven. 
 
Nog een alternatieve lezing (of bezinning na de communie) Wereldwijdbrevier. 
Vrede – uit Suriname 
 
Alleen de rijst die we samen delen, voedt. 
Alleen het water dat we samen drinken, lest onze dorst. 
Alleen de strijd die we samen voeren, brengt bevrijding. 
Alleen de kleren die we samen delen, maken mooi. 
Alleen de woorden die we samen vinden, zijn verstaanbaar. 
Alleen de weg die we samen gaan, heeft een doel. 
Alleen het doel dat we samen stellen, is bereikbaar. 
Alleen de vrede die wij samen maken, wordt wereldwijd 
 
 
Evangelielezing         …     af te spreken met de voorganger 
 
Homilie of preek          - eventueel daarna de geloofsbelijdenis. 
 
Voorbeden ( volledig, of kiezen uit de vijf mogelijkheden …) 
 
Om sociale bescherming voor iedereen in heel de wereld.  
Dat het ooit waar mag worden. Dat het onrecht wordt gekeerd. 
Dat iedereen volwaardig leven mag door onze solidariteit. 
 
Om steun voor allen die zich verenigingen tot welzijn van allen. 
Vakbonden en mutualiteiten, derde- en vierdewereldorganisaties. 
Dat dergelijke verenigingen voldoende gesteund blijven. 
 
Om profetische vrouwen en mannen, waar wij naar opkijken en die ons oproepen  
Om waarachtig medemens te zijn. En als wij twijfelen of onze tijd nog profetische figuren heeft, 
dat wij dan de ogen openen en dat wij ook zelf profetisch handelen. 
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Om media die ook de kracht en de waardigheid van de arme mens in beeld brengen. 
Dat het Zuiden als meer dan een gebied van rampen en oorlogen wordt getoond. 
Dat de media ons meer verbonden doet zijn en helpt om machteloosheid te overstijgen. 
 
Dat onze solidariteit het jaar door volgehouden blijft. 
Dat wij meer doen dan geven van onze overvloed. 
Dat de arme mens onze manier van leven mag beïnvloeden. 
Dat wij elke oproep daartoe verstaan en , zo mogelijk,  beantwoorden. 
 
Gebed over de gaven 
Dat is Uw en onze droom, God: een lange wereldtafel waaraan plaats is voor iedereen,  
waar brood en wijn en rechtvaardigheid en vrede  gedeeld worden  tot geluk van allen. 
Nu zijn wij even verzameld om die droom te herinneren en metterdaad waar te maken. 
Vuur ons daartoe verder aan. Dat wij niet opgeven, maar samen volhouden. 
 
Dankgebed 
 
Onze Vader 
 
Vredeswens 
 
Lam Gods 
 
Communie 
 
Gebed aan het einde 
 
Wie heeft het recht zijn bidden waarachtig te noemen,  
als het enkel fraaie woorden zijn, die niet leiden tot daden van liefde en rechtvaardigheid.  
Wie vindt bidden geen tijdverlies, als het geen kracht geeft tot solidariteit en medemenselijkheid.  
Wie durft vergeten dat hij een diepere Kracht nodig heeft om een bewogen mens te blijven.  
We hebben U zo nodig, God. Dat wij dat toch niet vergeten. 
 
Zegen 
 
+++ 
Wat duiding 
Hierbij wat inspiratie voor een eucharistie in het kader van Wereldsolidariteit.  
Er zijn geen liederen voorzien aangezien dit te afhankelijk is van de plaatselijke mogelijkheden.  
Het evangelie en het dankgebed worden bepaald door de voorganger. 
 
Voor Wereldsolidariteit 

- Informatie 
www.wereldsolidariteit.be 
West-Vlaanderen: mia.vandenberghe@wsm.be – 0473 623 439 
Meer over het thema ‘Sociale bescherming voor iedereen’ op www.socialebescherming.be 

- Uw giften en omhalingen welkom 
Belfius BE96-7995-5000-0005 Bic: GKCCBEBB 

 
i.o. Luc Vandenabeele, luc.vandenabeele@beweging.net 

http://www.wereldsolidariteit.be/
mailto:mia.vandenberghe@wsm.be

