
1 
 

Viering zondag 14 november 2021 Investeer mee in een betere wereld. 

Gezegend dit uur en het licht ons gegeven. 
Gezegend de woorden geladen met kracht. 
Gezegend jij, mens hier naast mij en alles wat ons bijeen brengt. 
Gegroet en gezegend in naam de van eeuwige Vader-Moeder Zoon en heilige Geest. 

 

Het einde van het kerkelijk jaar nadert. Volgende zondag is het feest van 

Christus Koning en daarna begint de Advent en de actie van Welzijnszorg. Elk 

jaar worden dan lezingen voorgesteld over de eindtijd of Apocalyps. Er zijn 

beelden van verschrikking en geweld, en tegelijk zit er iets van belofte en van 

omkeer. Terwijl mensen in het donker staren en verpletterd leven in 

uitzichtloosheid is God al bezig met een nieuwe toekomst. 

De teksten waren geschreven voor mensen die de toekomst somber inzien en 

vrezen dat nog meer geweld en angst zal gaan regeren. 

De rampen die beschreven worden, het dreigend onheil, het is herkenbaar als je 

kijkt naar het wereldgebeuren vandaag: 

Het is niet vanzelfsprekend om de apocalyptische teksten te lezen als ‘goed 

nieuws’, maar we zullen proberen.  

Laten we toch maar zingen. Vorige donderdag waren we bij de onthulling van het 

beeld van de onbekende oorlogsvrouw. We hoorden –onder andere- het 

getuigenis van Gloria Margarita uit El Salvador. Ze vertelde dat ze uit de 

oorlogsperiode heeft onthouden dat haar moeder danste, zich mooi kleedde en 

zong. We rekenen erop dat het ook ons deugd zal doen. 

Vervul dit huis met hart en geest 

1 Vervul dit huis met hart en geest       2 Wees hier opnieuw verbeeldingskracht  

met aandacht voor de kleinen.     Geef taal en toon aan dromen, 

Dat alwie hier naar binnen gaat     geef stem aan wat verborgen bleef, 

hen noemen zal de zijnen.                 laat hier jouw rijk maar komen. 

 

3 Wees kracht en troost voor jong en oud, 

dat niemand  hoeft te vrezen, 

als hij zich inzet voor jouw rijk, 

want dood heet daar 'verrezen'. 

 

We laten ons in het openingsgebed inspireren door Huub Oosterhuis 

Openingsgebed  (Oosterhuis, Gebeden en Psalmen, p. 212)  
Bij alles wat gebeurt, 

schrikwekkend, belachelijk, mensonwaardig, 

nu hier, dan daar – 

leer ons aandacht hebben voor wat óók gebeurt 

voor gerechtigheid die volbracht wordt, 

voor mensen die zich inzetten ten einde toe en volhouden. 

 

Dat onze ogen opengaan voor die flitsen van een nieuwe aarde, 

die ook te zien zijn, als wij goed zien – 
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dat wij volharden in onze verwachting, dat wij vindingrijk worden, 

en zelfs de kleinste kansen leren benutten om vrede te stichten en recht te doen. 

dat wij de moed niet verliezen. 

 

Stem die ons riep en roepen zal, in ons en boven ons uit, 

van U is de toekomst  kome wat komt. Amen  
 

Lezing uit het evangelie zoals het opgetekend is bij Marcus.  

7 Wanneer jullie horen over oorlogsgeruchten, laat je dan niet bang maken. Dit moet 

gebeuren, maar het einde is het nog niet. 8. Want het ene volk zal tegen het andere 

opstaan en het ene koninkrijk tegen het andere. Op verscheidene plaatsen zullen er 

aardbevingen zijn en hongersnood. Dat is het begin van de weeën. 

9 En jullie, let op jezelf. Ze zullen je uitleveren aan rechtbanken en voor gouverneurs 

en koningen zullen jullie terechtstaan omwille van mij, als een getuigenis voor hen. 

11 Wanneer ze je dan komen halen om je uit te leveren, pieker dan niet al van 

tevoren wat je moet zeggen, maar wat je op dat moment wordt ingegeven, dat moet 

je zeggen. Want niet jullie zijn het die dan spreken, maar de heilige geest. 

12 En de ene broer zal de andere aan de dood uitleveren, en een vader zijn kind, en 

kinderen zullen tegen hun ouders in verzet komen en hen ter dood brengen. 

Je zult door iedereen gehaat worden vanwege mijn naam. Maar wie tot het einde 

volhardt, die zal gered worden. 

24 Maar in de dagen na de verschrikking zal de zon verduisterd worden en de maan 

haar licht niet meer laten schijnen en zullen de sterren van de hemel vallen en de 

hemelse machten wankelen. 

En dan zal men de mensenzoon op wolken zien komen met veel macht en 

heerlijkheid. Dan zal hij de engelen uitzenden en zijn uitverkorenen verzamelen uit 

de vier windstreken, van het uiteinde van de aarde tot aan het uiteinde van de 

hemel. 

Leer van het beeld van de vijgenboom: als zijn twijgen zacht worden en zijn 

bladeren zich ontvouwen, dan weten jullie dat de zomer in aantocht is. Zo moeten 

jullie ook weten: wanneer je deze dingen ziet gebeuren, dan staat het vlak voor de 

deur. 

Woordje 

We leven in een choquerende tijd, dat is het minste dat je kan zeggen.  

De grote tegenstelling tussen extreme rijkdom en toenemende armoede, 

bedrijven die naar goedkope landen verhuizen en arbeiders een waardig loon 

ontzeggen. Geweld in vele vormen, de onzekerheid ivm corona, de uitdagingen 

om onze aarde leefbaar te houden. Geld dat er wel is voor bewapening maar niet 

om bv. de slachtoffers van overstromingen effectief vooruit te helpen.  

Het liedje van Urbanus geeft dit levensgevoel dat ons soms bekruipt goed weer:  

De wereld is om zeep, er gebeuren rare dingen rondom mij  

Helemaal om zeep, en het laatste oordeel kan niet ver meer zijn… 
 

In dat opzicht heeft de tekst van Marcus nog niets aan actualiteit ingeboet. 
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Opvallend daarbij is hoe na de beschrijving van allerlei gruwelijkheden toch een 

belofte volgt. God zal zelf ingrijpen en er zal gerechtigheid komen.  

We kunnen ons daarbij de vraag stellen is dit een uitdrukking van diep 

godsvertrouwen en men er van mag uitgaan dat de voorspelling waarheid zal 

worden, of gaat het hier om een religieuze naïviteit. 

We zijn niet zo zeker dat God voor dat alles kan zorgen. Wij zullen een handje 

moeten helpen. Toen God zich openbaarde aan Mozes zei Hij:  ‘Ik ben die zal 

zijn, Ik zal met jullie méégaan’. De uitspraak is kort en krachtig. Het is de oproep 

voor ons om er voor mekaar te zijn. Zoals in het liedje dat we soms zingen: 

Mens voor de mensen zijn, herder als god. Trooster voor groot en klein, zo lief 

als god. 

En welke hoopvolle dingen kunnen we dan zien? 

Op 11 november zijn veel symbolische acties samengevallen: 

Wapenstilstand werd gevierd. Een dag om aan vrede te werken. In dat kader is 

aan het Benedenplein, ook Jeanne Devosplein genoemd, het beeld van de 

onbekende oorlogsvrouw onthuld. Met de boodschap dat vrouwen niet alleen 

slachtoffer zijn van oorlogsgeweld maar ook een rol kunnen spelen in de opbouw 

van vrede. 

Het was ook Vrouwendag. Daar kwam het belang van zorg ter sprake: voor 

goede kinderopvang, voor alleenstaande moeders, voor het klimaat, voor werk 

dat ook toelaat goed te leven. Zorg die niet mag ondergeschikt zijn aan jacht 

naar winst. 

En de 11.11.11 campagne is op gang getrokken. Investeer mee in een betere 

wereld, is de leuze van dit jaar. 11.11.11 kiest voor internationale 

solidariteit 

om te komen tot een duurzame wereld met kansen voor iedereen. Daarom 

vergroot 11.11.11 de slagkracht van mensen die aan de kar trekken. Mensen 

overal ter wereld die de mouwen opstropen en zich inzetten voor verandering. 

‘Als koepel bundelen we de krachten van tientallen organisaties, 

tienduizenden vrijwilligers en partners wereldwijd. Samen werken we aan 

duurzame verandering. Doe mee en investeer met 11.11.11 in een betere 

wereld.’ 

En dan terug naar de bijbeltekst. 

De uitspraak of de belofte van God heeft iets dubbelzinnig: omdat we weten dat God 

nabij is zijn we in staat de ellende te zien zonder daarbij tilt te slaan. De belofte van 

nabijheid geeft ruimte of draagkracht om intens lijden en miserie door te maken ook 

al is er niet onmiddellijk een oplossing. Het is een mengeling van geloof en realisme 

waarin we voortdurend heen en weer worden getrokken. Het is in die sfeer dat we 

met elkaar breken en delen, gemeenschap vormen om elkaar te troosten en te 

sterken. 

(met dank aan Marcel Braekers van Filosofenfontein waarbij inspiratie te vinden 

was). 
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Bij wijze van geloofsbelijdenis: 

Wek mijn zachtheid weer, geef mij t’rug de ogen van een kind 

dat ik zie wat is en mij toevertrouw, en het licht niet haat. 

Voorbeden  

Wij noemen onze directe naasten, waarvoor wij verantwoordelijkheid dragen, die ons 

genegen zijn, of die ons gewoon gegeven zijn en waarmee wij de dagelijkse 

uitdaging van het samen leven moeten aangaan, 

Dat wij geduld, inlevingsvermogen, aandacht, en liefde kunnen opbrengen voor hen, 

zodat wij onze God aanwezig stellen. 

 

Dat wij op iedere plek steeds met minzaamheid komen. 

Dat wij verbonden en zegenend gaan. Dat wij verbonden en zegenend gaan. 

 

We noemen deze gemeenschap en de hele geïnspireerde kerkelijke gemeenschap 

waarmee we verbonden zijn, 

dat wij voor elkaar een steun, een toeverlaat, een baken, een teken van ontferming 

mogen zijn, zodat wij onze God aanwezig stellen. 

 

Wij noemen allen die hier niet aanwezig kunnen zijn; zij die het moeilijk hebben in 

deze periode, voor wie het leven meer uitdagingen heeft dan ze aankunnen,   

dat zij de kracht kunnen vinden om vol te houden en de moed niet verliezen, dat zij 

de aanwezigheid van onze God blijven voelen. 

 

Wij noemen deze wereld, die ons lief is: deze wereld die ons soms kan verontrusten 

door al wat er in omgaat, maar ook deze wereld die overvloeit van veelkleurige 

schoonheid, 

dat vrede en recht er mogen zegevieren, dat ieder moge leven in de aanwezigheid 

van onze God. 

 

Lied van solidariteit  

Laat elk talent beschikbaar zijn 

en ieder mens te vinden zijn 

om onrecht, oorlog, martelpijn 

met woord en daad te weren. 

Dat al wie in God gelooft 

en in zijn rijk aan ons beloofd, 

met inzet van hart en hoofd 

zich tot de minste keren.  

Laat ieder deel van leven zijn, 

van sterk tot zwak, van groot tot klein; 

laat ieder meesterdienaar zijn, 

verlegen om de vrede. 

Dat niemand in dit bestaan 

apart en eenzaam hoeft te staan; 

dat allen met allen gaan, 

met hart voor lijf en leden.  

Laat alle kracht gebundeld zijn 

en liefde niet gekunsteld zijn, 

om dwars door leugen, schone schijn 

een wereld op te bouwen, 

waar tweedracht en haat verstomt 

en recht niet langer wordt verkromd 

zodat er een einde komt 

aan wee-geroep en rouwen 
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Tafelgebed 

We zijn hier bijeengekomen rond een tafel van solidariteit. 

We geven onze tijd, energie, onze inzet. 

Tekenen van onze bereidheid en verbondenheid,  samengebald in brood. 

Wij denken dankbaar aan Jezus van Nazareth, aan wat hij voor mensen betekend 

heeft. 

Zijn woorden van hoop blijven gehoord 

Zijn daden van goedheid blijven aanstekelijk werken 

Zijn aanklacht tegen kwaad en onrecht blijft onrustig maken 

Zijn keuze voor kleine mensen wordt ook onze keuze 

Zijn trouw ten einde toe wordt onze kracht. 

Hem brengen wij hier weer ter sprake en wij blijven vertellen hoe HIJ, vlak voor 

zijn dood zijn leven samenvatte, toonde wie hij was en wie hij blijven wou. 

Hij nam het brood, brak het en verdeelde het onder zijn vrienden en zei: 

Neem van dit brood en eet ervan: dat ben ik, mijn leven voor u gegeven. 

Doe dat ook. 

In zijn geest zijn wij hier samen en wij bidden: 

Dat het nieuw verbond dat in dit gebaar gegroeid is, in ons verder mag gaan. 

Dat het teken dat wij hier stellen werkelijkheid mag worden in ons dagelijks 

bezigzijn. 

Dit vragen wij voor allen die naast ons in het leven staan, voor hen die ons zijn 

toevertrouwd, voor hen die van ver of van dichtbij met ons te maken hebben,  en 

voor de grote mensenwereld die Gij ons in handen hebt gelegd. 

Laat ons dan zingend bidden: Onze Vader 

Bij de communie: 

Maak ons voor elkaar en voor de wereld tot levengevend brood, tot krachtig 

voedsel van vriendschap en vertrouwen, van perspectief en hoop. 

Muziek: Sounds around the harp. Adem. Luc Vanlaere en Erwin Van Gorp 

Slotbezinning: Psalm 46  
God onze toevlucht en kracht 

 

De aarde verandert. Hij niet. 

Bergen vallen in zee, zeeën razen en tieren. 

 

Maar Hij is een vaste burcht 
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een stad op rotsen gevestigd 

in tuinen gespreid 

blinkende stromen doorstromen Hem 

dwars door zijn midden. 

 

God onze toevlucht en kracht 

 

Hij gaat iets doen. 

Hij is als morgenlicht 

met een groot voornemen op weg gegaan: 

einde oorlog. 

 

Hij heeft de stormwind bevolen 

alle wapentuig bijeen te waaien 

van waar ook ter wereld 

gigantische belten 

 

Hij steekt er de brand in: 

vreugdevuur, hoog laait het op 

diep dooft het uit 

einde oorlog. 

 

God onze toevlucht en kracht. (Huub Oosterhuis, 150 psalmen vrij, p. 84) 

 

Leve het leven, 

meer dan slaafs bestaan. 

In het licht geheven 

uit de dood vandaan, 

vieren wij de dromen 

aan ons doorverteld, 

dat de dag zal komen 

van verstoord geweld. 

Leve het leven: 

’t uur van vrijheid slaat. 

Leve het lieve leven 

dat de dood weerstaat. 

Leve die treuren 

arm en klein van geest. 

’t Staat nu te gebeuren 

dat de pijn geneest 

van wie werd geslagen, 

vervolgd en onderdrukt. 

Na de nacht zal ’t dagen 

opstanding gelukt. 

 

Lang zal hij leven, 

die verrijzenis vindt. 

Leve lang het leven 

dat vandaag begint. 

Jan van Opbergen 

Voor we afsluiten … 

Twee dingen die niet bij de mededelingen staan: 

De vredesbeweging van Leuven en Pax Christi hebben een wandeling uitgewerkt: 

‘Voordat de bom valt’. Je kan ze in het echt doen, of thuis beluisteren. Je kan een 

kaartje hierover meenemen. 
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Om de wereld mooier te maken helpt 11.11.11 een handje. Het biljet dat ons 

herinnert aan de opdracht ‘investeer mee in een betere wereld’ is een groeibiljet. 

Als je het in de grond steekt, kan er iets moois uit groeien.  

Zending en zegen 

Nu wacht een wereld vol vragen. Luister met aandacht en kijk met je hart. 

Liefde alleen vindt een antwoord, dat kan verzachten wat kil is en hard.  

Laten we elkaar zegenen in de naam van de eeuwige, vader, moeder, zoon en geest 

en hernemen het keervers van bij de voorbeden: 

Dat wij op iedere plek steeds met minzaamheid komen. 

Dat wij verbonden en zegenend gaan. Dat wij verbonden en zegenend gaan. 

(Kris Gelaude en Jos Bielen) 


