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Viering zondag 20 februari 2022 – Don Boscogemeenschap, Kessel-Lo 
 
 

Welkom 
Goedemorgen allemaal, en welkom in deze viering. We zijn hier vandaag samengekomen 
rond dit boek vol verhalen, verhalen van mensen onderweg. Mensen zoals u en ik, die hun 
leven proberen te richten naar het goede. Iets dat ook vervat ligt in het ritueel waar we 
elke viering mee openen, het licht en het kruisteken: in de naam van de Vader, de Zoon 
en de Heilige Geest. 
 
Intredelied 
Jij die bent ik zal er zijn voor u  
 
Inleiding  
Niet oordelen, kan dat?  
Er moet toch steeds gekozen worden tussen goed en kwaad,  
tussen rein en onrein,  
daar pleit Jezus toch voor?  
Ja, maar hij pleit er ook voor dat je eerst in je eigen ziel kijkt.  
Heb je je bijvoorbeeld ooit afgevraagd  
waarom je zo fel reageert op de misslagen van een ander?  
Brengen ze je eigen misstappen in herinnering,  
die je nu net zo mooi had weggestopt?  
Zou het ook kunnen dat jij in die ander verafschuwt  
wat je van jezelf niet wilt weten?  
Heeft de splinter van die ander iets te maken met jouw balk? 
Verwijder eerst de balk uit eigen oog,  
pas dan kun je oordelen over andermans splinter.  
Nee, dat staat er niet; je mag nog steeds niet oordelen.  
Er staat dat je dan pas scherp genoeg ziet om die ander van zijn splinter af te helpen. 
 
(Nico ter Linden Het verhaal gaat... 2) 

 
Stilte 
 
 
Evangelie  We lezen uit het evangelie van Lucas 
 
Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is.  
Oordeel niet, dan zal er niet over je geoordeeld worden.  
Veroordeel niet, dan zul je niet veroordeeld worden.  
Vergeef, dan zal je vergeven worden.  
Geef, dan zal je gegeven worden;  
een goede, stevig aangedrukte, goed geschudde  
en overvolle maat zal je worden toebedeeld.  
Want de maat die je voor anderen gebruikt,  
zal ook voor jullie worden gebruikt.’  
Hij sprak ook in gelijkenissen tegen hen:  
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‘Kan de ene blinde de andere blinde leiden?  
Vallen ze dan niet samen in een kuil? 
Een leerling staat niet boven zijn leermeester;  
pas als iemand zich alles heeft eigen gemaakt,  
zal hij de gelijke zijn van zijn leermeester.  
Waarom kijk je naar de splinter  
in het oog van je broeder of zuster,  
terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt? 
Hoe kun je tegen hen zeggen: “Laat mij de splinter uit je oog verwijderen,”  
terwijl je de balk in je eigen oog niet ziet?  
Huichelaar, verwijder eerst de balk uit je eigen oog,  
pas dan zul je scherp genoeg zien  
om de splinter uit het oog van je broeder of zuster te verwijderen.  
 
Bezinning 
Ik ben een mens met ogen. 
Probeer ik te leven met heldere open ogen? 
Of zijn ze troebel geworden? 
Welke splinters verhinderen mij klaar te zien? 
Ben ik blind of verblind geworden? 
Waarvoor gebruik ik mijn ogen? 
Bekijk ik alleen mezelf? 
Sluit ik mijn ogen niet teveel voor alles wat er in en rondom mij gebeurt? 
Leef ik met oogkleppen? 
Zie ik echt de anderen of loop ik hen voorbij? 
Zie ik het goede in de andere of zijn mijn ogen negatief ingesteld? 
Zie ik ook God doorheen de dingen, de gebeurtenissen, de mensen, de kleine kinderen...? 
Omdat ik mijn ogen vaak niet gebruik volgens Gods bedoeling 
was er minder geluk en vreugde in mij, bij anderen, in de wereld.    
                                                    (www.kuleuven.be/thomas/pastoraal/vieringen) 

 
 
 
Moment van inkeer  
 
Als de ander iets niet kan doen, dan is hij lui.  
Als jij het niet kan, dan ben je druk bezet.  
 
Als de ander niet opschiet, dan is hij een slome.  
Als het om jezelf gaat, wil je je werk niet half doen.  
 
Als de ander over zichzelf praat, dan is hij vol van zichzelf.  
Als jij het doet, dan profiteren de mensen van je kennis.  
 
Als de ander vriendelijk is, dan heeft hij bijbedoelingen.  
Als jij het zelf bent, dan heb je alleen maar de beste bedoelingen.  
 
Als de ander méér doet dan gevraagd, is hij een uitslover.  

http://www.kuleuven.be/thomas/pastoraal/vieringen
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Als je het zelf doet, dan toon je initiatief. 
 
Als de ander aarzelt om geld uit te geven, dan is hij gierig. 
Als jij het zelf doet, leef je economisch. 
 
Als de ander op zijn stuk blijft staan, dan is hij koppig.  
Als jij het zelf doet, dan spreek je uit ervaring.  
       (naar een bezinning van Chiro Sleidinge) 
 

Lied: Zijn woord wil deze wereld omgekeerd 
 
Bezinning 
 
Het is niet moeilijk  
hard in te gaan tegen wie een fout heeft gemaakt. 
We zeggen nadrukkelijk 
dat hij er weer niets van terecht heeft gebracht, 
en toch maar tot weinig in staat is. 
 
Er is moed nodig om geduld te hebben 
en wie faalt de tijd te gunnen geleidelijk aan te groeien. 
 
Het is niet moeilijk weerwraak te nemen. 
Daartoe moeten we slechts onze neigingen involgen, 
en wie ons kwaad berokkende wordt met gelijke munt betaald. 
 
Er is moed nodig 
om grootmoedig te zijn 
en 'het kwade door het goede te overwinnen'. 
Het is niet moeilijk iemand alle vergeving te weigeren : 
'Er is toch een maat aan mijn goedheid'. 
 
Er is moed nodig 
om toch eens heen te stappen 
over wat ons heeft verwond, 
en alles te vergeven en te vergeten.       
 (Valeer Deschacht) 

 
 
Stilte 
 
Gebed 
 
Diametraal tegenover het oordelen staat het bidden. 
Wie oordeelt meent dat hij alles heeft. 
Wie bidt weet dat hij niets heeft. 
 
(korte stilte) 
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God, laat ons wat minder praten over elkaar 
en wat meer luisteren naar elkaar, 
laat ons wat meer naar onszelf kijken 
en wat minder naar anderen, 
laat ons wat meer zoeken naar de waarheid 
en ons wat minder laten beïnvloeden door geruchten. 
 
God, laat ons wat meer openstaan voor iedereen 
en wat minder kijken door een gekleurde bril, 
laat ons wat meer oog hebben voor het goede in een ander 
en wat minder voor zijn fouten en gebreken, 
laat ons wat eerder protesteren als er gekletst wordt over iemand 
en minder vlug aan zo'n gesprek meedoen. 
God, laat ons wat meer respect hebben voor de ander 
en niet zo snel op hem neerkijken, 
laat ons wat meer geduld hebben met anderen, 
en wat minder vlug komen tot een veroordeling, 
laat ons de daden van anderen wat meer relativeren 
en wat minder toegeven aan sensatiezucht.  (www.theobaldusparochie.nl) 

 
Stilte 
 
Bezinning 
 
Heer, ik onderzoek mijzelf ten overstaan van U.  
Ik onderzoek wat klein is en wat groot.  
Wat is er belangrijk aan wat ik denk?  
Aan mijn zorgen, mijn angst en mijn hoop?  
 daarvan is nodig?  
Wat overbodig?  
Wat is vruchtbaar?  
Wat onvruchtbaar?  
Wat is waarachtig?  
Wat is masker?  
Sommige dingen blijken zó klein,  
dat ik ze vergeten kan,  
hoewel ik ze voordien erg belangrijk vond.  
Andere dingen blijken zó groot,  
dat ik bereid moet zijn  
veel te veranderen opdat ik ze verwerf.  
Belangrijk is dat ik doe wat U in mij doen wilt,  
opdat ik diegene word die ik naar Uw wil ben.  (naar Jörg Zink) 
          

 
Muziek 
 
Geloofsbelijdenis: zie blaadje  

http://www.theobaldusparochie.nl/
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Voorbeden (met tussenzang Wie zijn leven) 
 
In harmonie zijn met jezelf en met de ander,  
de haat verbannen en de liefde laten winnen, 
in staat zijn wat je voelt ruim uit te dragen vanuit jezelf,  
de dag opnieuw beginnen... 
 
In harmonie zijn met jezelf en met de ander  
weten dat fouten bij de mensen hóren, 
ook sterk bij jóu, al wil je 't niet bekennen. 
Maar als je 't ziet, ben je opnieuw geboren... 
 
De vrede zit in jou en in je denken, 
de haat verbannen en de liefde laten winnen. 
Mijn God, geef mij de kracht dit uit te dragen,  
opdat de wereld 'vredig kan beginnen...(www.xaverius.nl) 

 
Tafelgebed: 
 

God, onze Vader, 

wij zijn U dankbaar 

omdat Gij ons neemt zoals wij zijn. 

In geloof houden wij vast aan U: 

wij weten dat Gij ons niet los zult laten. 

 

Wij danken U, God, 

omdat Gij ons een toekomst aanzegt in Jezus, uw Zoon en onze Broeder. 

In Hem vondt Gij uw welbehagen. 

Hij heeft geleefd eenvoudig en met overgave. 

Hij ging om met mensen die soms bang 

en kleinmoedig waren. 

 

Hij heeft hun waardigheid geschonken. 

Hij heeft hun vreugden en hun zorgen meegemaakt, 

Hij heeft hun eenzaamheid aangevoeld. 

Hij werd hun vriend, 

omdat Hij naar hen toe ging met menselijke warmte en aandacht. 

 

Wij zijn U dankbaar, God, 

voor alle mensen die zich laten inspireren door Jezus van Nazareth, 

Hij, die uw onnoemlijke kracht zo sterk aanvoelde 

dat Hij U zijn Vader durfde noemen. 

 

http://www.xaverius.nl/
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Hij geloofde in de kracht van het kleine: 

het is steeds genoeg voor een nieuw begin. 

 

    Dat toonde Hij ook op die avond 

    in een dagelijks gebaar 

    dat leven en voortbestaan betekent. 

    Hij nam wat brood, 

    met eerbied liet Hij het in zijn handen rusten, 

    Hij dankte God ervoor als gold het heel zijn rijkdom, 

    en brak het toen om het te verdelen. 

    "Neem allen een stuk, zei Hij, en eet het maar, 

    het is mijn leven voor u gegeven." 

    Als gij later dit brood eet , denk dan aan Mij."  

Zijn dood gedenken wij 

zijn opstanding belijden wij 

zijn toekomst verwachten wij. 

 

In zijn Geest bidden wij U, God, 

dat de stroming die van zijn gebaar is uitgegaan, 

ook ons mag doorstromen. 

 

Doe ons opstaan, Vader, 

in de kracht van uw goede Geest. 

Wek in ons het vermogen om mild en goed te leven 

en doe ons uitzien naar uw Rijk. 

 

Zoals het was op de dag dat Jezus in de rij ging staan, 

mens tussen de mensen, 

en Hij van U mocht ervaren: 

‘Zo is het goed, op zulke mensen stel Ik mijn hoop.’ 
 
 
Bezinning 
Zou de wereld niet beter zijn 
als iedereen die ik ontmoet zou zeggen:  
"Ik weet iets goeds van jou!" 
Zoiets doet toch eigenlijk iedereen goed. 
 
Zou het niet fantastisch heerlijk zijn 
als iedere handdruk zeggen zou, 
van harte en welgemeend: 
"Zeg kind, ik weet iets goeds van jou!" 
 
Zou het leven niet blijer zijn 
als men het goede steeds prijzen zou? 
Want werkelijk bij al het kwaad  
is er zoveel goeds in mij en jou! 
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Zou het niet een fijne houding zijn 
als iedereen denken zou: 
"Jij weet een beetje goed van mij, 
en ik, ik weet iets goeds van jou!     (www.theobaldusparochie.nl) 

 
 
 
Bezinning 
 
Je voelt een hand op je schouders, 
en je hoort een stem 
die zegt: Ik ben er. 
Ik ga met je mee 
Je ziet om: 
een mens die je toelacht, ogen die je moed geven, 
en je voelt een hand die vast is en warm. 
God, zeg je, fijn dat je meegaat, 
want alleen ben ik klein 
alleen ben ik bang... 
God gaat altijd in mensen met je mee...   
  (www.kuleuven.be/thomas/pastoraal/vieringen) 

 
Afsluiting 
U vraagt zich misschien nog af waarom hier vooraan een spiegel staat. 
Dat heeft toch niets met de balk en de splinter te maken? 
Toch wel. 
Want als je fouten zoekt, gebruik dan een spiegel en  
ipv een vergrootglas... 
 
Danku aan iedereen die op een of andere manier heeft bijgedragen aan deze viering, ik 
denk aan Herman, Chris, Lieve, Majo, Teejo, Irene, …. 
 
Zending en zegen 

 

Moge Gods Geest 

een spiegel voor ons vormen, 

waarin we samen een blik krijgen op de mensheid zoals God die droomt. 

Daartoe vragen wij Gods zegen: 

in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.  

 

Bedankt voor het meevieren en nog een deugddoende zondag! 
Mededeling: narcissen, Aswoensdag en eerste vastenviering. 
 
Slotlied: Grote goedheid, God ben jij  

http://www.theobaldusparochie.nl/

