
1 
 

18de zondag  31 juli 2022 

Inleiding welkom 

We steken de Paaskaars aan. 

Licht voor mensen die ons dierbaar zijn; bij wie we de wacht willen houden 

licht voor mensen die gestorven zij, sommigen in eenzaamheid 

en licht voor onszelf – dat we niet in het duister ronddwalen 

maar dat we de weg naar binnen durven gaan…En we zeggen samen: 

Gezegend het licht van deze morgen. 
Gezegend ieder woord dat kracht geeft en bezielt. 
Gezegend ieder van u, om wie je bent,  
om wat ons samenbrengt, 
in naam van wie wij noemen: Vader, Moeder, Zoon en Geest. 

Laten we beginnen met een tekstje van Toon Hermans 
 
Het geldt voor alle mensen wie of wat j’ook bent, 
Luist’ren naar de ander is een groot talent. 
Aldoor luisteren naar jezelf, dat misleidt ontiegelijk 
want de eigen akoestiek is ongehoord bedrieglijk. 

Het voordeel van aan te sluiten bij een gemeenschap is: dat je niet alles moet 

uitvinden. Je kan inspiratie vinden bij verschillende bronnen: woorden van 

andere mensen, gedichten, bijbelteksten, verhalen en liedjes. 

Maar de teksten van vandaag hebben bij mij veel vragen opgeroepen. 

In het boek Prediker lezen we: Wat heeft de mens aan al zijn zwoegen en 

tobben?  

Deze tekst brengt ons bij een liedje van de onlangs overleden zanger Juul Kabas. 

Hij zong:  

’t Zijn zotten die werken.…je wordt er niet rijk van, je wordt er zo moe van. 

(In De Standaard stond een tekst van Marc Reynebau: Juul Kabas redt de 

economie. … de eenzijdige fixatie op  de werkzaamheidsgraad dient een beperkte 

ideologische agenda die mensen arm houdt, uitput en ziek maakt.) 

Maar… werken is toch gezond? Goed voor jezelf en voor wat je daardoor 

bijbrengt voor de maatschappij? 

Paulus – in zijn brief aan de kristenen van Kolosse - zegt het anders: 

“Maak radicaal een einde aan de afgoderij, zoals hebzucht. 

Bekleed u met de nieuwe mens. 

Dan is er geen sprake meer van heiden of jood, slaaf of vrije mens” 

 

Laat ons maar eerst zingen  



2 
 

Vervul dit huis met hart en geest 

Vervul dit huis met hart en geest, 

met aandacht voor de kleinen. 

Dat al wie hier naar binnen gaat hen noemen zal de zijnen. 

Wees hier opnieuw verbeeldingskracht, 

geef taal en toon aan dromen. 

Geef stem aan wat verborgen bleef,  

laat hier jouw rijk maar komen. 

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. 

Lezingen 

Uit de brief aan de christenen van Kolosse (3, 1-5  9-11) 

Broeders en zusters 

Zint op het hemelse, niet op het aardse. 

Maak radicaal een eind aan immorele praktijken: ontucht, onzedelijkheid, 

hartstocht, begeerlijkheid en de hebzucht die gelijk staat met afgoderij. 

en beliegt elkaar niet meer. Gij hebt de oude mens met zijn gedragingen 

afgelegd en u bekleed met de nieuwe mens die op weg is naar het ware inzicht, 

terwijl hij zich vernieuwt naar het beeld van zijn schepper. 

Dan is er geen sprake meer van  Griek of jood, besnedene of onbesnedene, van 

slaaf of vrije mens. Daar is alleen Christus, alles in allen. 

Melodietje: ‘De mussen in de bomen’  

Lucas 12, 13-21 (lector) 

In die tijd zei iemand uit het volk tegen Jezus: “Meester, zeg aan mijn broer dat 

hij de erfenis met mij deelt. “  

Maar Jezus antwoordde hem: “Man, wie heeft Mij over u tot rechter of verdeler 

aangesteld?” 

 En hij sprak tot hem: “Pas op en wacht u voor alle hebzucht! Want geen enkel 

bezit, – al is dit nog zo overvloedig – kan uw leven veilig stellen.”  

Hij vertelde hun de volgende gelijkenis: 

“Het land van een rijk man had een grote oogst opgeleverd. Daarom overlegde 

deze bij zichzelf: Wat moet ik doen? Ik heb geen ruimte om mijn oogst te 

bergen. En hij zei: Dit ga ik doen: ik breek mijn schuren af en bouw grotere: 

daarin zal ik dan heel mijn rijkdom aan koren bergen. Dan zal ik tot mijzelf 

zeggen: Man, je hebt een grote rijkdom liggen, voor lange jaren; rust nu uit, eet 

en drink en geniet ervan!  

Maar God sprak tot hem: Dwaas! Nog deze nacht komt men je leven van je 

opeisen; en al die voorzieningen die je getroffen hebt, voor wie zijn die dan?  

Zo gaat het met iemand die schatten vergaart voor zichzelf, maar niet rijk is bij 

God. 



3 
 

Een woordje 

Drie soorten vragen en enkele lessen die ik wil onthouden. 

Hoeveel aandacht geef ik aan bezit, zekerheid zoeken, voorzienig leven, zonder 

dat ik er van bezeten word? En zonder dat dit ten koste van anderen is? 

Hoeveel ikkigheid (een woord van Dirk Dewachter) is gezond? Wat is een goed 

evenwicht tussen ‘zelfstandig leven’ en anderzijds betrokken zijn op anderen? 

bv. Kan ik met gemak zeggen: ‘ik heb nu geen tijd’. Hoeveel beroep mogen 

anderen op mij doen? Hoe hard trek ik me de zorgen van de anderen aan? 

Hoe kijk ik naar de problemen, de crisissen in de wereld? 

Deze week hoorde ik: wij (in België) hebben ons part aan energie en 

grondstoffen al opgebruikt. Vanaf nu leven we op kosten van een ander. 

Onze voetafdruk is al zo groot dat we op andermans terrein komen. 

En ander nieuws, waar we amper nog iets van horen: in de buurt van ’t Klein 

Kasteeltje slapen nog steeds mensen buiten. Afgelopen week rond de 100. Ook 

als hun inschrijving lukt, blijkt dat er tekort is aan opvangplaatsen. 

 

Hoe zorgeloos mag ik leven? 

En dan wat ik wil onthouden… 

De mens is sterfelijk vanaf zijn geboorte. (op onze kast staan meer 

gedachtenisprentjes dan geboorte-aankondigingen).  

Maar, de mens is ook ‘geboortelijk’ tot aan zijn dood. Het is een nieuw woord 

voor mij. 

Het woord van Paulus ‘Bekleedt u met de nieuwe mens’ wordt zo concreet: 

Ik las over een vrouw die in de laatste dagen van haar leven begon te 

schilderen; een droom van haar die ze nooit had gerealiseerd. 

We moeten  niet overdrijven in het belang hechten aan hebben. Wie wordt er 

beter van? 

Als we samen iets hebben, kan ik er ook van genieten. 

 

Niet meer verstrooid niet meer verloren, nieuwe mens in ons geboren 

Wij bidden en vieren, verzamelen ons tegen het spel van de macht.  

Tegen het heersen van sterk over zwak, 

tegen de moedeloosheid die om ons heen wordt uitgezaaid. 

 

Wij bidden en vieren, verzamelen ons tegen het elk voor zichzelf,  

tegen de angst voor anders en vreemd, 

 tegen de lege, de eenzame dagen opdat wij een nieuw vertrouwen wagen. 

Wij bidden en vieren, verzamelen ons omwille van uw belofte 

Houd in ons wakker het dromen van vrede. 

maak ons sterk om staande te blijven 

Beziel ons met uw kracht die geneest.  (Carlos Desoete) 
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Geloofsbelijdenis 

Wij geloven in het verhaal van God met de mensen. 
 
Dat Hij ons tot leven roept, 
dat Hij ons bestemt tot elkaars geluk en tot vrede. 
 
Wij geloven in een wereld zonder grenzen, 
In mensen die samen op weg gaan. 
 
Wij geloven in open handen van mensen, 
Die elkaar groeten met handen vol vrede, 
Die in vertrouwen elkaars vreugde willen zijn. 
 
Wij geloven in de houding van mensen, wereldwijd, 
Die elkaar bevestigen en bemoedigen. 
 
Wij geloven in de goedheid van mensen, 
die elkaar de ruimte geven 
om vrije en gelukkige mensen te worden. 
 
Wij geloven in de hand die deelt, 
in het woord dat vrijspreekt, 
In de liefde die in mensen is neergelegd, 
Opdat wij elkaars bondgenoten worden, 
Op weg naar morgen. 
 
Wij geloven in God met ons, die mensen voorgaat, 
En die met ons meegaat in Jezus, de Messias 
 
Wij geloven dat Hij zal voltooien wat Hij in mensen begonnen is, 
wij godsvolk wereldwijd en Hij God met ons. 
 
Wij geloven in de toekomst die ons wordt toegezegd, 
Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, tranen gedroogd en de dood voorbij, 
Want zie : Hij maakt alles nieuw. 
 

Voorbeden  

 

Wij bidden vol vertrouwen 

Voor allen die op zoek zijn naar geluk 

dat ze in het diepste van mensen parels van liefde, van vergeving en van goede 

moed mogen ontdekken. 

 

Keer u om naar ons toe, keer ons toe naar elkaar 

 

Voor allen die bij het zien van zoveel leed en ellende ontmoedigd worden: 

dat ze medemensen vinden die met hen naar tekens van hoop blijven speuren 
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Voor allen die in het omgaan met mensen belangrijke besluiten moeten nemen, 

dat onbaatzuchtigheid en wijsheid hen moge leiden 

Voor onszelf en elkaar 

dat we wijze mensen mogen worden, die kunnen luisteren naar jong en oud, 

Dat een open houding naar elkaar en naar de samenleving ons moge aanzetten 

tot een eerlijk gesprek. 

We maken het nog even stil voor we het tafelgebed uitspreken. 

Tafelgebed 

Wij bidden tot de Ene, die we soms god, soms vader/moeder noemen. 

Vervul ons van jouw hartstocht voor een geheelde, niet langer verminkte wereld. 

Maak ons deelgenoten van jouw ontembaar verlangen naar rechtvaardigheid en 

vrede. 

Jij die ons geroepen hebt uit vruchtbare aarde, om voor elkaar grond van goed 

bestaan te zijn, blijf ons roepen en wordt niet moe ons hart te veroveren voor 

jouw bedoeling met aarde en mensen. 

Roep ons terug uit verdeeldheid en wantrouwen, 

met iedere menselijke stem die je maar kunt vinden 

Verzamel ons tot een volk dat eindelijk weet van vrede stichten. 

Wij voeden hier opnieuw ons verlangen naar een beter en menswaardiger leven: 

Met gebroken brood versterken wij de honger naar een leven in overvloed, , en 

met vergoten wijn, verhevigen wij de dorst naar een geheelde samenleving. 

Omdat Jezus het ons heeft voorgedaan en met aandrang vroeg om het te blijven 

doen herhalen wij deze gebaren. En wij bidden 

Geef ons aandacht en geduld voor mensen. 

Geef ons een oprecht hart en een levend geweten 

Laat ons oog hebben voor het visioen van vrede dat alleen werkelijkheid wordt 

als wij onze handen in elkaar slaan.  

We zingen het ook: 

Onze Vader 

Bij de communie 

Moge het delen van dit brood 

ons sterken in de hoop dat een nieuwe wereld komen zal 

Waar brood en recht en liefde is 

genoeg voor allen. 

Muziek: Katrin Finch en Seckou Keita. Bamba uit de CD Clychau Dibon 

Na de communie (3 strofen van het lied) 

Twee handen schoongebleven  
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Twee handen schoon gebleven door onpartijdigheid; 
wie durft ze uit te steken en noemen God gewijd? 

Twee ogen uitgekeken geen ander meer zien staan; 
wie zou ze durven sluiten en zo ten einde gaan? 

Twee oren doof gebleven voor andermans verdriet; 

wie zou daarmee nog horen een hoopvol mensenlied? 

Slotgebed 

Adem over ons 

Dat we genieten van het werk van onze handen 

delen de vruchten van de aarde 

Loven al wat groeit en bloeit 

Dat we met alle schepselen leren leven 

maak ons zusters en broeders 

Hoeders van het alle leven 

Vrienden van de aarde. 

Mededelingen 

Begin juli hebben we Rony Timmermans gevierd. De zoneploeg die het feest 

organiseerde dankt ons voor de ontvangst. De omhaling voor een goed doel heet 

980 euro opgebracht. 

Een kaartje voor André Gelin (in Vogelzang) en voor Paula (in het Booghuis). 

Lichtjes voor vrede. 6 augustus Herdenking Hiroshima en Nagasaki. Pax Christi 

Vlaanderen met Vredesbeweging Leuven. 

 

Op 6 en 9 augustus 1945 werden de inwoners van Hiroshima en Nagasaki in 

Japan het slachtoffer van twee atoombommen. Het meest verschrikkelijke wapen 

dat ooit werd uitgevonden door de mens leidde tot onherroepelijke trauma's die 

generaties lang nazinderen tot op de dag van vandaag. 

Zaterdag 6 augustus om 19u30 in de Sint-Michiels Vredeskerk  

 Opening van de avond met orgelspel op het Contius orgel 

 Marie-Elise Bettens van Greenpeace legt het verband tussen kernwapens 

en klimaat uit. 

 Tijdens de receptie  bezoeken we de tentoonstelling over de impact van 

kernwapens op het milieu  

 Liederen door de Japanse zangeres Kyoko Ishida, begeleid door Mana 

Yuasa. Van een klassiek requiem tot traditionele Japanse liederen. 

 In de avondschemering houden we een Japanse lichtceremonie . Op de 

lampions worden wensen voor vrede geschreven. 

De Preekstoel in Vlierbeek orgelspel vanaf 19.30 
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Vorige donderdag stond Jeanne Devos op de preekstoel. Haar tekst zal op de site 

van de pastorale zone na te lezen zijn. 

Rik Torfs op 11 augustus 

Johan Swinnen op 25 augustus 

Zondag 14 augustus  Viering van Onze Lieve Vrouw ten hemelopneming 

Slotlied 

Met handen, ogen oren door keuze vroeg of laat 
herscheppen wij de aarde tot alle goeds in staat. 

Dan delen wij het leven met al het lief en leed; 
wij nemen en wij geven die dag komt, ooit, godweet. 

Geen leed blijft ongeweten geen traan blijft ongezien; 
geen man, geen vrouw vergeten God is ons aan te zien. 

Jan Van Opbergen melodie: De mussen in de bomen 


