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Zondagsviering 22 januari 2023 Don Boscogemeenschap Kessel-Lo 
Voorganger: Hermien Den Tandt 
Lector: Chris Willocx  
Organist: Herman Beelen  
Zangbegeleiding: Majo en Lieve 
 
Onverschillig of on-verschillend 
 
Welkom en kruisteken 

Hermien: 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. 

H: Inleiding 
 
Vandaag is de derde zondag doorheen het jaar en we proberen onder de 
vleugels van de “kerstprofeet” Jesaja de hoop die ons met kerstmis is 
aangezegd te laten doorstromen. Dit ondanks de duistere omstandigheden 
inzake economie en wereldvrede.  
Het is vandaag ook de zondag voor de eenheid van de christenen. We 
worden opgeroepen om de verschillen die er tussen christenen en hun 
verschillende kerken te overstijgen. Ik zou dit graag lezen als een oproep om 
verschillen tussen mensen onderling te overstijgen. Verder te gaan dan 
onverschilligheid, focussen op datgene wat ons verbindt, datgene wat ons 
ten diepste mens maakt, om zo onverschillend en kwetsbaar tegenover 
elkaar te durven staan. Dat blijft vaak bij een vrome gedachte, maar het 
vraagt onze actieve inzet. Het vraagt een nadenken over onszelf en waarom 
wij ons storen aan de andersheid van de anderen.  
 
Zingen we het intredelied: Ik zie de hemel opengaan 
 
C: Lezing uit Jesaja 8,23b - 9,3  
 
Licht in de duisternis 
Zoals het land van Zebulon en Naftali 
in het verleden smadelijk bejegend is, 
zo wordt weldra eer bewezen aan de kuststreek, 
het land aan de overkant van de Jordaan 
en het domein van andere volken. 
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Het volk dat in duisternis ronddoolt 
ziet een schitterend licht. 
Zij die in het donker wonen 
worden door een helder licht beschenen. 
 
U hebt het volk weer groot gemaakt, 
diepe vreugde gaf U het, 
blijdschap als de vreugde bij de oogst, 
zij jubelen als bij het verdelen van de buit. 
 
Het juk dat op hen drukte, 
de stok op hun schouder, de staf van de drijver, 
U hebt ze verbrijzeld, zoals Midjan destijds. 
Iedere laars die dreunend stampte 
en elke mantel die doordrenkt is van bloed, 
ze worden verbrand, 
ze vallen ten prooi aan het vuur. 
 
Een kind is ons geboren, 
een zoon is ons gegeven; 
de heerschappij rust op zijn schouders. 
Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, 
Sterke God, Eeuwige vader, Vredevorst. 
 
Groot is de heerschappij en zonder einde de vrede 
voor de troon van David en voor zijn koninkrijk; 
ze zijn gegrondvest op recht en gerechtigheid 
en staan vast voor altijd en eeuwig. 
De HEER van de hemelse machten 
brengt dit in zijn vurige liefde tot stand. 
 
Luisterlied: Het volk dat in 
duisternis wandelt. 
Het volk dat in duisternis wandelt.  
zal een groot licht zien 
Want een kind is ons geboren 
Een zoon is ons gegeven 
En de heerschappij  
Rust op zijn schouders  
en men noemt hem  

Wonderbare raadsman 
Sterke God, 
Eeuwige Vader 
Vredevorst 
Het volk dat in duisternis wandelt 
Zal een groot Licht zien! 
Het volk dat in duisternis wandelt 
Zal een groot Licht zien! 

 
 
 
 



 3

 
 
 
 
 
 
 
 
H: Psalm 27 Van David. 
 
De HEER is mijn licht, mijn behoud, 
wie zou ik vrezen? 
Bij de HEER is mijn leven veilig, 
voor wie zou ik bang zijn? 
 
Kwaadwilligen kwamen op mij af 
om mij levend te verslinden, 
mijn vijanden belaagden mij, 
maar zij struikelden, zij vielen. 
 
Al trok een leger tegen mij op, 
mijn hart zou onbevreesd zijn, 
al woedde er een oorlog tegen mij, 
nog zou ik mij veilig weten. 
 
 
 
Ik vraag aan de HEER één ding, 

het enige wat ik verlang: 
wonen in het huis van de HEER 
alle dagen van mijn leven, 
om de liefde van de HEER te 
aanschouwen, 
Hem te ontmoeten in zijn tempel. 
 
Hij laat mij schuilen onder zijn dak 
op de dag van het kwaad, 
Hij verbergt mij veilig in zijn tent, 
Hij tilt mij hoog op een rots. 
 
Daarom heft zich mijn hoofd 
fier boven de vijanden rondom mij, 
ik wil offers brengen in zijn tent, 
Hem juichend offers brengen, 
ik wil zingen en spelen voor de 
HEER. 
 

 
Lied: De nacht loopt ten einde 
 
C: Uit de eerste brief aan de christenen van Korinthië 1 Kor. 1,10-
13.17  
Verdeeldheid in de gemeente 
Broeders en zusters,  
in de naam van onze Heer Jezus Christus roep ik u op  
om allen eensgezind te zijn:  
om scheuringen te vermijden  
en in uw denken en uw overtuiging  
volkomen één te zijn.  
Door Chloë’s huisgenoten is mij namelijk verteld,  
broeders en zusters,  
dat er verdeeldheid onder u heerst.  
Ik bedoel dat de een zegt:  
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‘Ik ben van Paulus,’  
een ander: ‘Ik van Apollos,’  
een derde: ‘Ik van Kefas,’  
en een vierde: ‘Ik van Christus.’  
Is Christus dan verdeeld?  
Is Paulus soms voor u gekruisigd?  
Of is het in de naam van Paulus dat u bent gedoopt?  
Ik dank God dat ik niemand van u  
– behalve dan Crispus en Gajus –  
heb gedoopt;  
niemand van u kan dus zeggen  
dat hij in mijn naam is gedoopt.  
 
 
Ja, ik heb ook nog Stefanas  
en zijn huisgenoten gedoopt,  
maar ik kan mij niet herinneren  
dat ik nog iemand anders heb gedoopt.  
Christus heeft mij immers niet gezonden om te dopen,  
maar om te verkondigen –  
en niet door middel van diepzinnige welsprekendheid,  
want dan zou het kruis van Christus  
van zijn kracht worden beroofd. 
 
Stilte 
 
C: Lezing uit het evangelie volgens Matteüs (Mt. 4,12-23) Bidweek 
voor de eenheid 
 
Begin van Jezus’ verkondiging  
Toen Jezus hoorde  
dat Johannes gevangengenomen was,  
week Hij uit naar Galilea.  
Hij keerde niet terug naar Nazaret,  
maar ging in Kafarnaüm wonen,  
aan het meer,  
in het gebied van Zebulon en Naftali.  
Zo moest in vervulling gaan  
wat gezegd is door de profeet Jesaja:  
‘Land van Zebulon en Naftali,  
gebied aan het meer  
en aan de overkant van de Jordaan,  
Galilea van de heidenen, luister:  
Het volk dat in duisternis leefde,  
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zag een schitterend licht,  
en zij die woonden in de schaduw  
van de dood werden door het licht beschenen.’  
Vanaf dat moment begon Jezus zijn verkondiging.  
‘Kom tot inkeer,’ zei Hij,  
‘want het koninkrijk van de hemel is nabij!’  
En grote groepen mensen volgden Hem,  
uit Galilea en de Dekapolis,  
uit Jeruzalem en Judea  
en uit het gebied aan de overkant van de Jordaan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Duiding 
Het werken aan éénheid is een opdracht zowel voor de grote wereld met zijn 
internationale betrekkingen, als iets op het intermenselijke niveau.  
Ook hier in onze eigen gemeenschap.  
Vaak is het makkelijker om het absurde of godgeklaagde van een conflict te 
zien, als je er zelf geen deel vanuit maakt, 
of er geen partij in bent: “gebruik toch jullie gezond verstand” “zet uw trots 
opzij” 
“zo onoverkomelijk is dat toch niet” “ieder het zijne”. 
Waarom struikelen mensen en gemeenschappen over iets, waarom belagen 
ze elkaar, terwijl er voldoende is voor beide partijen, voldoende voedsel, 
voldoende terrein, voldoende delfstoffen, voldoende landbouwgrond.  
 
Conflicten omwille van verschillen zijn zo oud als de mens. Dat probeert het 
boek Genesis ons al te vertellen. Adam en Eva zijn niet tevreden met wat ze 
krijgen en willen nog meer, Kaïn voelt zich niet gewaardeerd, de 
torenbouwers willen de hoogste toren ter wereld bouwen. De anderen, zelfs 
God overtroeven.  
 
Op het einde van het evangelie van vandaag lezen we dat mensen, ondanks 
hun regionale verschillen toch Jezus volgen. De landelijke mensen uit 
Galilea, hard geslagen door de Romeinse repressie, de verwereldlijkte 
mensen uit de Decapolis, maar evengoed de mensen uit het joodse 
‘kerngebied’ van Judea en -godbetert- zelfs uit Jeruzalem. Het kan, wil het 
evangelie ons zeggen. 
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Makkelijk? Mmmm. 
Ook als ik de tijd neem om stil te staan bij de ergernissen die ik bij mezelf 
zie in plaats van mij er door te laten leiden, moet ik toegeven dat het iets 
dagdagelijks is, de ander zijn stijl, de ander zijn vraag, de ander zijn idee, 
de ander zijn of haar manier van aanpak. 
Hoe ga je voorbij de schil van verschil naar de kern, hoe ga je op zoek naar 
gemeenschappelijke grond. 
Dan komen er woorden voor mijn geestesoog als  
Geduld, 
Groter Perspectief 
Vertrouwen 
Hoop 
Maar ook het risico durven nemen dat ik niet tot een compromis kom met de 
ander en dan toch moet proberen om daar vredevol mee om te gaan.  
Of het risico dat ik een stap achteruit moet. 
Ik vind dat allesbehalve een makkelijke onderneming. Soms visualiseer ik 
dat door woorden op te hangen zoals geduld, wachten, niet onmiddellijk 
reageren. 
En soms, soms helpt dat.  
Net zoals een tekst, een lied, een viering, een gezamenlijke kop koffie of 
thee soms helpt om dingen in perspectief te zetten.  
Ik nodig jullie uit om samen dat perspectief uit te spreken in de 
geloofdsbelijdenis.  
 
 
 
Geloofsbelijdenis 
In deze donkere tijden  
geloven wij  
meer dan ooit  
in de toekomst van de mens. 
Wij kunnen niet geloven  
dat de mens  
niet in staat is  
een betere wereld te scheppen. 
Wij kunnen niet geloven  
dat wij als mens  
niet méér zijn  
dan een speelbal  
in de handen van het lot,  
dat wij niet kunnen werken  
aan de toekomst. 
Wij geloven dat  
hoe groot de verschillen  

tussen talen, 
tussen symbolen, 
tussen gewoontes, 
iedere mens 
diep van binnen  
verlangt om graag gezien  
te worden, 
om zich veilig te voelen 
en anderen graag te zien. 
Wij geloven 
dat onze schamele pogingen, 
om anderen, 
doorheen geschillen en verschillen, 
graag te zien, 
de komst van een betere wereld 
mee helpen mogelijk maken. 
Daartoe zijn wij geroepen 
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én gezegend, 
door de Ene, 
door zijn Zoon, 

door de Heilige Geest 
en door elkaar.  
Amen 

 
C: Voorbeden met als tussenzang ‘keer u om naar ons toe, keer ons toe 
naar elkaar’ 
 
Bidden wij, hopen wij, dat oorlogen zoals die tussen Rusland en Oekraïne, 
tussen Israel en Palestina, en vele andere ‘vergeten’ oorlogen,  
snel een vreedzaam einde mogen kennen. 
Dat er even hard -of liefst nog harder- aan vrede en welzijn en heropbouw 
wordt gewerkt, als dat er nu wapens worden geleverd aan deze regio’s. 
 
Bidden wij, hopen wij, dat we ondanks de verschillen tussen verschillende 
groepen christenen, elkaar kunnen respecteren en waarderen, in onze 
verbondenheid met de boodschap van Christus, het dubbelgebod van de 
liefde: Bemin een ander als uzelf en God bovenal. 
 
Bidden wij voor mensen die omwille van ziekte of andere verdrukkende 
omstandigheden, in duisternis gevangen lijken. Dat zij in zichzelf of via 
anderen de kracht vinden om door te gaan en vol te houden tot het licht in 
hun bestaan weerkeert.  
Bidden wij voor onszelf dat wij durven en kunnen onze blik te laten 
ronddwalen op zoek naar mensen die dit licht ontberen. 
 
Tafelgebed 
 
Jij, oorsprong van elk zoeken en vinden, 
In onze dromen ligt het verlangen naar geluk. 
Jij doet ons luisteren naar het woord van onze naaste 
dat goed doet en kracht geeft. 
 
Jij doet ons nieuwe woorden spreken 
en geeft ons nieuwe begeestering 
als twee of meer bijeen zijn in Jezus’ naam. 
 
Aangevuurd door Zijn Geest vinden mensen elkaar 
Hij leeft in ons opstaan en naar de ander gaan. 
In zijn geest wijzen mensen elkaar de bronnen aan, 
vindplaatsen van waarheid en liefde. 
Samen gaan ze wegen om het onrecht te keren, 
hun handen staan klaar om te breken en te delen 
wat het leven biedt. 
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Moge dit brood en deze wijn,ons sterken in onze overtuiging 
en in onze pogingen om de weg  
van breken en delen ten volle te gaan.  
 
Zo groeit Jouw rijk onder ons, 
wordt zoeken een hoopvolle tocht  
naar een land van licht en leven. 

Zo bidden wij tot Jou,  
in het diepst van alle mensen.  
 
Onze Vader 
Communie: muziek tijdens communie ‘Het volk dat in duisternis wandelt’ 
 
Slotgebed 
Moed houden, 
eenvoudig voortgaan als je kunt. 
De weg gaan die komt, 
met zijn voor en tegen. 
Je ogen die een lamp zijn van je ziel 
en die meer zeggen dan je mond verwerken kan. 
Doen wat voor de hand ligt : 
antwoorden geven - als die er zijn - 
met een lach, maar ernstig gemeend, 
of praten met je allerliefsten 
of zwijgen, als het mysterie te groot is. 
En intussen niet teveel omzien, 
want de weg van het leven gaat soms dwars door je hart. 
Moed houden, 
eenvoudig voortgaan als je kunt. 
En als je niet kunt : 
wachten en uitrusten bij wie je zorgen deelt, 
of bij een vriend of een vriendin - als die er is - 
zomaar een gesprek, eerlijk en vertrouwd. 
En als die er niet is, toch wachten… 
Dan maar alleen… 
Wacht tot het weer beter gaat, straks. 

 
Danku aan Chris, Herman, Lieve, Teejo/Monique en u allen om hier te komen 
meevieren.  

Mededelingen Kruisteken en zegen:  
Alvorens rechtstaande het slotlied te zingen, mag ik jullie dan van ganser 
harte een prettige, versterkte en versterkende zondag wensen, daartoe 
zegene ons datgene wat wij hier onder woorden willen brengen datgene wat 
wij proberen in daden om te zetten, in de naam van de vader, de zoon en de 
heilige geest, amen. Slotlied 


