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Groeien in liefde! 
1. Verwelkoming en verontschuldigingen  
Laten we bij het begin van deze viering verbonden zijn met elkaar en met al wie,  
waar ook ter wereld, hun weg naar vrede zoeken en willen gaan. Steken we de 
Paaskaars aan om ons ook te verbinden met onze lieve doden, heel speciaal dan met 
N en N… 
 
2. Openingslied   Mensen van Vuur 
 
3. Situering van het ‘thema’:  Het jaarthema  
Als jaarthela kozen we:  Ontgrenzen, straffe uitspraken en praktijken van Jezus uit het evangelie. 
We kennen allemaal grenzen: landsgrenzen, fatsoengrenzen, pijngrenzen, geduldgrenzen, inzetgrenzen, enz. 
Het Jodendom heeft ook zijn grenzen nl. 613 geboden en verboden.  
Geboden en verboden zijn grenzen die aangeven waartussen je u moet gedragen, 
de gele en rode zone. 
Als je binnen die grenzen blijft, dan ben je een goed mens. 
Niemand kan je dan iets verwijten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maar Jezus van Nazareth vraagt en doet meer. 
Zijn optreden heeft alles te maken met de verkondiging en verwezenlijking van het Rijk Gods. 
Het ijkpunt voor wat hij zegt of doet is de grenzeloze liefde van God.  
Jezus roept op tot navolging. 
In Matteüs 5, vers 48 zegt hij ‘Wees volmaakt zoals uw hemelse Vader volmaakt is.’  
Wij vatten dat dikwijls op als “wees perfect” maar dat is in de bijbel zo niet bedoeld. Bijbels staat er eigenlijk: 
Wees gefocust op het doel nl. de realisatie van de liefde. 
Er wordt ons iets buitensporigs gevraagd, buiten de norm van verplichting en verbod. 
We moeten onszelf overstijgen, onze grenzen verleggen, steeds groeien in liefde. 
 
Niet alleen wij, maar ook Jezus was aan groei toe.  
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Hij werd uitgedaagd door een vreemdelinge, een vrouw om uit te stijgen boven de zending voor eigen volk. Hij 
werd tot het inzicht gebracht dat hij gezonden werd voor iedereen, voor alle volkeren. 
 
Jezus leert ons God kennen als de nabije, dienende, bevrijdende God, betrokken op mensen. 
De straffe uitspraken van Jezus zijn provocerend. Ze nodigen ons uit barmhartig te handelen.  
 
Hij is buitensporig in zijn vraag om extreme naastenliefde maar barmhartig voor wie er nog niet in slaagt.  
Hij VRAAGT het, hij doet een oproep, maar EIST het niet.  
Hij vraagt niets onmogelijks, wel wat hier en nu voor mij haalbaar is. We kennen allemaal het verhaal van de 
Rijke Jongeling, hij ging bedroefd heen want hij was er nog niet aan toe, wat Jezus vroeg was voor hem nog niet 
haalbaar. We kennen allemaal het verhaal van de Rijke Jongeling, hij ging bedroefd heen want hij was er nog niet 
aan toe, wat Jezus vroeg was voor hem nog niet haalbaar. 
 
Twee voorbeelden van in onze tijd  hoe mensen boven zichzelf uitstijgen, zijn de oproepen van  
Mohamed El Bachiri die zijn vrouw verloor bij een aanslag in Brussel met zijn 
Jihad van de liefde en de oproep van de ouders van Heather Heyer die het slachtoffer werd van neonazi’s in 
Amerika 
die ouders pleitten voor verzoening en tegen haat. 
Bij hen was de ruimte van “Niet verplicht – Niet Verboden” al zeer groot. 
Naarmate het Rijk Gods groeit, blijft er alleen de groene zone open, de twee anderen verdwijnen. 
Wie extreem lief heeft, heeft minder nood aan wetten! 
Naarmate onze liefde groeit, vergroot de groene ruimte dringen we de gele en rode zone terug. 
Het enige wat voor God telt is de zuiverheid van hart, de ingesteldheid waarmee je iets doet: wat vraagt deze 
situatie aan liefde? 
We worden aangespoord om gedreven door barmhartigheid, creatief nieuwe oplossingen te zoeken, onze grenzen 
te verleggen, uit onze comfortzone te treden, om helende goedheid, kleine goedheid te laten plaats vinden. 
Hierrond willen wij dit jaar samen komen om te leren en te vieren. 
 
4. Openingsgebed  
 Laten we nu samen vragen om openheid zodat Gods woord kan binnenkomen bij ons en de liefde kan groeien. 
 
God van liefde, 
God van barmhartigheid, 
Gij die reeds zo lang met ons begaan zijt. 
Gij die reeds zo lang geduld met ons menselijk falen hebt, 
Gij die recht in ons hart kijkt en ziet hoe we werkelijk zijn. 
 
Ontgrens onze gedachten en daden, 
dat wij durven anders kijken. 
Leer ons dat regels er zijn om ons te leiden,  
niet om ons te ketenen en ons te beperken in onze menselijkheid. 
Leer ons met barmhartigheid, liefde en mededogen 
te kijken naar wat onze medemens werkelijk nodig heeft. 
Doordring ons van uw liefde voor mensen 
zodat begrip en barmhartigheid het winnen 
van vooroordeel en misverstand. 
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5. Lied nr.  Ga door  
 
6. Lezing Evangelie  
Lezing volgens de Naardense bijbel: Aren plukken op de Sabbat  Mt.12, 1-8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Duiding.  
 
Dit verhaal vinden we niet alleen bij Matteus maar ook bij Marcus en Lucas terug.  
Laten we even stilstaan bij de tekst. 
 
In twee gevallen doen mensen hier iets wat volgens de wet niet mag:  
 David en zijn soldaten aten van de offerbroden in de tempel. 
 De 12 toonbroden werden elke dag in het heilige der heilige van de tempel van Jeruzalem  gelegd. 
 Ze symboliseerden de twaalf stammen van Israël.  
 Alleen priesters mochten ze eten. 
 
De leerlingen van Jezus plukten aren op een sabbat.  
 Volgens de wet mocht men niet “oogsten” op sabbat.  
 De farizeeërs waren erop gericht de wet tot in de puntjes uit te voeren.  
 Ze vonden dat ‘aren plukken om ervan te eten’ blijkbaar oogsten was en dus verboden.  
  
Jezus haalt twee redenen aan waarom het soms geoorloofd is de wet te overtreden. 
Ten eerste toont Jezus aan dat er op een wet uitzonderingen kunnen gemaakt worden. Mattheus benadrukt dat 
de leerlingen honger hadden. Alleen een dwaas zou de hongerigen met honger achterlaten.. Maar voor de 
farizeeën was de enige reden om de wetten te doorbreken doodsgevaar.  
En dat was er niet bij d e leerlingen.  
Jezus als gezalfde  confronteert de farizeeën met een daad van een ander gezalfde die hen dierbaar was: koning 
David. Toen die en zijn vrienden honger hadden op de sabbat dat er geen brood te koop was, aten ze van de vijf 
toonbroden, die normaal wel gegeten mogen worden door de priesters op die dag. Als honger voor David toen 
belangrijker was dan de wet dan zou dat zeker gelden voor Jezus die in gedachten had van “het koninkrijk”  te 
herstellen 
Stel je voor dat het sabbatsgebod hier strikt zou zijn gehandhaafd. Dit zou de dood betekent hebben van David en 
zijn mannen. Dus in noodsituaties kunnen en mogen wetten doorbroken worden. ‘Nood breekt wet’. 
Barmhartigheid is belangrijker dan het strikt naleven van wetten. 
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Ten tweede wijst Jezus er op dat de geest van de wet belangrijker is dan de letter van de wet. 
Het plukken van enkele aren is niet te vergelijken met het oogsten van een veld.  

In de versie van Marcus  zegt Jezus “De sabbat is voor de mens gemaakt, en niet de mens voor de sabbat”. 
Hiermee geeft Hij aan dat de mens belangrijker is dan de sabbat en de wetten die er omheen werden geweven. 
De farizeeën begrijpen duidelijk de zending van Jezus niet. Hun moreel strenge opvatting van de sabbat is de kern 
van hun eerste ernstige conflict  met Jezus en de leerlingen. 
Bij de joden is de zevende dag van de week, de sabbat, een dag van rust en van feest.  
Net zoals God bij het scheppen van hemel en aarde de zevende dag rustte, houden de joden op met werken op 
sabbat. Zo kon men God beter loven en had men tijd om zijn woord te beluisteren 
Farizeeën en Schriftgeleerden wilden dat alle joden deze rust op sabbat goed zouden respecteren. Om deze 
rustdag veilig te stellen legden ze een lijst aan van wat men niet mocht doen op sabbat. Bijvoorbeeld: men mocht 
niet oogsten, eten koken, ploegen en zaaien. 
Rond die wet van de Sabbatrust werden zoveel voorschriften gesponnen, dat dit gebod bijzonder lastig werd.  
Maar met het voorbeeld van David en zijn mannen die de toonbroden van de tempel aten op de sabbat,  wil Jezus 
juist  aantonen dat  de soldaten en ook de priesters mochten eten (en dus werken )  omdat dit “geheiligd was 
door de tempel”. Jezus wijst erop dat  de heerschappij van God , het koninkrijk waartoe alle mensen uitgenodigd  
zijn “meer is dan de tempel”. Zij die Gods Wet in hun hart dragen weten dat ze uit compassie moeten handelen, 
zelfs op de sabbat. Jezus maakt duidelijk dat barmhartigheid belangrijker is dan de rituelen die ritualisme 
worden!! Het doel  van een wet is de heiliging van de dag,  het welzijn van mens en maatschappij, de zorg voor de 
mens en vooral zieken en hongerigen.  
Hoe dikwijls gebeurt dit niet. Naar aanleiding van een voorval wordt er een afspraak, regel of wet gemaakt. 
Maar na verloop van tijd weet men niet meer waarom die werd gemaakt, WAT was de bedoeling van die regel, 
wat moest die voorkomen? Als het dan de wet om de wet wordt, dan lijdt men aan juridisme, formalisme. 
Besluit: Jezus ontgrenst en relativeert de plaats “tempel”: hij vindt barmhartigheid belangrijker dan offers. 

Jezus ontgrenst de tijd: de heilige sabbat: als iemand in nood is moet hij geholpen worden 
 
8. a. Uitwisseling  
 b. opvangen en afronden  
 
9. Lied  Die vrede willen stichten 
 
10. Voorbeden  
 
  Leggen we in de handen van de Barmhartige  al wat ons ter harte gaat: 
 
 Laten we aren van hoop plukken  

 en bidden voor al diegenen die  

 krampachtig vasthangen in verboden, geboden, wetten en regeltjes. 

 Dat zij zich bewust worden van de kracht  

 die schuilt in regels doorbreken 

 wanneer de liefde voor de andere belangrijker is. 
 

Waar mensen elkaar in ’t leven dragen, begint nieuwe hoop te dagen. 

 

 Laten we aren van hoop plukken  

 en bidden voor onze samenleving,  

 dat liefde en barmhartigheid  

 belangrijker worden geacht dan zucht naar geld en macht.  
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 Dat egoïsme en kortzichtigheid,  

 hebzucht en angst voor het onbekende haar niet verlammen.  

 Dat zij trots kan zijn op haar waarden van openheid,  

 samenhorigheid en bekommernis voor de minsten in haar midden. 
 

Waar mensen elkaar in ’t leven dragen, begint nieuwe hoop te dagen. 

 

 Laten we aren van hoop plukken  

 en bidden voor onszelf,  

 soms zo ingekapseld in ons eigen wereldje  

 dat wij de noden van onze medemens niet meer zien.  

 Dat ook wij verrassend kunnen reageren, kunnen om-denken naar meer rechtvaardigheid in onze 

 samenleving . 

 

Waar mensen elkaar in ’t leven dragen, begint nieuwe hoop te dagen. 

  
11. Muzikaal tussenspel waaronder geldmandjes doorgeven, de broodmandjes op tafel zetten. 
 
12. Tafelgebed   
 

 Jezus Mensenzoon 
 die onze weg is naar het leven, 
 nam de laatste avond 
 dat hij met zijn vrienden samen was 
 wat brood, 
 liet het in zijn handen rusten 
 en koesterde het met een eerbiedig zwijgen. 
 

  5 tellen rust 
 

 Hij dankte god ervoor 
 en brak het toen om te verdelen 
 neem allen een stuk, zei hij, en eet maar. 
 in dit gebaar kom ik naar jullie 
 want voedsel moet gemeenschap sluiten 
 van lichaam en ziel 
 van lichaam en bloed 
 neem en eet, dit is mijn lichaam. 
 
13. Delen van brood  
 
14. Drinken van de wijn met heildronk op mensen en wensen  
 Toen nam hij een beker met wijn 
 en liet hem rondgaan 
 want hun dorst naar diepe verbondenheid was groot. 
 Drink hieruit zei hij 
 deze wijn moet liefde worden 
 verwantschap uit hetzelfde bloed 
 dit is mijn bloed. 
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 5 tellen rust 
 
 De tekens hadden nieuwe hoop gewekt 
 we leven niet naar een verre toekomst 
 we leven naar de meest nabije mensen, 
 geef jezelf als voedsel. 
 
15. Onze Vader die in mensen leeft   
 
 Laten we samen het gebed bidden waarin Jezus het leven van de kinderen Gods samenvatte. 
 
ONZE VADER die in mensen leeft 
moge in ons leven uw Naam geheiligd worden.  
Moge in ons samenzijn uw Rijk zichtbaar worden.  
Moge in onze dagelijkse inzet Uw wil gebeuren als een teken en een oproep 
voor mensen op aarde. 
 
Maak ons voor elkaar en voor de wereld  
tot levengevend brood, tot krachtig voedsel  
van vriendschap en vertrouwen, 
van perspectief en hoop. 
 
Maak ons over fouten en tekorten heen,  
tot mensen van vergeving en vrede,  
zoals Gij het zijt voor ons. 
 
Maak ons vrij van angst 
en van alles wat denken en doen verlamt.  
Laat ons niet verzinken in de bekoring van middelmatigheid, 
maar wees voor ons kracht en uitdaging  
om ten volle te leven. 
In eeuwigheid en ook vandaag. 
 
16.  Vredewens  (Vredesweek  21 september tot 2 oktober 2017 ) 
 
Ik ga terug naar de essentie, de liefde die het uitgangspunt zou moeten zijn van alle ideeën, alle 
godsdiensten, alle mensen. Ze zou een universele kracht moeten zijn, de basis van elke communicatie tussen 
mensen. In die door de liefde gestuurde relatie beweert niemand de waarheid in pacht te hebben en wil 
niemand ze opleggen. 
 
Mohamed El Bachiri 

 
 Pak mekaar maar eens goed vast, geef mekaar een dikke pol of een klop op iemand zijn schouder, of een 
 kus om te tonen dat me mekaar gaarne zien en dat me mekaar den duvel niet gaan aandoen. 
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17. Zegengebed   
 
  We worden opgeroepen om met hart en ziel, met geheel ons lichaam vorm te geven aan de liefde. Laat 
 ons daarvoor bidden, de vrouwen beginnen). 
  
 V. Zegen onze oren: 
  dat ze zich openen 
  voor de schreeuw van mensen in nood 
  en dat ze de stem van God blijvend horen klinken. 
 
 M. Zegen onze mond: 
  dat hij zich opent om vreugde te verspreiden,  
  om woorden van troost en bemoediging,  
  eerlijkheid en mildheid te spreken. 
 
 V. Zegen onze handen: 
  dat ze zich openen 
  om te delen en te ontvangen. 
  Dat ze nooit moe worden om goed te doen,  
  dat zij sterk en teder mogen zijn. 
 
 M. Zegen onze voeten: 
  dat zij steeds de weg vinden 
  naar wie geen uitweg meer zien. 
 
Samen  M. + V. Zegen ons hart: 
   maak het ruim genoeg om uw unieke levensopdracht  
   “zo goed als God te worden” te laten groeien. 
 
18. Slotlied  We gaan weer verder  
  Laten we nu deze viering zingend afsluiten, daarna volgen nog belangrijke mededelingen. 
 
19. Mededelingen en delen van symbool 

 
We maakten dankbaar gebruik van: 
 Het verslag van onze studiedag met Roger Burggraeve, 30.06.2017 
 De viering van Dominicus Gent, 23.07.2017 
 De bezinning van Valérie Kabergs, 22.08.2017 
 

Diane, Jules, Eric 
24-09-2017 


