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Welkom   
Goeiemorgen, beste vrienden van het Veer, en welkom op de derde viering van dit werkjaar 
met als thema: “ont-grenzen, krasse uitspraken en handelingen in het evangelie van Jezus”. 
 
Centraal staat vandaag het handelen van Jezus bij het begin van zijn openbaar leven, nl. bij 
de doop in de Jordaan en later bij de ontmoeting met de Lamme. 
 
Alvorens verder in te gaan op dit thema, begroeten we elkaar in de naam van de Vader, de 
Zoon en zijn Geest en ontsteken we de Paaskaars. 
 
We verwelkomen vandaag … 
We verontschuldigen de vrienden die er vandaag niet bij kunnen zijn: ( ... ) en we nemen ze 
mee in onze gebeden. 
 
Situering van het thema 
Goede vrienden, 
We hoorden in de viering van september dat geboden en verboden grenzen zijn die 
aangeven waartussen je je moet gedragen, tussen de gele en rode zone.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maar, werd ons gezegd, Jezus van Nazareth vraagt en doet meer.  
Zijn optreden heeft alles te maken met de verkondiging en verwezenlijking van het “Rijk 
Gods”.  
In de viering over Zacheus werd ons gezegd: 
“Geloven betekent zelf in beweging komen en het leven met eigen ogen leren waarnemen 
vanuit Jezus’ perspectief” en om elkaar daartoe uit te nodigen komen we hier opnieuw 
samen. 
Vandaag focussen we op dat perspectief van Jezus, waar hij ons voortdurend spreekt over 
het Rijk Gods. Dat rijk waarvoor we bidden in het “uw rijk kome” van het Onze Vader.  
Wat kunnen we daarover zeggen? 
Een mooi verhaal uit de Islam traditie geeft ons een hint. Daarin wordt verteld dat bij het 
begin van de schepping Allah vroeg wie de zorg voor “gerechtigheid, vrede en liefde” zou 
willen dragen. Hij vroeg het aan de bergen, aan de zeeën, aan de dieren.. die zegden dat 
kunnen wij niet.  
Hij vroeg het aan de mens die zegde ja, maar wist niet wat hij zegde...  
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En nog dit verhaal waarin gezegd wordt dat we zijn geroepen zo te leven dat we het gelaat 
van de Schepper weerspiegelen, zoals we dat gelaat ook in dat van de medemens kunnen 
ontdekken, vooral in dat van de vreemde en arme op onze weg, een gelaat dat lastig kan 
vragen om respons.  
Was dat ook niet het groeiproces van Jezus van Nazareth? 
Volgens het evangelie van Marcus vindt Jezus zijn identiteit en missie wanneer hij zich door 
Johannes in de Jordaan,  het doopsel van bekering laat toedienen en de boodschap krijgt: “Jij 
bent mijn zoon, mijn meest geliefde, in jou is mijn welbehagen”. MC. 1.11 
Zich keren tot en open stellen voor die liefdevolle God, vragen om vergeving  
én tot het besef komen dat God ons tot bestaan geroepen heeft als zijn welbeminde, 
daarmee begint het Volle Leven.  
Ook zo bij Jezus die dan naar de woestijn gebracht wordt om in confrontatie met de 
bekoringen zijn levenskeuzes te maken. 
Alleen wie zich diep bemind voelt en broederlijke banden heeft kunnen vormen kan 
weerstaan aan de bekoring om heerser te worden over anderen. Waar de stroom van liefde 
ontbreekt wordt de god beleden van macht en prestige, wordt broederschap vervangen 
door de relatie van meester – knecht. 
Daar tegenover stelt Jezus zijn visioen van het Rijk Gods: die stroom van Gods liefde in je 
leven brengen en in dat van anderen, dat is de schat vinden die al het andere in schaduw 
stelt. Godsverbonden leven. 
 
Zich geliefd weten met, en ondanks al zijn kleinheid.  
Wij mensen zijn vaak onachtzaam en verstrooid en verliezen zo gemakkelijk de band met die 
liefdesstroom, of gaan hem zoeken waar hij niet te vinden is en lopen dan vast. 
Hoe dan weer vlot geraken leren we uit het verhaal van de ontmoeting met de Lamme. 
Daar lezen we “als Jezus dat vertrouwen van hen aanziet, zegt hij tot de verlamde: kind, jou 
worden je zonden vergeven” !Mc 2.5 
Tegen de opvatting van zijn tijd dat ziekte en handicap een gevolg is van zonde wat alleen 
maar door rituelen van de priester kan vergeven worden zegt Jezus: “jou worden je zonden 
vergeven”. 
Elkaar kunnen vergeven en terug opnemen in de gemeenschap, in de liefdesstroom, dan 
kunnen mensen opstaan en leven ten volle. 
Het goede in de ander zien, de goede bedoeling achter stuntelig handelen, elkaar en u zelf 
niet afschrijven, tot zevenmaal zeventig maal… is ons inschakelen in die stroom van liefde, is 
werken aan gerechtigheid, vrede en liefde, aan het Rijk dat er al is en ook nog komende is, 
want er is nog teveel onrecht, verknechting en leed.  
 
Geloven in en vorm geven aan broederschap en verbondenheid tussen kleine onvolmaakte 
mensen. 
Zo kunnen geliefden elkaar vinden, ouders en  kinderen elkaar tot leven wekken, kunnen we 
met tochtgenoten elkaar helpen onze liefdeskern te ontdekken, om zo de ban van de 
schaduwkant, bij onszelf en bij onze tochtgenoot te doorbreken. Zo kunnen we doorheen 
vallen en opstaan altijd opnieuw beginnen.  
Overal waar begrip groeit voor de verborgen schat in de medemens, voor de diamant ook in 
de miskende en mismaakte mens, daar groeit het Rijk Gods.  
Waar de kern van goddelijkheid in de ander wordt erkend, waar vergeving kan gegeven, 
waar barmhartigheid  en het geschenk van genegenheid en liefde gedeeld wordt,  
daar is er leven ten volle, is er overvloed van goede energie tussen mensen, is er eenklank 
met dat rijk Gods.  
Zusters en broeders, ons leven  en de ervaring als kind geliefd te zijn,  hebben we om niets 
ontvangen om dat ook weer om niets door te geven.  
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Want we zijn al opgenomen in de levensstroom, de liefdesstroom die ons tot leven riep om 
deelgenoot te worden aan  het Rijk Gods onder ons.  
We kunnen het zien en voelen groeien waar kleine goedheid en gratuïteit  het winnen van 
macht, eer, geld en geweld . 
Wij zijn bouwers van het Rijk waar we stukjes gestalte geven aan gerechtigheid, vrede en 
liefde, want zo zijn we spiegel  van het Gelaat van de Barmhartige in deze wereld die roept 
om bevrijding.  
Bevrijding die er is waar erkend en beleefd kan worden  dat liefde en genade de genetische 
bouwstenen zijn van ons bestaan, het vuur wat ons levend houdt en wegvoert uit slavernij 
en vervreemding. 
 
Lied : Mensen van vuur zijn wij. 
 
Openingsgebed 
Bidden wij samen: 
Onnoembare die we Vader en Moeder durven noemen: 
Onze ogen zijn te klein om U te schouwen, 
Alleen waar ons ego gaat zwijgen, komt Gij aan het licht. 
Ons verstand is te klein om U te kennen, 
maar zonder U stokt onze adem. 
Wij kunnen U alleen maar vermoeden  
doorheen de schoonheid van de schepping om ons heen,  
iets van U ervaren door de liefde en vergeving die ons geschonken wordt 
proberen ons in te zetten in uw stroom van leven-gevende omgang met elkaar, 
van aandachtige zorg voor wie en wat ons is toevertrouwd. 
 
Blijf in ons bidden en vertrouwen dat niets of niemand verloren gaat. 
Hou het visioen in ons wakker  
dat U recht doet aan ieder die in zijn waardigheid geschonden wordt, 
dat U alle tranen wissen zal en Uw weergaloze vreugde met ons zal delen. 
En wanneer ook wij ons kruis moeten dragen  
help ons om staande te blijven door de belofte  
dat uw Grote Liefde nooit tekortschiet. 
Want van U is het Koninkrijk en alle levenskracht tot in eeuwigheid. 
Amen. 
 
Jezus’ doopsel  

 
Het doopsel in de Jordaan doet mensen herboren worden tot 
een totaal ander leven. Als ook Jezus zich laat dopen, scheurt 
METEEN de hemel open en klinkt er een stem die zegt: Jij bent 
mijn veelgeliefde. Heel persoonlijk weet Jezus zich een geliefd 
godskind. Maar onmiddellijk/METEEN wordt Jezus naar de 
woestijn gedreven. De beproeving door Satan (= aanklager 
voor het gerecht) weerstaat Jezus: voor hem geldt niet langer 
het recht van de sterkste maar de verbondenheid met Gods 
Liefde voor elke mens. 
 
Het doopwater is als het vruchtwater: vandaaruit wordt een 
mens opnieuw geboren! 
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Even stilte 
 
Lied: Magnificat 
 
Lezing uit het evangelie volgens Marcus 2,1-12 
 
Duiding 
 

De vrienden van de lamme dragen hem tot bij Jezus. 
Daarbij laten ze zich niet afschrikken door een 
hindernis. Als er teveel volk voor de deur staat, graven 
ze een gat in het dak. Als Jezus hun vertrouwen ziet, 
zegt hij tot de lamme: Kind, jouw zonden worden je 
vergeven/losgelaten. De lamme/het kind wordt 
opgeroepen in vrijheid zijn verantwoordelijkheid op te 
nemen. Maar daar hebben de Schriftgeleerden het 
niet op begrepen; zo staat het niet in hun wetboeken. 
Vanuit de donkere binnenkant van hun hart klagen ze 
Jezus aan; ze doen zoals Satan. Dat beseft Jezus. Maar 
wie slechts kan vasthouden wat hij heeft, is niet in 
staat als volwassene het leven van de gemeenschap te 
delen. Alleen wie leeft vanuit vertrouwen, wie zich 
gedragen en bemind weet, kan loslaten wat verlamd 
en leven gevende verbondenheid gestalte geven. 
De keuze is aan elke mens, telkens weer opnieuw: 

houd ik bekrompen zekerheden vast of laat ik ruimte voor de Ander? 
 
Het Rijk Gods krijgt gestalte door verbondenheid met de Ander. 
 
 
 
Uitwisseling  
Wanneer heb je in de voorbije periode iets van het Rijk Gods zien groeien? 
Hoe ervaar jij het Rijk Gods? 
Werkwijze: We zoemen eerst wat met onze buren – wie wenst kan daarna voor de groep 
getuigen 
 
Voorbeden  
Laat ons wat gedeeld werd samen voegen in volgende voorbede: 
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Lector: 
 Zij die knielend groter worden. 
 De wakenden onder de sterren, 
 bewogen door een stem, hen ingeschapen als hun eigen adem. 
 Die niet kunnen, niet willen geloven dat van de liefde één korrel vergaat. 
 Zwaartekracht houdt hen niet gevangen. 
 Licht trekt hen op uit de grond. 
 Op een dag is het waar, 
 hemel en aarde door niets of niemand te scheiden. 
 En mensen als deze 
 overal opgestaan. 
       Kris Gelaude 
Herhaling van het lied 
 
Tafelgebed 
Ondenkbare, 
was er ooit een ander als U? 
Woord van eeuwen. 
Uitgesproken. 
God die zich verstaanbaar maakt 
in verheven klanken  
van gewone mensentaal. 
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Nog kunnen wij U niet vermoeden. 
Onverwachte voetstap. 
Rakelings nabije. 
Vreemdeling die onderweg is. 
Vragend waar ik heen ga, 
die wil schuilen in mijn ziel. 
 
Acclamatie 
 
Eén van ons heeft U geantwoord. 
Als een kind zijn vader. 
Levende gelijkenis. 
Liefde, haast ondenkbaar. 
Zonder waarborg, onberekend 
rondgedeeld als brood. 
 
Acclamatie 
 

Doe dit tot mijn gedachtenis 
 
Acclamatie 
 
Niet uitgewist is Hij, niet doodgezwegen. 
Want opgetild door U, geheeld, omarmd. 
En zuil van hoop geworden. 
Levenslied dat opwekt, 
meegedragen door de wind. 
 
Acclamatie 
 
Doorstraal de schepping, 
met vonken van herinnering en kracht van Jezus’ geest, 
dat alle aangeraakten vrijgevochten, 
oeverloos bewogen en begeesterd, 
mensen willen worden naar Zijn beeld. 
 
Acclamatie 

Doe dit tot mijn gedachtenis 
             totdat elke verlamde zal zijn opgestaan… 

 
 Wij heffen het glas en delen wat ons bezighoudt.  
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Lied: Onze Vader 
 
Vredewens 
Waar mensen zich gedragen en bemind weten, groeit een levenskrachtige gemeenschap. 
Waar werk gemaakt wordt van broederschap, groeit vrede. Jezus vond die vrede in de 
woestijn! Het is geen gemakkelijke vrede die we elkaar willen toewensen, maar wel een 
levenskrachtige…  
 
Lied : Geloven begint in het opstaan van armen 
 
Slotgebed en zegen 
God, Vader, Moeder,  
wij danken U voor het visioen van het Rijk Gods,  
een wereld waar mensen zich geliefd en aanvaard weten,  
waar ze hun verantwoordelijkheid kunnen opnemen  
en broederschap metterdaad beleefd wordt.  
Wij bidden U:  
blijf bij ons als wij zoeken te onderscheiden waar het op aankomt als wij deze belofte,  
dat visioen onder ons zichtbaar aanwezig willen brengen, 
 in de komende adventstijd en alle dagen van ons leven. 
 
Amen. 
 
Moge Gods goede Geest ons daartoe zegenen... 
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Meegeven van ons aandenken  
 
Slotlied: Geef ons dat wij durven leven 
 
Mededelingen 
 
Bronnen 
- De tentoonstelling ‘Marcus in kleur’ van  
   Elly Mondelaers. 
- Uitwisseling met Arseen De Kesel en Marc Colpaert 
- Liedboek “Wie anders zou de hemel dragen” 
   Kris Gelaude en Arnaut Malfliet. 
  
 
 
 
    Elly, Gies, Jac 


