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Welkomstwoord en verontschuldigingen.
Openingslied ‘Mensen van het vuur zijn wij’
Duiding van het thema
In deze viering willen we, in navolging van Jezus onszelf
steeds opnieuw in vraag stellen. We willen als het ware
‘ontgrenzen’.
In het evangelieverhaal volgens Matteüs, over de
Kananese vrouw stellen wij, waarschijnlijk tot onze grote verwondering vast, dat zelfs Jezus nog een les heeft
te leren en geleerd heeft en dit uitgerekend van een vrouw die niet tot Zijn ‘eigen volk’ behoort.
Ook de Barmhartige Samaritaan laat zich raken door een ‘vreemdeling’. De bekering (van Jezus)zit in de
vreemdeling. Maar je eigen ‘vreemdheid’ kan je herkennen in jouw broeder of zuster. De andere houdt je een
spiegel voor.
De campagne van Broederlijk Delen gaat dit jaar de strijd aan tegen de verborgen honger en ondervoeding in
Oeganda: wereldwijd lijden 815 miljoen ‘vreemden-naasten’honger of zijn ondervoed.
Wij hopen en vertrouwen erop dat de ‘kleine goedheid’van de mensen, ook hier soelaas kan en zal bieden.
Openingsgebed
Om een beter mens te zijn willen we worden zoals Jezus: Zo…als Jezus
Ik zou zo graag
zo mild zijn als jezus
met de vinger in het zand schrijven
in plaats van mensen met de vinger te wijzen.
Zo stil zijn als Jezus
kunnen leven vanuit een bestendige inwendige rust,
een biddende vrede.
Zo verontwaardigd zijn als Jezus
mij daadwerkelijk ergeren aan onrecht
en mij onvoorwaardelijk inzetten
voor mijn diepe overtuiging.
Zo gegeven zijn als Jezus:
zonder voorwaarde, zomaar graag gedaan,
een goddelijke ontmoeting.
Zo tactvol zijn als Jezus:
helen en heilzaam zijn voor duizenden mensen,
die pijn hebben van binnen en van buiten.
Ik zou zo graag veel meer als Christus zijn,
een zegen voor de mensen.
Pieter G.Buckinx
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Eerste lezing: campagnefilm van Oeganda
We zien in deze film mensen in armoede, wroetend in eigen grond, hard werkend om den brode.
Het zal je opvallen dat ook dit jaar, de vrouw, centraal staat en cruciaal is in heel het veranderingsproces dat
wij nastreven.
De vrouw die symbool staat voor de Moeder, voor de Moeder-God, voor Maria.
Paus Franciscus zegt: ‘Maria, de moeder die zorgde voor Jezus, zorgt nu met moederlijke genegenheid en
smart voor deze gekwetste wereld.’
En zoals God in ons is, is ook Maria in ons: ‘Je vindt haar altijd als je haar roept.’
Duiding tafelversiering
Vandaag hebben wij hier de tafel symbolisch gedekt met lege borden.
Wij kunnen het ons niet voorstellen wat het betekent geen voedselzekerheid te hebben.
We hebben ook kleine bordjes met een boodschap om er te zijn voor de ander, voor onze naasten
wereldwijd….

Lied ‘Tekenen van hoop’ strofe 1-3-4
Evangelie volgens Matteüs 15,21-28

De Kananese vrouw

Duiding van het evangelie en uitwisselingsmoment
Wat leren we hier uit deze tekst van Matheus?
Het echt bekeringsverhaal van Jezus.
Vanuit zichzelf zou Jezus niet tot een ander inzicht komen.
Daartoe heb je de andere nodig.
De bekering zit in de vreemdeling.
Deze vrouw uit ‘de heidenen’ verrast de man van Nazareth en hij geeft zich uiteindelijk gewonnen. Alsof hij zijn
eigen evangelie pas goed ging verstaan, nu het hem door de mond van ‘iemand van de andere kant wordt
aangezegd.’
Misschien is het ook een ontwikkeling in het denken van Jezus zelf geweest.
Moest Hij ook van een vooroordeel genezen?
Wie is onze naaste? Wie ontdekken we in de vreemdeling?
Wij staan stil bij: Het vragen van erkenning zonder herkenning.
Waarom hebben we het moeilijk om echt te luisteren wat de ander nodig heeft en het hem te vragen.
Jezus’ spreken en handelen is ons referentiepunt.
“Wij zijn geroepen om hetzelfde te doen”.
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Universele naastenliefde is helpen, genezen, dienen, anderen nabij zijn…zonder iemand uit te sluiten en met
voorkeur voor de armen, de kleinen, de gekwetsten.
Het evangelie, de goede boodschap is er voor iedereen: voor de Joden en de heidenen, voor de binnen- en
buitenkring.
Jezus’ boodschap van heerschappij is grensoverschrijdend voor de hele wereld.
Daar kan geen twijfel meer over bestaan.
Hoe breken we uit onze eigen kring?
Kunnen we of durven we ook excentriek zijn?
Excentriek ben je als je uit je eigen centrum stapt, ex centro, als je die plaats openhoudt zodat er
iemand/Iemand anders kan wonen. Excentriek ben je als je je kleine ikje loslaat zodat je het appel op het
gelaat van de ander/Ander kan zien.
Christenen zijn excentriekelingen.
Uitwisselingsmoment:
Willen we nu van uit eigen ervaringen vertellen en delen met elkaar… Wat ons geraakt heeft
in ontmoetingen
in confrontatie
in bemoedigende initiatieven met het anders zijn,
met het vreemde
Of om aan te sluiten op het thema: ‘Hoe breken we uit onze eigen kring?”
Doorgeven collectemandjes t.v.v.Broederlijk Delen
Voorbeden
†

Voor de boerengroepen in Oeganda, waar ook Graceen haar gezin deel van uitmaken. Dat zij steun
blijven vinden bij elkaar. Dat ze blijven ingaan op kansen die zich voordoen om hun leven te
verbeteren. Een beter leven voor zichzelf, hun kinderen en de gemeenschap.
Waar mensen elkaar in ’t leven dragen begint nieuwe hoop te dagen p.19

†

Voor allen die kiezen om Jezus’weg te gaan en onderweg geconfronteerd worden met lijden en pijn.
Dat ze medemensen mogen ontmoeten die tijd en geduld opbrengen om hun kruis te helpen
dragen.
Waar mensen elkaar in ’ t leven dragen begint nieuwe hoop te dagen

†

Voor ons allen die tevreden, gezond en gelukkig zijn. Maak ons aandachtig voor het verdriet en de
zorgen van anderen zodat we hen nabij kunnen zijn. Geef ons kracht om te blijven volhouden.
Waar mensen elkaar in ’t leven dragen begint nieuwe hoop te dagen

Tafelgebed
Vader,
Het voedsel op deze tafel willen wij eten in het besef dat wij enkel al delend met elkaar een groep kunnen
vormen die waarachtig samen is.
Wij willen het eten in het besef dat het overgrote deel van onze wereld het broodnodige om te leven niet
heeft, omdat wij nog lang niet wereldwijd her-verdelen
Wie hier dit brood neemt en eet, die zegt daarmee dat hij een nieuwe wereld wil waar brood en gerechtigheid
is voor alle mensen; en wie uit deze beker drinkt, kiest voor een nieuw verbond met alle mensen.
Telkens als wij eten van dit brood en drinken uit deze beker
verkondigen wij Zijn dood en dat Hij leeft,
Jezus Messias, die ons aanspreekt, ondervraagt, bemoedigt, troost en vermaant, die ons verschijnt in woorden
van genade ‘heb elkander lief’.
Delen van het brood
Drinken van wijn met heildronk op mensen en wensen
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Onze Vader
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,
en laat ons niet verzinken in de bekoring van de middelmatigheid.
Maar wees voor ons kracht en uitdaging
om ten volle te leven in eeuwigheid en ook vandaag.
Carlos Desoete
Slotgebed en bezinning
Wanneer ik mijn hart alleen voor de ander open om iets te krijgen, ben ik niets. Als ik mijn hart open omdat de
ander mij interesseert, omdat ik zijn nood voel, omdat ik hem zou willen helpen, dan word ik rijk gezegend.
Als ik geef omdat ik zelfbevestiging nodig heb, dan zal ik me snel uitgegeven voelen. Wanneer ik echter geef
omdat ik zelf genoeg liefde ontvangen heb en steeds weer van God ontvang, dan word ik zelf ook rijker doordat
ik geef.
Wanneer de ander zich door mij begrepen voelten opgelucht van me weg gaat, dan voel ik mezelf ook
gezegend. Door mij is iemand meer tot leven gekomen. Dat wekt in mij een gevoel van dankbaarheid en
vreugde

Slotlied: Alles begon met God
Monique, Josée, Kristien en René
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