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Een woord van aanmoediging 
van de bisschop-referent van Pax Christi Vlaanderen
- ter inspriratie bij de Homiliesuggestie - 

Van 21 september tot en met 3 oktober verspreidt Pax Christi een stevig uitgewerkt digitaal 
bezinnend aanbod. Al wie zich vooraf aanmeldt, zal zeven maal thuis via internet dit bezinnend 
aanbod ontvangen rond het thema: “Bruggen bouwen in tijden van kwetsbaarheid”. 

De ene dag wordt een brug gebouwd met de gevangenen, een tweede dag een brug met de 
vluchtelingen en vreemdelingen in ons midden, en nog een andere dag een brug met de andere in 
mezelf. Het is mooi: een zevenvoudig aanbod om zeven bruggen te bouwen aan de hand van een 
getuigenis, een tegelspreuk, een psalm, een lied, een kortfilm, een beeld, een foto. 

Dit opbouwwerk in zeven stappen wordt ingeleid met de gave van de vrede en de zending tot vrede 
in het weekend van 19 en 20 september tijdens de eucharistieviering van de 25ste zondag door het 
jaar. De gave van vrede en de opdracht tot vrede verwijzen ook naar de zorg voor de aarde, ons 
gemeenschappelijk huis. 

In de liturgie roept de profeet Jesaja ons op om de wegen van ongerechtigheid, onverschilligheid 
en bedrog te verlaten. Wie ingaat op de droom van God, kiest voor een weg ten leven, vrede, 
rechtvaardigheid en zorg voor de ander, dichtbij en veraf. Vervolgens ontvangen we in het evangelie 
de uitnodiging: “Gaat ook gij werken in mijn wijngaard.”

Werken in de wijngaard van de vrede blijft een moeilijke opdracht, soms met veel tranen van onmacht, 
pijn en verdriet. En toch… Wie kiest voor vrede, mag ook beseffen hoeveel ons elke dag gegeven 
wordt. De gelijkenis van Jezus eindigt met de toezegging dat God aan iedereen de volle maat van 
zijn liefde en vrede geeft. Wie bruggen bouwt van vrede in tijden van kwetsbaarheid, zal ook de 
vrede van Christus ontvangen. De Geest van vrede zal hem of haar nooit ontbreken. 

Bisschop Lode Van Hecke



Liturgie van de 25ste zondag 
door het jaar

Van harte welkom in deze viering op Vredeszondag

Vandaag spreekt Jezus in het evangelie ons over de arbeiders in zijn wijngaard. Hij leert ons met 
andere ogen te kijken naar elkaar, niet berekenend, niet jaloers maar als zussen en broers zoals God 
het bedoelt.

Bruggen bouwen, blij zijn om het geluk dat anderen te beurt valt, geen onderscheid maar 
gelijkwaardigheid, rechtvaardigheid in een vredevolle wereld waar we zorg dragen voor elkaar en 
voor de schepping. 

Laten wij zo samen eucharistie vieren, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 

Gebed om vergeving

Wij komen samen vanuit ons geloof
dat God ons nabij is en vrede schenkt.
Toch is ons vertrouwen in Hem vaak zo klein.
Daarom bidden wij om vergeving.

Om al de keren dat wij Gods oproep tot vrede stichten 
naast ons neerleggen en bemiddelen aan anderen overlaten,
Heer, ontferm U over ons.

Omdat wij niet genoeg vertrouwen dat bruggen bouwen 
onze taak is om ware vrede tot stand te brengen,
Christus, ontferm U over ons.

Omdat wij te vlug oordelen en zoals de arbeiders 
van het eerste uur Gods goedheid niet zien,
Heer, ontferm u over ons.

Moge de Heer, die hartstochtelijk op zoek is naar elke mens, 
ons terughalen van elk dood spoor, 
ons bevestigen in zijn barmhartige liefde
en ons leiden naar een wereldwijde broederschap met al wat leeft. 
Amen.



Openingsgebed

God van vrede,
wees hier aanwezig,
Open ons hart voor uw woord, help ons elkaar lief te hebben.
Geef ons de moed om bruggen te bouwen tussen mensen van religies, 
ook met mensen op de vlucht en al wie lijdt onder oorlog en geweld.
Dat wij niet moe worden ons in te zetten voor een wereld
waarin mens en natuur kunnen herademen.
Dit vragen wij U in naam Jezus, uw Zoon 
en onze Broeder, onze vrede. Amen.

Schriftlezingen

Eerste lezing Jesaja 55, 6-9
Tweede lezing Fil1, 20c-24.27a
Evangelie Mt 20, 1-16a

foto Luce Stappaert



Homilie

Het is nooit te laat om bruggen te bouwen!
Lezingen van 25ste zondag A: Jesaja 55,6-9 en Mt 20,1-16a

Hoe vaak bekruipt ons niet het gevoel dat het te laat is om eraan te beginnen. Die relaties met de 
buren, of met een broer, een zus. Dat is nu al jaren zo, dat we geen woord meer zeggen tegen elkaar. 
Dat zal niet meer veranderen. Dat is zo en dat zal zo blijven.

Hetzelfde liedje als het gaat over de grote wereld. Hoeveel jaren is het weer geleden dat de 
wereldleiders een akkoord sloten over atoomwapens? Er zouden geen nieuwe meer bijkomen, en 
de landen die er bezaten zouden hun voorraad afbouwen. Wat kwam ervan in huis? Is de wereld 
ondertussen veiliger geworden? Integendeel. Technisch gezien zijn we weeral zoveel verder. We zijn 
nu al in staat om robots te maken die in onze plaats zullen beslissen waar en wanneer er toegeslagen 
moet worden!

Laat de parabel van de werkers van het elfde uur een oproep zijn om aan al dat doemdenken een halt 
toe te roepen. Het is niet te laat, het is nooit te laat om de oproep te horen en aan de slag te gaan, 
om bruggen te bouwen, om met alle mogelijke middelen aan vrede te werken – want aan vrede 
werken, dat is effectief werken in de wijngaard, aan de slag gaan opdat “uw rijk kome”, zoals we in 
het Onze Vader telkens bidden. Dat rijk heeft immers alles te maken met gerechtigheid en vrede, met 
een wereld waar het goed is voor iedereen, waar het goed is om te wonen.

Die werkers van het elfde uur zeggen dat nog niemand hen gevraagd heeft, en dat ze daarom 
werkeloos aan de kant zijn blijven staan. Zou het niet om een andere reden kunnen zijn, namelijk 
omdat ze de vraag nog niet gehoord hebben? Dat ze niet aanspreekbaar waren, te veel met andere 
dingen bezig, die niets te maken hebben met ‘in vrede samenleven’? Ons geloof zegt toch dat 
God ons voortdurend wil aanspreken? Maar we kijken een andere richting uit, zo vaak, en zijn 
onaanspreekbaar.

“Zoek de Heer nu Hij zich vinden laat”, hoorden we in de eerste lezing. Inderdaad, Hij laat zich 
vinden, nu. In het voorbije halfjaar, in die coronatijd, zijn er mensen die Hem weer ontdekt hebben, 
en datgene waartoe Hij ons oproept: het belang van onze zorg om mekaar, de vrede van een niet-
overvolle agenda, de waarde van verbondenheid en goed nabuurschap, de meerwaarde van een 
wereldwijde aanpak van een groot probleem zoals de klimaatverandering. 

Ook bij mensen die niet in Hem geloven is Hij blijkbaar aan het werk, onze God. Ook zij ontdekten 
weer wat echt belangrijk is, waar het echt op aankomt in ons leven. Ook met andersgelovigen en 
niet-gelovigen kunnen we samenwerken, voor meer vrede en gerechtigheid. Ook dat is bruggen 
bouwen!

Maar wij, die hier bijeenkomen om naar Gods woord te luisteren en om van zijn brood te eten, 
mogen ons door Hem gesteund en gesterkt weten. Het is nooit te laat om eraan te beginnen, om 
vredeswerker te worden. In de kleine wereld rondom ons, en in de grote wereld, ons gezamenlijk 
verblijf. Bruggen bouwen in tijden van kwetsbaarheid.



Geloofsbelijdenis

Voorbeden

God van vrede, wij bidden U:

Voor al wie hard moet zwoegen voor een te klein loon,
voor hen die geen werk vinden en gediscrimineerd worden op de arbeidsmarkt,
voor hen die niet mee kunnen in de mallemolen van het altijd meer,
voor mensen op de vlucht omwille van oorlog en verdrukking,  
dat zij een thuis mogen vinden en mild en rechtvaardig behandeld worden,
laat ons bidden

Voor al wie zich inspant om bruggen te bouwen waar onenigheid heerst,
voor de politici, dat ze de noden van allen behartigen, de armen het eerst,
voor mensen die discriminatie ondervinden omwille van hun huidskleur of geaardheid,
dat ze liefde en waardering ervaren in plaats van misprijzen,
laat ons bidden

Voor al wie naar best vermogen werkt aan een vredevolle samenleving,
voor wie naar Jezus’ voorbeeld zich actief geweldloos inzet voor rechtvaardigheid,
voor al wie kiezen voor een levenswijze met respect voor de schepping 
en opkomen voor een milieuvriendelijke wereld die de vrede bevordert,
laat ons bidden  

God van alle mensen, 
schenk ons de genade opdat wij zouden inzien 
dat uw vrede ons reeds geschonken is 
en dat wij ze handen en voeten mogen geven, 
door Jezus uw Zoon en onze Broeder. Amen.

Gebed over de gaven

God van vrede, 
aanvaard onze gaven van brood en wijn, 
dat wij ze delen als teken van verbondenheid tussen alle mensen 
en al wat leeft en groeit op deze aarde.
Dat uw Geest ons mag doordringen van de vrede 
waarvoor Jezus zijn leven gaf, 
vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.

Groot dankgebed



Onze Vader

Vredeswens

Heer Jezus Christus, 
Gij zijt onze vrede geworden,
geef ons de moed bruggen te bouwen naar wie dichtbij is en veraf.
Dat wij steeds vol vertrouwen de weg van uw vrede gaan.

De vrede van onze Heer Jezus zij altijd met u. 

Bezinnend gebed bij de communie

God van vrede,
onze wereld beleeft bange tijden.
Wij worden bedreigd door een onbekend, agressief virus.
Wij beseffen nog meer onze broosheid en onze nood aan solidariteit.

In de komende dagen gaan wij verder de weg van vrede.
Moge Jezus die geweldloos liefhad ten einde toe ons inspireren 
om ook vandaag eenzelfde weg te gaan in gegeven liefde.
Dat wij bruggen blijven bouwen, voorbij vijandschap over grenzen heen.

Geef dat wij zoals Jezus, uw veelgeliefde Zoon, nog beter ontdekken 
hoe wij zelfzucht en wrok, haat en vijandschap kunnen overstijgen.
Laat ons groeien in mededogen, trouw en goedheid 
om die kleine, onzichtbare vijand die ons naar het leven staat te overwinnen.

Vijandschap zit evenwel ook in ons, 
een vijandschap die anderen doodmaakt en miskent.
Geef ons de Geest die de geweldloze Jezus bezielde 
zodat wij op onze beurt ieder mens met uw vrede en liefde omarmen.

Slotgebed

God en Vader,
Gij hebt ons hier samengebracht rond deze tafel, 
wij hebben uw woord mogen beluisteren 
waar uw goedheid voor de arbeiders van het laatste uur ons leert 
nog meer te leven vanuit uw verrassende, barmhartige liefde.
Help ons om deze weg te gaan 
in eenheid met Jezus uw geliefde Zoon en onze Broeder. 
Amen.



Zending en zegen

Riskeer meer dan wat anderen ’veilig’ vinden.
Zorg meer dan wat anderen ‘wijs’ vinden.
Droom meer dan wat anderen ‘praktisch’ vinden.
Verwacht meer dan wat anderen ‘mogelijk’ vinden.
 
Doe meer dan je dacht wat kan.
Deel meer dan je dacht dat je kan missen.
Hoop tegen beter weten in 
dat wonderen zullen gebeuren en alles nieuw maken.

Daartoe zegenen u de algoede en genadige God, 
Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen.

Deze brug verbindt het 
vrouwenklooster met het 
centrale kloostercomplex 
van woestijnklooster Deir 
Mar Moussa in Syrië. 

De Italiaanse jezuïet Paolo 
Dall’Oglio stichtte er in 
1992 een gemeenschap 
van mannen en vrouwen 
toegewijd aan de dialoog 
met de islam.


