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Veerviering zaterdag 23 oktober 2021 
 

Alle hens aan dek om het tij te keren ! 

     

 
  
WELKOM  EN SITUERING VAN HET THEMA 
   
Voorganger 1  
Goede avond. Welkom in deze viering.  We betrekken er ook hen bij die ons lieten weten dat ze er niet 
konden bijzijn: Gert en Raf, Lieve en Sandro  
 
OPENINGSLIED:  Wat de toekomst ons zal geven. n°  
 
Voorganger 2 
 Goede avond. Nogmaals Welkom in deze viering.   
In deze scheppingsviering, op de vooravond van Missiezondag waar geijverd wordt voor een 
vriendschap tussen alle volkeren van de wereld en  dit weekend in vele kerken het hoofdthema is, 
willen wij ook de aandacht vestigen op  een duurzame en solidaire samenleving, willen we nadenken en 
bidden voor de aarde, voor onszelf en zeker voor de grote groepen van mensen voor wie deze wereld 
een onherbergzame plek is geworden. 
 
Na corona zou het helemaal anders gaan worden. Geen geraas meer om werk en gezin gecombineerd te 
krijgen, want we zouden veel meer thuiswerken. Net zoals we voortaan twee keer zouden nadenken 
voor we overgevlogen consumptiegoederen van de andere kant van de wereld  zouden kopen.  
Onze ecologische voetafdruk, weet je nog.  
Als we terug vrij zouden zijn van corona zou welzijn voorrang krijgen op economie en we zouden nooit 
meer de inspanningen vergeten  van al diegenen die ons doorheen de crisis geholpen hebben. 
Maar hoe pijnlijk is het  om opnieuw zoveel stemmen te horen preken over economische groei, 
presteren en consumeren als hoogste goed. Om stil te zwijgen van de files op de weg  die langer zijn dan 
ooit tevoren. 
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Men weet ook bijna geen raad meer met onze afval. Men heeft al 3 of 4  gekleurde  vuilzakken 
uitgevonden om de mensen ter wille te zijn.  
Er zijn de  vele containerparken waar we alles kwijt kunnen.  En toch vind je op vele plaatsen nog veel 
vuile troep liggen. 
Stappen we er over heen of ruimen we het mee op ? 
Stoort het ons als  de asbak  van een auto voor onze neus leeg gekapt wordt ? 
Of als je ziet dat vuilzakken vanuit auto’s in de berm geworpen worden ? 
 
Vorig jaar, toen tijdens de eerste coronagolf, de vijfde verjaardag van de baanbrekende encycliek 
Laudate Si werd herdacht, kwam op grote schaal de onverminderd profetische kracht van deze 
encycliek tot uiting. 
Van de smeltende ijskappen van de noordpool tot de vernietigende branden in de zuiderse landen  en 
van de extreme weerspatronen wereldwijd.  
Ook de arme bevolkingsroepen overal ter wereld zijn nu al de vroege en onevenredig getroffen 
slachtoffers van de huidige ecologische achteruitgang. 
 
Paus Franciscus, samen met andere  oecumenische leiders zoals de patriarch van Constantinopel en de 
aartsbisschop van de anglicaanse kerk hebben een duidelijk signaal gegeven aan de eerstvolgende 
klimaattop COP 26 van de Verenigde Naties die in november plaats vindt in het Schotse Glasgow.  
Zij stellen dat ‘niemand nog veilig is, onze daden elkaar beïnvloeden en dat wat we vandaag doen van 
invloed is op wat morgen gebeurt.’ 
 
Daarom stelde onze paus Franciscus  zich de vraag “welke wereld willen wij achterlaten aan wie na ons 
komt, de kinderen die nu opgroeien?”  
Hij roept ons op in de encycliek Fratelli tutti om het roer om te gooien of …. 
alle hens aan dek om het tij te keren. 
Gelukkig schudden de jonge mensen al zelf aan de boom. Want eigenlijk is het de omgekeerde wereld: 
de jongeren houden ons wakker en roepen ons op. 
Of vinden we het ook onverantwoord dat ze voor deze dreigende wereldproblemen soms spijbelen in 
de school ?  
Wat vinden wij van dit alles ? 
 Voor die levensnoodzakelijke taak die de mensheid wacht, willen we ons in deze  viering laten
  inspireren door de schriftlezingen. We bidden om inzicht en kracht, en  willen hier gemeenschap 
vormen. 
 
En bij aanvang van deze viering ontsteken we ook de verrijzeniskaarsen, en met het oog op het feest 
van Allerheiligen en Allerzielen denken aan onze dierbaren die ons verlaten hebben en zo met ons 
verbonden zijn. 
 
OPENINGSGEBED 
Leer ons genieten van de gaven van uw schepping. 
Maak ons bewust van de opgave  
om de harmonie in ons leven te herstellen. 
Geef ons de kracht niet te leven ten koste van de anderen  
en ook niet ten koste van uw schepping. 
Dan zullen wij eer doen aan U, Schepper en Drager van ons bestaan.Amen. 
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VERGEVINGSMOMENT 
 
Voorganger 3 
Hoe leger het hart van een persoon is, des te meer heeft hij behoefte  
om te kopen, te bezitten en te consumeren voor zichzelf, zonder rekening te  
houden met de ander.  
Omdat ook wij die grenzen opzoeken en overschrijden, willen we nu bidden om vergeving.  
 
Voorganger 2 
Heer, wanneer wij ons opsluiten in onze eigen gekende en gesloten kring,  
nodigt Gij ons uit om open te staan voor de hele wereld  
en bruggen te slaan naar de medemensen overal. 
 
  Keer U om naar ons toe, keer ons toe naar elkaar.  
 
Voorganger 1  
Christus, wanneer wij dromen van rijkdom en ongeremde consumptie,  
wijst Gij ons op het visioen  van een gedeelde toekomst op een gezonde aarde. 
 
 Keer U om naar ons toe, keer ons toe naar elkaar. 
 
Voorganger 2 
Heer, wanneer wij leven alsof alles wat we hebben of doen, normaal vanzelfsprekend is, roept Gij ons 
op tot een nieuw denkmodel over de mens, het leven, de samenleving en de relatie met de natuur. 
 
 Keer U om naar ons toe, keer ons toe naar elkaar. 
   
  Zingt Jubilate voor de Heer, strofen 1-3-4 : 

Zingt jubilate voor de Heer, hemel en aarde, looft uw Vader. 
Heiligen, eng'len, mens en dier, sterren en stenen, jubilate! 

Zingt jubilate voor de Zoon dat Hij de hemel heeft verlaten; 
dat Hij de zonden heeft verzoend. Jezus Messias, jubilate! 

Zingt jubilate voor de Geest, offert de vogel Geest uw adem, 
dat Hij uw hart met vuur geneest, weest God indachtig, jubilate! 
 
Voorganger 1  Genesis 1,26: 
 God sprak: `Nu gaan Wij de mens maken, als beeld van Ons, op Ons gelijkend; hij zal  heersen over de 
vissen van de zee, over de vogels van de lucht, over de tamme dieren, over alle wilde beesten en over al 
het gedierte dat over de grond kruipt 
  
 Genesis 2,15:  
 “God, de Heer, bracht de mens dus in de tuin van Eden, om die te bewerken en erover te  waken.” 
 
 Leviticus 25,23:  
 “Het land is niet van jullie, maar van mij, de Heer. Ik laat jullie daar als gast wonen.  
 Dus als iemand grond koopt, wordt dat nooit echt zijn bezit.” 
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 Exodus 23,12:  
    “Jullie mogen zes dagen werken. Maar op de zevende dag moet je rusten.  
    Dan kunnen je koe en je ezel ook uitrusten. En ook je slaven en de vreemdelingen die                                                                  
 voor je werken.” 
 
In oude Bijbelse verhalen zitten volgende overtuigingen:  
 

 Gerechtigheid tegenover de naaste:  
“Hoor, het bloed van uw broer roept uit de grond naar mij” (Gen.4,9-11)  
 

 Gerechtigheid tegenover de aarde:  
“Maar in het zevende jaar moet je de grond rust geven”. (Lev. 25,3)  
 

 Band tussen de zorg voor de aarde en de zorg voor de naaste:  
“Want alles wat blijft liggen is voor de arme mensen en de vreemdelingen.” (Lev. 19,9-10)  
 

 Over de verbondenheid van alles wat leeft en bestaat:  
“Zon en maan, zing voor hem. Zing, alle heldere sterren. Zing voor hem, hoge hemel, en ook het water 
daarboven. Zing allemaal voor de Heer, want jullie bestaan omdat hij het wilde” (Psalm 148)  
 

 Boodschap van de Profeten: “De Schepper van hemel en aarde is ook de Bevrijder”. 
  
 Voorganger 1  

 Korte verduidelijking en uitnodiging om er iets rond te vertellen. 
  
 GELOOFSBELIJDENIS 
      
     Voorganger 3 
  Ik geloof in God die onze Vader is en die zin geeft aan aarde en leven: 
 Aarde, voor iedere mens zijn ruimte; 
 Leven, voor iedere mens zijn adem.   
 Hij heeft de wereld aan ons toevertrouwd, 
 de wereld als onze thuis, onze leefgemeenschap,  
 waarvan wij de behoeders mogen zijn. 
 
      Voorganger 2 
  Ik geloof in Jezus Christus, de mens geworden zoon van God. 
 Hij heeft ons voorgeleefd wat liefde kan: 
 in ieder mens, veraf of dichtbij de medemens en leefgenoot aanschouwen. 
 Hij opent onze ogen en blijft aanwezig in Woord en Lichaam. 
 

Voorganger 1  
 Ik geloof in de gemeenschap van mensen,  

     die in Gods Geest op zoek zijn naar nieuwe evenwichten in de wereld. 
 Ik wil meebouwen aan een nieuwe aarde, waar:  
 duurzaamheid is in plaats van winst, 
 ecologisch handelen in plaats van roofbouw, 
 versobering in plaats van consumptie, 
 samenwerking in plaats van concurrentie. 
 En waar wij voortdurend elkaars genade zijn. Amen. 
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 VOORBEDE 
 
Voorganger 2 

 In zijn encycliek Laudato Si’, zegt Paus Franciscus: 
 “Laat deze tijd de geschiedenis ingaan als een tijdperk van ommekeer,  
 naar een nieuwe eerbied voor het leven  
 en de vastbeslotenheid om duurzame ontwikkeling te realiseren.” 
 Vanuit deze gedachte richten we onze voorbeden tot God: 
 

    Lector 1 
 Voor onze Moeder aarde, die gekwetst is en bedreigd door ons toedoen;  
  laten we haar beschermen en in ere houden. 
 Dat we onze ecologische zonde in de ogen zouden kijken 
 en met het herstel beginnen van relaties  en het genezen van deze gewonde wereld. 
  
     We zingen: Laat ons een bloem en wat gras dat nog groen is, 
   Laat ons een boom en het zicht op de zee. 

 

 

 Lector 2 
Voor de meest kwetsbare bewoners op deze aarde: 
 de thuislozen, de armsten, de uitgestotenen, 
 de klimaatslachtoffers van droogte, overstroming en hongersnood, 
 de planten en dieren die met uitsterven bedreigd zijn. 
 Laat ons inzien dat lijden en armoede niet hun schuld is. 
 Laat ons een bloem ...  

 Lector3 

 Voor de wereldleiders, die verantwoordelijkheid dragen,  
 en die door jonge mensen opgeroepen worden  
 werk te maken van een ernstig klimaatbeleid: dat ze keuzes verhelderen,  
 plannen maken, en samenwerken om ons weg te halen  
 uit de dodende spiraal van armoede en ecologische vernietiging 
 die onze wereld en onze toekomst bedreigt. 
                                           Laat ons een bloem ...  
En wat gras dat nog groen is 
Laat ons een boom 
En het zicht op de zee 
Vergeet voor een keer 
Hoeveel geld een miljoen is 
De wereld die moet nog een eeuwigheid mee 
 
 
 
 
 
 OFFERANDE  
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Voorganger 2 
Naast brood en wijn staat er ook een schaal met aarde op de tafel. 
Onze mooie blauwe planeet is niet bedoeld als gebruiksvoorwerp. 
De scheppende God gaf ons de aarde als een geschenk,  
een plaats die ons draagt en voedt 
 en die wij als een goede rentmeester willen behoeden en bewaren ... 
 
Voorganger 3 

 Er staat ook een glazen karaf met water. 
 Water wordt schaars. Het wordt vergiftigd, verspild, vervuild  
 en soms voor eigen doeleinde illegaal ontvreemd uit de aarde. 
 Dit zuiver water, de kostbaarste grondstof op aarde,  
 onmisbaar voor al wat leeft, als symbool van alle natuurlijke hulpbronnen. 
 
Voorganger 2 

 Een korf met groenten hoort er ook bij. 
 In een wereld van overvloed lijden meer dan 800 miljoen mensen honger. 
 Nochtans produceert onze geschonden en mishandelde aarde jaarlijks 
 een weelde aan voedsel, meer dan nodig is om de mensheid te voeden. 
  
  TAFELGEBED  

Voorganger 1  
 

 Aan deze tafel breken en delen wij het brood 
 en danken daarbij moeder aarde die ons dit geschonken heeft. 
 Wij bidden U God ons te helpen deze aarde te eerbiedigen en te bewaren, 
 te herstellen van de wonden die haar dagelijks worden toegebracht 
 in strijd met haar bestemming. 
  
      Gezegend Gij die ons deze dag, dit uur geeft, 
 We danken om de schoonheid die we in deze coronatijd, 
 herontdekken in natuur en mensen. 
 We danken om Jezus van Nazaret, Hem gedenken wij hier, 
 met de eenvoudige symbolen van brood en wijn. 

 ***We herdenken het Laatste Avondmaal *** 
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 ONZE VADER  

Voorganger 1 
Padre Marco Arena, werkzaam bij inheemse Peruvianen  

 herschreef het Onze Vader in ecologisch perspectief.  
 We willen dit gebed nu samen bidden: 

      Onze Vader, die zijt in het veld, in de zee, in de bergen en in de stad. 
 Geheiligd zij uw schepping, vol ontwikkeling, kracht en leven. 
 Uw wijsheid kome over ons opdat we de schoonheid die we kregen, 
 zouden beschermen en ontwikkelen. 
 Uw wil geschiede, Heer,  
 zodat we mens worden naar uw beeld en gelijkenis, 
 zodat we de uitdaging aangaan Uw schepping te behoeden. 
 Geef ons elke dag verwondering, voor het frisse groen in weide en bos 
 en geef ons verontwaardiging  
 omwille van de vervuiling van ons leefmilieu. 
 Vergeef ons ons gebrek aan verantwoordelijkheid, 
 wanneer we niet zorgen voor wat we zomaar gekregen hebben. 
 En bevrijd ons van lafheid en meeloperij 
 opdat onze levens zich omvormen  
 tot een dynamische kracht die leven geeft. Amen. 
 
 VREDEWENS 
. Voorganger 2 

 Als het zo is, dat wij door zijn woorden van vrede en rechtvaardigheid zijn geraakt 
 en door zijn liefde voor mens en natuur zijn aangestoken, 
 laat dan in ons midden geen wantrouwen zijn,  
 maar een uitzuiverend opbouwend verlangen, tot het aansluit bij Gods wil. 
 Moge dat onze vredewens zijn aan elkaar ! 
 
         Sjaloom Gods vrede kome over u!  
  
 We delen brood en beker   
 
 ZEGENGEBED  
 Heer, help ons beschermers te zijn van de schepping, 
 beschermers van elkaar en van het milieu. 
 Laat ons daartoe wat verlangzamen en consu-minderen… 
 En willen we zo elkaar tot zegen zijn 
 + in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen. 
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Bouwen aan een wereld van rechtvaardigheid, str. 1+2    

Bouwen aan een wereld van rechtvaardigheid, 
werken aan een wereld, waar niets de mensen onderscheidt. 

Uw hand in mijn hand: allen zult Gij leiden. 
Uw Woord in mijn woord: allen zult Gij troosten. 

Uw liefde in mijn hart: alles wordt nieuw. 

Bouwen aan een leven dat verwachting is. 
Danken om het leven dat ons in hand gegeven is. 

 
 
  
 

Geloof en liefde zijn als vrouwen. 
Hoop is een klein meisje van niks. 

Zij stapt op tussen de twee vrouwen. 
En het is dat kleine meisje hoop 
dat hen licht en richting geeft. 

Je ziet het zwak en bang zijn, beven. 
Maar het is dat kleine meisje hoop 

dat de wereld schraagt. 
Charles Péguy 

   
 
 
 

Marie-Alice, Theo, Jaak 


