
 



Welkom   
  
Goede avond allemaal, welkom en dank om tot hier te komen op deze donkere 
winteravond, op een moment waarop we weer helemaal ten prooi zijn gevallen 
aan de dreiging van een virus dat we maar niet onder controle krijgen.  Alle 
begrip ook voor degenen onder ons die het zekere voor het onzekere hebben 
gekozen en om veiligheidsredenen zijn thuisgebleven.  
  
Vandaag begint ook de advent, een tijd om te bezinnen en onze kromme paden 

recht te trekken. We hopen dat deze viering daartoe een aanzet kan geven.  
   
Een aantal Veerleden hebben zich verontschuldigd: …  

We denken vanavond heel speciaal aan René en Monique, die wegens ziekte van 
Monique niet aanwezig kunnen zijn. Wij bidden dat zij samen in hun veerkracht 
blijven geloven.   
  
We willen deze viering graag openen met een lied dat we allemaal kennen:  
  
Openingslied  Wat de toekomst ons zal geven  
  
Voorstelling van het thema  
  
We zijn allemaal broos en kwetsbaar, ook onze planeet.  
  
Kwetsbaarheid is geen eigenschap waar we graag mee uitpakken. Op sociale 
media zijn we meestal geneigd een betere versie van onszelf in de vitrine te 
plaatsen. Ook maatschappelijk worden we dagelijks aangepord om te presteren, 
te scoren, erbij te horen. Wie niet de nodige competenties heeft, tuimelt al snel 
een paar sporten lager op de welvaartsladder. En spontaan kijken we, vaak 
ongewild, neer op mensen die om welke reden dan ook niet meekunnen. 
Tezelfdertijd beseffen we dat het tij snel kan keren. Er hoeft heus niet veel te 
gebeuren om zelf van de ene dag op de andere in een minder rooskleurige 
situatie terecht te komen: ziekte, ongeval, jobverlies, scheiding ... Of een 
natuurramp, lang een ver-van-mijn-bed-show, maar sinds deze zomer 
beangstigend dichtbij. Waarmee het besef is gegroeid dat ook onze planeet niet 
onuitputtelijk is, maar erg kwetsbaar. En niet te vergeten natuurlijk de 
coronapandemie die ons hele maatschappelijke bestel onderste boven heeft 
gehaald.   
  
Kwetsbaarheid hoeft echter niet negatief te zijn. ‘Kwetsbaarheid is een talent’, 
zegt psychiater Dirk Dewachter, ‘een talent dat we moeten koesteren, niet 
wegduwen.’  
Kwetsbaarheid maakt ons ontvankelijk voor verinnerlijking en voor diepere 
waarden. Ze effent het pad naar wat echt belangrijk is in het leven. Wie succes 
heeft en dag in dag uit druk in de weer, heeft daar vaak geen tijd voor.  Wie de 



moed heeft de confrontatie aan te gaan met zijn eigen lijden en dat van anderen, 
wordt niet alleen een mooier maar ook een veerkrachtiger mens. ‘Tranen vallen 
nooit zomaar’, staat op de cover van dit vieringsblaadje. Daar kunnen inderdaad 
tal van redenen voor zijn, omdat lijden en pijn verweven zijn met het leven.  
Maar, gaat de zin verder, die tranen ‘zijn niet onze zwakte maar onze kracht.’     
  
Kwetsbaarheid is ook in de Bijbel een alom aanwezig thema. Al van bij de 
profeten weerklinkt de boodschap dat de mens naar Gods beeld te herkennen is 
aan zijn zorg voor de medemens. Met bijzondere aandacht voor de arme en de 
zwakke, ook als die niet tot onze eigen kring behoort. Jezus heeft die lijn 
doorgetrokken en de tegendraadse oproep van weleer in woord en daad 
bevestigd, herhaald en scherp gesteld.   
  
Op die tegendraadse oproep en op de kracht van kwetsbaarheid willen we in  
deze viering dieper ingaan.   
  
Laten we dan de paaskaars en de eerste adventskaars aansteken en 

ook de lichtjes van ons allemaal hier aanwezig.   
  
Openingsgebed  
  
Eeuwige, richt 

ons op.  

Geef dat wij onze zwakheid bundelen tot 

weerbare kracht.  

Leer ons de onverschilligheid haten 

en telkens opnieuw luisteren naar 

het wezenlijkste en diepste in 

onszelf, in de ander, in de natuur. 

Geef de wereld mensen met een 

ontembare bezieling, mensen die 

blijven zoeken naar nieuwe wegen 

tot elkaar,  

in respect voor Moeder Aarde, mensen 

die leven vanuit Verbondenheid.  
  
 

 

 

 

 

 

 



Lezing: Kintsugi, de schoonheid van emotionele scherven (Céline Santini)  
  
Kintsugi is een Japanse techniek uit de 15de eeuw, waarmee een gebroken 

voorwerp op zo’n manier wordt hersteld dat de breuklijnen duidelijk in het oog 

springen. Een kintsugimeester werkt de barsten niet weg, maar accentueert ze 

juist door ze met goud te bedekken.   
  
De filosofie achter deze techniek gaat verder dan een praktische artistieke 

vaardigheid: ze raakt aan de symboliek van genezing en veerkracht. Het 

voorwerp wordt zorgvuldig in ere hersteld, het verzoent zich met zijn verleden en 

wordt daardoor paradoxaal genoeg sterker, mooier en dierbaarder dan voor de 

breuk. Deze metafoor biedt een leidraad om nieuw licht te werpen op elke fase 

in een genezingsproces, ongeacht of het om een fysieke of om een emotionele 

kwetsuur gaat.  
  
Het woord kintsugi komt van het Japanse kin (goud) en tsugi (verbinding). (…) 

Allereerst legt de kintsugimeester de scherven van het gebroken voorwerp een 

voor een bij elkaar en maakt ze schoon, waarna hij ze met een traditionele, 

natuurlijke lak van de Japanse lakboom aan elkaar lijmt. Dan moet het voorwerp 

drogen en wordt het geschuurd. Vervolgens worden de barsten geaccentueerd 

met enkele laklagen en uiteindelijk bepoederd met goud of met een ander metaal 

(zilver, brons, messing of koper). Het poeder mengt zich volledig met de nog 

vochtige lak en ziet er dan uit als gegoten metaal. Tot slot polijst de 

kintsugimeester de verbindingen en kan het voorwerp zijn volle schoonheid 

uitstralen. (…)  
  
Een elegante, creatieve oplossing, en tegelijkertijd zo eenvoudig! Wie 

kennismaakt met kintsugi is er meestal direct van onder de indruk. (…) Kintsugi, 

of de kunst om wonden te genezen … een vorm van kunsttherapie die je uitnodigt 

om je misère te overstijgen en van lood goud te maken. Het herinnert je eraan 

dat je littekens, of ze nu zichtbaar of onzichtbaar zijn, het bewijs vormen dat je je 

moeilijkheden hebt overwonnen. Gelukkig zij die scheurtjes vertonen, want ze 

laten licht door …  
  

Lied nr. Voor kleine mensen  
  
Evangelie: De werkers van het elfde uur (Mattheüs 20,1-16)   
  
 
 



 

Duiding  

 De parabel die we daarnet gehoord hebben, is er een die tegen de haren 

instrijkt. Economisch en politiek is wat hier verteld wordt niet haalbaar. Als een 

werkgever zo zijn werknemers zou behandelen, kwam het binnen de kortste 

keren tot een staking! ‘Hetzelfde werk, hetzelfde loon! Dat is pas rechtvaardig!’ 

Iedereen die de hitte van de dag heeft gedragen, heeft recht op een betere en 

hogere beloning dan diegene die pas komt aanzetten als de dag bijna voorbij is 

en de klus geklaard!   
  
Toch zitten we met deze parabel pal op de kern van het evangelie: wat Jezus is 
komen vertellen, staak haaks op economische wetmatigheden of menselijke 
opvattingen over rechtvaardigheid. Met zijn boodschap schakelt Jezus een 
dimensie hoger: die van het Rijk Gods of het Rijk der hemelen, zoals Mattheüs 
het verwoordt. Het openbaar leven van Jezus is een en al activiteit, maar die 
heeft niets te maken met geld of met een of ander werk zoals wij dat kennen. 
Het begrip werk situeert zich op een bovennatuurlijk niveau. Arbeid in de 
evangelische betekenis van het woord, is een voortdurend op weg zijn naar 
mensen om in hen het zaad van Gods Rijk te doen ontkiemen. En dat rijk is er 
een van universele liefde en goedheid voor iedereen zonder onderscheid.  
  
Daar ligt voor ons precies de grote moeilijkheid, de uitdaging ook om naar die 
hogere dimensie te schakelen. Bewust of onbewust delen wij de maatschappij 
op in allerlei categorieën en groepen. En dan hebben we het niet alleen over 
rassen en etnieën, waarvan de ene zich superieur voelt ten opzichte van de 
andere. Ook de sociale status is een belangrijke factor om mensen op te splitsen 
in hoger en lager, in wie het goed doet en mee is, en anderen die veel minder 
kansen hebben gekregen en moeten leven met de dreiging uit de boot te vallen. 
En voor sommigen is dat vandaag letterlijk op te vatten.   
  
We kennen er allemaal wel, werkers van het elfde uur. Wij zijn de laatste weken 
samen bezig geweest met de verhuis van een Irakese familie hier in Genk. Ze 
woonden al twaalf jaar in een Genkse wijk en moesten dringend op zoek naar 
een andere woonst, omdat hun huurhuis verkocht werd: vader, moeder en drie 
volwassen zonen. Twee van hen werken en zijn goed geïntegreerd, de derde 
heeft zware psychische problemen. Hun ouders zijn zestigers en worstelen nog 
met de wel erg vreemde taal die het Nederlands voor hen is. Doorgoede mensen 
zijn het, christenen ook die de oorlog zijn ontvlucht en alles hebben 
achtergelaten: een riante woonst met een grote tuin, een goed inkomen, een 
gelukkig bestaan. Ze stralen als je de moeite doet om naar hun verhalen over de 
tijd van toen te luisteren. Ze zijn werkers van het elfde uur die hier opnieuw van 
nul moeten beginnen, zoals zovelen …   
  



Onze wereld loopt vol met kwetsbare en gekwetste mensen en volkeren die om 
uiteenlopende redenen aan de onderkant van de maatschappelijke ladder leven 
of zelfs geen menselijk bestaan kunnen leiden die naam waardig. Werkers van 
het elfde uur, van vijf over twaalf zelfs. Slachtoffers van allerlei vormen van 
ongelijkheid, van oorlog en haat of van een economisch systeem dat hen uitbuit 
om het andere bevolkingsgroepen, zij die het systeem naar hun hand hebben 
gezet, nog meer naar hun zin te maken. Zonder te vergeten dat ook achter de 
materiële welvaart in rijkere regio’s veel droefenis en psychische en spirituele 
armoede schuilgaat. ‘We zijn allemaal maar een fractie verwijderd van onze 
kwetsbaarheid’, las ik onlangs in de krant.   
  
En dan is er dat laatste zinnetje in onze evangelietekst: ‘Zo zullen de laatsten de 
eersten en de eersten de laatsten zijn.’ Het onderscheid eersten – laatsten, 
waarbij de eersten op de laatsten neerkijken, kan in onze wereld gebaseerd zijn 
op uiteenlopende criteria: geld, fysieke kracht, huidskleur, leeftijd, geslacht, 
afkomst, intelligentie enzovoort. Als Jezus zegt dat de laatsten de eersten zullen 
zijn en de eersten de laatsten, draait hij de rollen niet om. Hij schaft ze af. Er is 
geen nieuwe rij waarin sommigen vooraan en anderen achteraan staan. Er zijn 
geen eersten en laatsten meer. Er zijn alleen gelijken, broeders en zusters die 
vrienden zijn.   
  
Jezus zet de wereld zoals wij die in gedachten hebben, op zijn kop. Zoals hij elders 
de bedroefden, de zachtmoedigen, de barmhartigen, zij die vervolgd worden … 
zalig heeft geprezen. Wie treurt of zwak is om welke reden dan ook, richt hij op.   
  
Jezus’ boodschap van universele liefde is er een ‘voor’ de wereld, een waar onze 
wereld vandaag grote nood aan heeft, maar ze is niet ‘van’ deze wereld. Dat is 
haar zwakte, maar tezelfdertijd ook haar onverwoestbare kracht. Die was zo 
sterk dat de wereldse én religieuze machten van toen het nodig vonden de man 
die ze verkondigde, aan het kruis te nagelen.  
  
Daarom is christelijk geloof een opstandingsgeloof. De Tsjechische priester en 
socioloog Tomás Halík heeft dat mooi verwoord. Hij verwijst naar het 
oorspronkelijke Marcusevangelie dat eindigde met de graflegging. ‘Dat graf’, 
zegt Halík, ‘dat zijn wij. De opstanding moet in ons plaatsvinden.’ Of, anders 
verwoord, christelijk geloof dat is, in weerwil van alles wat we dagelijks rondom 
ons zien gebeuren, geloven dat er hoop is voor de liefde.  
Dat opstandingsgeloof wens ik ons allemaal toe. In dat geloof zijn wij hier 

samen, in Zijn naam.    
  

Stiltemoment – uitwisseling  
  



Geloofsbelijdenis  

 Ik wil met hart en ziel denken aan mensen in de kou. Ik zie dit als een 

belangrijk deel van de grondwet van mijn leven. Ik wil er naar leven met mijn 

tijd, mijn woord en mijn stilte, met heel mijn leven. Ik doe het misschien vanuit 

het gevoel  

dat ik zelf eventjes had, toen ik mij naar lijf 

en leden in de kou voelde en wat alleen mij 

afvroeg ‘Waarom?’ en ‘Voor hoelang?’. Ik 

doe het zeker omdat velen mij aanvuurden 

en ook voorleefden hoe belangrijk het is om 

te denken aan mensen in de kou, mensen die 

mij toonden hoe dit ‘denken aan’ een bron is 

van geluk en rijkdom.  

Ik doe het heel zeker vanuit die wondere man van Nazareth 

die geen rust vond zolang iemand ergens aan de kant 

moest blijven.  

Ik bid dat ik mij niet verschuil achter de veiligheid en beslotenheid  

van mijn gewoontes, van mijn gedachten en van 

mijn zekerheden. Ik smeek vanuit mijn bezieling 

om warme mensen die vurig op weg blijven en 

hun mantel slaan om de kwetsbare schouders 

van mensen in de kou.  

Ik dank, mijn God, omdat jij zo iemand bent, iemand 

die – net als ik – probeert  

om het niet zomaar bij woorden te laten.    (Luc Vandenabeele)  
  
Lied: Wonen overal  
  
  
  
Voorbeden  
  

De wereld vandaag biedt geen mooi plaatje: honger en schromelijke ongelijkheid, 

talloze conflicten, geweld en terreur, de opwarming van de aarde en … de 

coronapandemie die onze globale kwetsbaarheid ongemakkelijk blootlegt. Maar 

christenen zijn mensen van hoop en van licht die geloven dat tranen je kracht zijn 

en niet je zwakte.  
  
Om LIEFDE bidden wij: opdat wij aandacht 

zouden hebben voor noden en verlangens van 

anderen door zorgend en verrassend creatief 

nabij te zijn.  

Waar mensen elkaar dragen   



  
Om KRACHT bidden wij:  

opdat wij in moeilijke situaties,  

in lijden en pijn, een hefboom zouden zijn, 

voor waarheid zouden opkomen en 
geduldig aan verzoening zouden werken.  

Waar mensen elkaar dragen  
  
Om HOOP bidden wij: opdat wij 

kansen zouden bieden aan de 

nieuwe generaties,  

terwijl wij uitzien naar een nieuwe 

hemel en een leefbare aarde waar we in 

Gods Liefde elkaar vinden.   

Waar mensen elkaar dragen  
  
Tafelgebed  
  
Aan deze tafel zijn wij uitgenodigd, wij 

mensen, zo verschillend van aard, wij 
mensen die het goede zoeken.  
  
Aan deze tafel zijn wij uitgenodigd, 

wij mensen met onze geheimen, wij 

mensen met onze vreugde.  
  
Aan deze tafel zijn wij uitgenodigd, 

wij mensen met onze kwetsuren, wij 

mensen met onze angsten.  
  
Dit is een tafel naar ons hart. Dit 

is een tafel voor ons hart.  

Iedere plaats is er de eerste.  
  
Dit is de tafel van zachtmoedigheid. Dit is de 

tafel van barmhartigheid, de tafel van mensen 

die delen en breken. Mensen die elkaar het 

licht in de ogen gunnen, mensen die niet van 

elkaar wegkijken, aan deze tafel gebeurt de 

toekomst.  
  
Op deze tafel schijnt het licht van de Ene, 

de Onbegrepene, de Gekruisigde, de 

Genezer van onze zielenwonden.  



Aan deze tafel klopt het hart, het 

hart van de weerloze liefde, het 

hart dat niet zal stilstaan.  
  

Aan deze tafel herinneren we ons, 

aan deze tafel worden we stil, aan 
deze tafel worden we bezield.  
  

Aan deze tafel worden we genodigd 

tot geloof, hoop en liefde in de 

naam van de Onzichtbare.  
 

 Onze Vader 
 

Eeuwige Geest,  schepper van 

de aarde, drager van pijn, gever 

van leven, bron van alles wat is 

en zal zijn, 

vader en moeder voor ons allen.  

  
 

Liefhebbende God in wie de 

hemel is, 

laat de heiliging van uw naam 

weerklinken door het heelal.  
  

Laat de weg van uw gerechtigheid 

worden begaan door de volkeren 

van deze wereld.  
  
Laat uw hemelse wil worden gedaan 

door al wat geschapen is. 

Laat uw rijk van vrede en vrijheid 

onze hoop ondersteunen  

en laat het komen op aarde.  
  
Voed ons met het brood  

dat we vandaag nodig hebben.  

Vergeef ons als we wonden 
oplopen aan elkaar.  
  
Sterk ons in de tijd van verleiding en verzoeking.  

Bewaar ons voor beproevingen die niet te 

verdragen zijn.  



Bevrijd ons uit de greep van alles wat kwaad is.  

Want Gij zijt aanwezig in uw kracht die liefde is,  

nu en voor altijd.  

Amen.  
 

 

Vredeswens  
  
En laat ons elkaar die kracht en vrede toewensen.  

Moge de vrede van de Heer met ons zijn en laat ons samen ‘sjaloom’ zingen.  
  
Lied: Sjaloom  
  

Delen van brood en wijn    
  
Heildronk en wensen  
  
  
  
Bezinning  
  
Misschien is dat wel het allermoeilijkste 

voor mensen in ontmoetingen met 

mensen die lijden: erbij blijven.  

Niet weglopen, maar blijven!  

Machteloos wellicht, maar blijven! 

Hoogstens kunnen luisteren, soms 

zonder een touw te kunnen 

vastknopen aan wat je hoort 

omdat de ander in verwarring is, 

maar blijven.  

Soms niets meer horen dan een schreeuw, 

misschien vloeken, en dan geen aandrang 

hebben tot vermaan, maar blijven 

luisteren. Soms luisteren naar alleen maar 

wanhopige stilte, terwijl je als moderne 

mens daar het meest bang voor bent, voor 

stilte en toch blijven, niets, helemaal niets 

meer kunnen dan blijven, zelfs als je 

weggejaagd wordt op bereikbare afstand 
beschikbaar blijven. Zodat wie lijdt,  

nooit helemaal alleen is …     (P.B. Stuurmond)  
  



Slotgebed  
  

Als de nachten donker zijn - ontsteek 

een lamp in onze ziel. Als de storm 

raast over het land - wees ons nabij in 

een zacht suizen. Alle smart, alle 

vertwijfeling, alle woede - laat ze 

verstillen bij U. Vloei in ons uit, stroom 

door ons heen, wees kracht in ons, 

liefde,  

wees licht in ons, ruimte,  

leer ons stil zijn, leer ons open zijn, 

uw heilige Naam in ons midden, 

uw heilig Woord in ons hart, 

verbondenheid met allen, grenzen 

doorbroken. Onuitsprekelijke, 

wees bij ons,  

raak ons aan.        (Catharina Visser)  
  
Lied: Geen weg is te lang  
   
Mededelingen  
 

Met dank voor het meevieren en voor de helpende handen  

Guido & Paula  

 Bronnen:   
  

 Charlie Mackesy, De jongen, de mol, de vos en het paard  

 Céline Santini, Kintsugi    

 Golfslag, 14de en 15de jaargang  

 Tochten van hoop  

 Ton Roumen, Bezinning en bezieling  
  

   
Voor duizelingwekkend 

groot verdriet  

bestaat geen medicijn want 

we weten  

maar beseffen niet  

hoe onvoorstelbaar kwetsbaar wij 

wel zijn  
  

Bart Peeters  


