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Moge deze viering staan onder het teken van Hij die is Vader, Zoon en Heilige Geest + 

 

OPENINGSLIED 

 

Dit ene weten wij 

en aan dit één 

houden wij ons vast 

in de duistere uren: 

er is een woord 

dat eeuwiglijk zal duren 

en wie ’t verstaat 

die is niet meer alleen. 

 

Muzikale ondersteuning ‘Dit ene weten wij (2)’ 

 

OPENINGSGEBED - Psalm 39,2-9 

 

Een Psalm van David 

 

 

Ik had mij voorgenomen: Ik moet mij beheersen 

en mijn tong voor zonde behoeden, 

mijn mond met een muilband bedwingen 

te midden van mensen zonder G*d of gebod. 

 

En ik zei dan ook niets, geen woord, 

ik zweeg en vond geen verlichting, 

ik voelde steeds heviger pijn. 

Het brandde in mijn binnenste, 

bij mijn zuchten laaide een vuur op 

en mijn tong begon te spreken.  
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Geef mij weet van mijn einde, HEER, 

van de maat van mijn levensdagen, 

laat mij weten hoe vergankelijk ik ben. 

U maakt mijn dagen een handbreed lang, 

mijn levensduur is niets in uw ogen, 

niet meer dan lucht is het bestaan van een mens, 

niet meer dan een schaduw zijn levenspad, 

niet meer dan lucht wat hij rusteloos najaagt, 

hij vergaart en weet niet wie het toevalt.  

 

Wat heb ik dan te verwachten, Heer? 

Mijn hoop is alleen op U gevestigd. 

Bevrijd mij van al mijn zonden, 

bespaar mij de hoon van de dwazen. 

 

STILTEMOMENT 

 

LEZING – Jeremia 20,7-9 

 

Deze lezing is een stukje uit de vijfde en laatste van Jeremia’s “belijdenissen.” Net als 

koning David in Psalm 39, klaagt Jeremia over de schande en de schaamte die hij 

ervaart zodra hij zijn mond open doet, zodra hij de Heer verkondigt te midden van de 

“dwazen”. Beiden, Jeremia en David, worden heen en weer geslingerd tussen 

moedeloosheid en brandend vuur. 

 

 

 

HEER, u hebt mij verleid, en ik ben bezweken, 

u was te sterk voor mij en hebt mij in uw greep gekregen. 

Dag in dag uit lachen ze om mij, 

iedereen bespot mij. 

Telkens als ik spreek, moet ik schreeuwen: 

“Ik word mishandeld, onderdrukt!” 
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Want de woorden van de HEER brengen mij 

dag in dag uit schande en vernedering. 

Als ik denk: Ik wil hem niet meer noemen, 

niet meer spreken in zijn naam, 

dan laait er in mijn hart een vuur op, 

dan brandt het in mijn gebeente. 

Ik doe moeite om het in bedwang te houden, 

maar ik kan het niet. 

 

 

LIED 

 

Deze woorden aan jou opgedragen 

hier en heden prent ze in je hart, 

berg ze in het binnenst van je ziel, 

leer ze aan je kinderen. Herhaal ze, 

thuis en onderweg, waar je ook bent 

als je slapen gaat en als je opstaat 

deze woorden aan jou toevertrouwd. 

Bind ze als een teken aan je hand, 

draag ze om je voorhoofd als een snoer 

ter gedachtenis, vlak op je ogen. 

Grif ze in de stijlen van je deur, 

schrijf ze in de palmen van je hand. 

Dat vermeerderen je levensdagen 

en de jaren van je zoons en dochters. 

Dat je bloeien zult en niet verwelken, 

bomen aan de bron. Hoor Israël. 

 

Muzikale ondersteuning ‘Deze woorden (516)’ 
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ONZE VADER 

 

Onze Vader, die in de hemel zijt, 

uw naam worde geheiligd, 

uw rijk kome, 

uw wil geschiede 

op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons heden ons dagelijks brood 

en vergeef ons onze schulden, 

zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, 

en breng ons niet in beproeving, 

maar verlos ons van het kwade. 

 

VREDESWENS 

 

Gij Levende eerste en laatste 

moeder vader G*d onspreekbaar 

boven onze woorden uit: 

zegen uw mensen 

die hier nu zijn 

en al uw mensen 

waar ook ter wereld 

doe lichten over ons uw Aangezicht 

en geef ons vrede.  

 

De vrede met jou en je huisgenoten – verbonden met de gemeenschap van De Lier en 

alle mensen waar ook ter wereld. 

 

Muzikale ondersteuning ‘Gij Levende (235)’ 
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VOORBEDEN 

 

Dat wij volstromen met levensadem 

en schreeuwen eindelijk geboren. 

 

Dat wij volstromen met levensadem 

en lachen eindelijk geboren. 

 

Dat wij volstromen met levensadem 

en weten eindelijk geboren. 

 

Muzikale ondersteuning ‘Dat wij volstromen (741)’ 

 

SLOTGEBED – Hoop (Václav Havel) 

 

Diep in onszelf dragen wij hoop. 

Als dat niet het geval is, 

is er geen hoop.  

 

Hoop is een kwaliteit van de ziel 

en hangt niet af van wat er in de wereld gebeurt.  

 

Hoop is niet 

voorspellen of vooruitzien. 

 

Het is een gerichtheid van de geest, 

een gerichtheid van het hart, 

verankerd voorbij de horizon. 

Hoop in deze diepe en krachtige betekenis 

is niet hetzelfde als vreugde omdat alles goed gaat, 

of bereidheid je in te zetten voor wat succes heeft.  



HUISLITURGIE 30/08/2020 

Huisliturgie 30/08/2020 6 

 

Hoop 

is ergens voor werken 

omdat het goed is, 

niet omdat het kans van slagen heeft.  

 

Hoop is niet hetzelfde als optimisme; 

evenmin de overtuiging dat iets goed zal aflopen. 

Het is de zekerheid 

dat iets zinvol is 

onafhankelijk van de afloop, 

onafhankelijk van het resultaat. 

 

Mogen wij vervuld worden van deze hoop. Dat ons daartoe zegene Hij die is Vader, 

Zoon en H. Geest + 

 

 

LIED 

 

Die mij getrokken uit de schoot, 

Mij mens genoemd hebt en geëigend, 

Mijn ogen wende aan het licht, 

 

Mijn voeten zette dat ik stond, 

Mij hebt doen weten dat ik gaan kon, 

Dat ik zou komen waar Gij zijt. 

 

Die als ik neerzit aan de kant 

Van weg en omweg, moe en dorstig, 

Mij overschaduwt met uw Naam. 
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Die toen ik neerlag in het stof 

Mij hebt omgeven met uw duister 

Dat geen gedierte mij verslond. 

 

Die ongezien mij trekt tot U, 

U zal ik ongezien vertrouwen 

Laat mij niet over aan mijzelf. 

 

Muzikale ondersteuning ‘Lied van weg en omweg (178)’ 

 

Met dank aan 

• Lut Cauberghs, Kevin Mouton, Alex Kinnet en Andre Nuytemans, het team dat 

instaat voor de organisatie van de zomervieringen 

• Lieve Boone voor het aanleveren van de muzikale ondersteuning 

• YOT voor het gebruik van de Magdalenakerk 

• Sabine Vanquaethem voor de algemene coördinatie 

• Patrick Delanoeye voor de website 

 

Via deze link is het mogelijk opmerkingen te bezorgen over deze en vorige 
viering(en). 

 

Het ga je goed... en tot volgende week! 

https://docs.google.com/forms/d/1DlNNtZ8gPhoHZ80jzr97Y-VxaivqrVT0ZFjyykpFTkQ/edit?usp=sharing

