
Een verhaal Chantal Leterme   

Er waren eens twee mannen  

die in een ziekenhuis een kamer deelden.  

De ene moest in bed liggen,  

de andere zat vaak bij het raam.  

Aan zijn buur die in bed lag, 

vertelde de man bij het raam  

over alles wat er buiten te zien was:  

bomen, bloemen, kinderen…  

De man bij het raam was al oud  

en kwam zijn ziekte niet meer te boven.  

Op een dag stierf hij.  

De andere man werd langzaam beter.  

Toen hij kon rechtzitten,  

vroeg hij aan de verpleegster:  

‘Mag ik in die zetel bij het raam zitten?’  

De verpleegster bracht hem naar de zetel.  

Toen riep de man:  

‘Hoe kan dat nu? Ik zie alleen een muur!  

Toen mijn buur hier zat, vertelde hij me  

honderduit over alles wat er te zien was.’  

Toen zei de verpleegster:  

‘Je vriend was een blinde man.  

Hij dacht dat zijn verhalen je goed zouden doen.’ 

 

Muziek 

 

Zending en zegen  

  

Het laatste  

avondmaal 
  

Donderdag 19u30 

  

  

  
 

 

Jezus' dood 
  

 Kruisweg: 15u 

 Kruisverering 19u30 

  
  

  

  

 

Jezus leeft 

  
    Viering van het licht: 

         zaterdag 20u 

  

    Gezinsviering ten leven:  

        zondag 10u30 

  

Dinsdag 12 april 2022    

 

 

Viering tot vrede 



Welkom 

Iedereen mag hier zijn met zijn wel en wee,  

met alles waarvan ons hart vol is  

of wat ons door het hoofd spookt. 

 

Hier krijgen wij de kans ons hart te luchten,  

onze geest vrij te maken  

en stil of luidop uit te spreken,  

dat we ons willen bekeren,  

omkeren naar God en elkaar  

om het beste van onszelf naar voren te halen,  

in de hoop dat we daardoor  

voortaan geleid worden. 

 

Muziek 
 
Bij het schilderij van Pieter Breughel 

Als een blinde andere blinden leidt,  

komen ze allemaal in een afgrond terecht. 

Gelukkig hoeven we niet perfect te zijn.  

Als een blinde een lamme draagt 

en een dove ziet waarheen ze op weg zijn,  

dan komen ze samen goed terecht ! 

 

Goede God,  

Gij die ons oproept om heel te worden  

Wij vragen U, God, geef ons de kracht  

om te ervaren dat Gij in ons werkt, 

als wij het beste voorhebben  

en ons willen inzetten voor een leven  

dat licht brengt voor iedereen. 

 

Beden over het water  
Er wordt telkens een handvol water  

in de schaal overgebracht 

 

Water, helder en doorzichtig,  

wat zou ik graag met moed en inzicht leven  

en aanvaard worden door iedereen  

die mij veroordelend bekijkt... 

 

Wat zou ik mij graag onderdompelen,  

mijn masker wegspoelen  

om weer helemaal mezelf te kunnen zijn... 

 

Water, reinigend en vernieuwend,  

wat zou ik graag wegwassen  

waar anderen mij kwetsten.  

Ik voel me soms aan de kant gezet.  

Wie ziet er dan nog naar me om... 

 

Wat zou ik graag kracht en enthousiasme  

voelen stromen, als ik de moed dreig te verliezen.  

Kon ik maar inzicht krijgen in mijn leven  

en zó uitzicht verwerven  

op een beloftevolle toekomst... 

God, genees ons als het donker in ons blijft.  

Laat uw helder licht ons vervullen.  

Doe ons inzien, dat uw aanraking levengevend is. 

 

Zet ons op de goede weg, als we denken 

het zonder U wel aan te kunnen.  

Breng ons naar mensen,  

die u zichtbaar maken.  

Wij zijn dankbaar dat U naar ons toekomt,  

want Jezus is ons voorbeeld tot écht leven. 

 

Belijden we onze schuld met de woorden die  

door zovele generaties al uitgesproken werden. 

 

Ik belijd voor God almachtig  

en voor u allen,  

dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, 

in doen en laten,  

door mijn schuld, door mijn schuld,  

door mijn grote schuld.  

Daarom smeek ik de heilige maagd Maria, 

alle engelen en heiligen  

en u broeders en zusters  

voor mij te bidden tot de Heer, onze God. 

 

God, vanuit het duister roepen wij tot U:  

als wij onszelf niet verstaan,  

geen toegang vinden tot de ander,  

als de zwakheid van de wereld ons te machtig 

wordt, zend dan uw woord van vrede.  

Kom ons klein geloof te hulp.  

Vergeef ons voor wat in ons ontbreekt.  

Geef ons de kracht om te worden als Jezus,  

uw Zoon, die ons leerde bidden om vergeving. 

 

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. 

Want van U is het koninkrijk  

en de kracht en de heerlijkheid, in eeuwigheid. Amen. 

 

Wie wil, kan tot bij de priester gaan  

en knielen op de stoel of het hoofd buigen.  

Terwijl je met water even je hoofd aanraakt, 

kan je b.v. zeggen:  

"Zegen mij, Heer,  

en laat mij leven in het licht van Pasen."  

De priester zegent met de woorden:  

"Moge de Heer je licht en uitzicht geven  

op een vernieuwd leven door Christus,  

onze Heer." 


