
AANZET TOT EEN (EUCHARISTIE)VIERING BIJ HET JAARTHEMA 
MINDER IS MEER 

 
 
WELKOM EN OPENINGSGEBED 
 
Vg.:  Welkom in deze viering  

waarin wij met elkaar luisteren naar woorden. 
Woorden die ons er toe aanzetten 
na te denken over hoe wij omgaan met elkaar 
en met de wereld waarin wij leven!  
 
Heer onze God, 
Gij houdt niet op ons te roepen. 
Onze toekomst is het, 
dat wij de relaties herstellen met u, met elkaar, 
en met het gemeenschappelijk huis dat wij bewonen 
en dat Gij ons hebt geleend. 
Dat we niet doof zijn voor Uw scheppend woord, 
maar onze oren spitsen en ons hart openstellen, 
zodat we de schreeuw horen, zowel van de arme als van de aarde. 
Dat we niet onverschillig zijn voor de vernietigende spiraal 
van klimaatopwarming, stervende natuur en toenemende armoede. 
Amen. 

 

VERGEVINGSMOMENT 
Vg.: God heeft de mens aangesteld als rentmeester over de schepping. Hij verlangt dat we  

met eerbied en zin voor verantwoordelijkheid omspringen met onze wereld, met de  
natuurlijke rijkdommen, en met het kostbare en kwetsbare leven op onze planeet.  
Omdat wij als mensen daarin vaak falen of tekortschieten, vragen wij dat God geduld  
met ons mag hebben: 
 
- Geven wij onze leden het voorbeeld om respect op te brengen voor elkaar en de 

natuur waarin wij leven en spelen? 
 
- Proberen wij in onze tak, patrouille of nest mee te doen om goed voor de aarde te 

zorgen? Papier in plaats van plastic, de lokalen en terreinen proper achter laten, 
spontane veegacties in de buurt, … 

 
- Gebruiken wij onze talenten slechts om uit te blinken of om ze ook aan anderen 

over te dragen? 
 
- Zien we het positieve in van de onderlinge verschillen of voelen we ons er eerder 

ongemakkelijk bij? 
 
Vg.: God, houd de droom van een gezonde aarde in ons wakker, onze zorg voor de natuur 

en voor elkaar. Beziel ons met uw genezende kracht die ons sterk maakt om staande te 
blijven in ons streven naar de voltooiing van deze droom. Amen.  



DIENST VAN HET WOORD 
 
Lezing uit het boek Genesis (Gn. 1, 26-28) 
 
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.' En God schiep de mens als 
zijn beeld; als het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen. God zegende 
hen, en God sprak tot hen: `Wees vruchtbaar en word talrijk; bevolk de aarde en onderwerp 
haar; heers over de vissen van de zee, over de vogels van de lucht, en over al het gedierte dat 
over de grond kruipt.' 
 
Lied 
 
Lezing uit het evangelie zoals ons dat is overgeleverd door Lucas (13, 6-9) 
 
Hij vertelde nu deze gelijkenis: 'Iemand had een vijgenboom die in zijn wijngaard geplant 
stond; hij kwam zoeken of er vrucht aan zat, maar vond niets. Toen zei hij tot de 
wijngaardenier: Al sinds drie jaar kom ik aan deze vijgenboom vruchten zoeken, maar ik vind 
er geen. Hak hem om: waartoe put hij nog de grond uit? Maar de man gaf hem ten antwoord: 
Heer, laat hem dit jaar nog staan; laat mij eerst de grond er omheen omspitten en er mest op 
brengen. Misschien draagt hij het volgend jaar vrucht; zo niet, dan kunt ge hem omhakken. 
 

Kort woordje van de priester/voorganger  
 
Nu kunnen wij ‘het Beloftelied’ of ‘het Lied bij de Belofte’ zingen. 
 
VOORBEDEN 
 
Vg.: Goede God en Vader van het leven, hoor ons als wij U aanroepen om ons bij te staan 

deze aarde leefbaar te houden door minder meer te laten zijn: 
- Wij bidden U  dat we niet verleid worden  

om mee te doen met de ongeremde consumptie, 
het tomeloos gebruik van grondstoffen en energie. 
Dat we niet leven alsof we de laatste generatie zijn. 

 
Allen: Wij bidden U, verhoor ons Heer. 

 - Wij bidden U voor alle leven, vol van uw scheppende kracht:  
de planten, de dieren, onze medemensen. 
Dat we tegenover hen allen de oude geboden onderhouden: 
niet doden, niet stelen, niet begeren, niet verkwanselen, niet achteloos vervuilen, 
niet wegwerpen, niet meetrekken in een vernietigend avontuur van menselijke 
overmoed en overheersing. 
Dat uit ons doen en laten de liefde spreekt die de hele Wet vervult,  
de liefde die zichtbaar wordt in alle handelingen  
die een betere wereld trachten op te bouwen.   

 



Allen: Wij bidden U, verhoor ons Heer. 
 
  - Bidden wij voor wie verstikt is door schuldgevoel,  

voor wie verstard en cynisch werd,  
teleurgesteld in mensen, 
of niet meer gelooft dat het kan goedkomen met onze wereld. 
Genees hen en ons tot zeventig maal zeven maal. 
Raak ons aan met uw helend woord. 
Bevrijd ons van dorheid en dodelijke onbeweeglijkheid.  

 
Allen: Wij bidden U, verhoor ons Heer. 

 
Vg.: Bevloei elk leven met hoop en nieuwe adem, 

en kracht om mee te werken aan uw scheppingsverhaal: 
een vruchtbare, gulle, gastvrije aarde, waar leven is voor al wat leeft. Amen. 

DIENST VAN DE TAFEL 
 
Vg.: Zoals vele graankorrels, eens verspreid over de akkers, 
 bijeen zijn gebracht in dit brood, 
 zo komen wij hier met vele gezichten en handen 
 samen rond deze tafel. 
 Dat wij worden als dit brood 
 Teken van leven doorheen de dood. 
 
 Gerijpt en geplet zijn vele druiven om te worden tot deze wijn. 
 Mogen ook wij, gerijpt en gekneed, 
 leven brengen aan elkaar. 
 
 Dit brood en deze wijn dragen wij als gave tot U, 
 onnoembare en nabije God. 
 Draag Gij ons leven. 
 
 
TAFELGEBED  
 
Vg.: Gaven van mensen zijn hier bijeengebracht 

op de tafel van de goedheid:  
de gaven van ons werk en onze inzet,  
de tekenen van onze bereidheid en verbondenheid,  
brood en wijn,  
ons eigen leven. 

 
A.: Alles is klaar  

om de aarde die barst van de droogte  
weer vruchtbaar te maken:  
om zon door de wolken te doen breken;  
om teken te zijn van hoop;  
om leven te geven aan mensen in doodsslaap  
en de eerste stappen te zetten naar een nieuwe toekomst. 



Vg.: Gaven om U dank te zeggen, Vader,  
om alles wat aan zin en vreugde ons hierbij gegeven is,  
om de oproep die gehoord wordt,  
de uitdaging begrepen. 

 
A.: Om mensen die naast ons staan als steun en bemoediging,  

als mee- en tegenspeler, lot- en tochtgenoot.  
Om de vriendschap en de kracht die van mensen kan uitgaan.  
Om het wonder dat ook dit samenzijn meer is dan mensenwerk. 

 
Vg.: Gaven die ons dankbaar weer doen denken aan Jezus van Nazareth,  

de Zoon van de mensen;  
aan wat Hij voor mensen heeft betekend:  
dat Uw bevrijdend gelaat in Hem zichtbaar werd. 

 
A.: Zijn woorden van hoop blijven gehoord.   

Zijn daden van goedheid blijven aanstekelijk werken.  
Zijn aanklacht tegen kwaad en onrecht blijft onrustig maken.  
Zijn keuze voor kleine mensen wordt ook onze keuze.  
Zijn trouw ten einde toe wordt onze kracht. 

 
Vg.: Hem brengen wij hier weer ter sprake  

en wij blijven vertellen hoe Hij – vlak voor zijn dood –  
zijn leven samenvatte,  
toonde wie Hij was en wie Hij blijven wilde voor ons.  
Hij nam het brood,  
brak het 
en verdeelde het onder zijn vrienden en zei: 
 
NEEM VAN DIT BROOD EN EET ERVAN. 
DIT BEN IK, MIJN LEVEN, 
MEZELF VOOR  U GEGEVEN. 
DOE DAT OOK. 
 
Hij nam de beker met wijn in zijn handen 
en dankte en zei: 
 
DIT IS DE BEKER MET MIJN BLOED, 
MIJN LEVEN VOOR U UITGEDEELD. 
DRINK ERVAN EN DOE DAT OOK, 
WANT ZO WIL IK LEVEND BLIJVEN IN UW MIDDEN. 

 
A.: In zijn Geest bidden wij U, God,  

dat de stroming die in dit gebaar gegroeid is  
in ons mag verdergaan.  
Dat het teken dat wij hier gesteld hebben,  
werkelijkheid mag worden in onze dagelijkse taak.  
Laat in ons leven hoopvolle tekenen van uw bevrijdende toekomst zichtbaar worden, 
uw Rijk doorbreken,  
uw droom gebeuren. 



Vg.: Dit vragen wij voor allen die naast ons in het leven staan,  
voor hen die ons zijn toevertrouwd,  
voor hen die van ver of van nabij met ons te maken hebben,  
en voor de grote mensenwereld  
die Gij ons in handen hebt gegeven. 

 Zend ons daarheen met handen vol vrede,  
met woorden van leven.  
Dat wij alle eer doen aan de nieuwe naam die Gij ons geeft:  
gebroken brood,  
gedeelde wijn,  
lichaam van Christus.  
Amen.  

 
Vg.: Bidden/zingen we dan samen het gebed dat Jezus ons zelf geleerd heeft: 
 
A.: 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 kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid. Amen. 

 
 
VREDEWENS 
 

Om gerechtigheid was het Jezus te doen, 
radicaal engageerde Hij zich voor de zwakken en misdeelden. 
Geweldloos bleef Hij tot het einde. 
Daarom werd Hij de hoeksteen van de stad van vrede, 
een voorbeeld gaf Hij ons, een manier van leven die authentiek is 
en gelukkig maakt. 
 
Moge zijn vrede u dichtbij zijn. 
Als je gelooft dat wij elkaar gelukkig kunnen maken, 
als je heelheid verlangt 
en je bereid bent de anderen te aanvaarden, 
geef een hand aan wie naast je zit, 
en wens je buur de vrede. 

 
 



COMMUNIE 
 

Brood en wijn delen: een etappe op de weg voor we weer opbreken. 
Vooruitgrijpen op wat nog niet is: mensen die samen delen. 
Alvast doen wat we zeggen. 
Kom en weet dat we op elkaar aangewezen zijn. 
 
Zie, dit is het lichaam van Christus: 
Antwoord op wat je zelf bent: Amen. 
Wees wat je ziet en ontvang wat je bent. 

 
 
BEZINNINGSTEKST 
 

We zijn gewaarschuwd... maar het is misschien nog niet te laat. 
Zoals profeten aangesteld waren om er de wacht bij te houden, 
om te spreken waar anderen zwijgen, 
zo zijn ook wij gepromoveerd om te waarschuwen voor het te laat is. 
Het is erg gesteld met zee en land, met de hele mensheid. 
Onze manier van leven, de winsthonger van onze economie 
brengt ons op het randje van de afgrond. 
'Omkeren' is de boodschap ! 
Zeg het elkaar van mens tot mens, onder vier ogen. 
Haal er desnoods getuigen bij.  
Bindende afspraken zijn er nodig 
willen wij het verbond van God met zijn schepping nieuw leven inblazen. 
Laat ons hier en nu maar al beginnen, 
al is het met twee of drie. 
In Jezus' naam ! Het zal aanstekelijk werken.... 
geloof het maar ! 

Naar Ezechiël 33, 7-9 en Matteüs 18, 15-20 

 

SLOTGEBED 
 

God, 
nu wij door uw en onze woorden zijn geraakt 
kunnen wij elkaar zien met andere ogen, 
wordt de wereld van schijn doorprikt, 
is de balk even uit ons oog verdwenen, 
zien we dat minder meer is 
en staan we in het heldere licht 
dat in Jezus doorbrak. 
Geef ons de volgehouden aandacht en zorg 
voor iedereen dichtbij en veraf, 
zodat deze wereld mag openbloeien, 
hier en nu, tot de toekomst die Gij ons brengt. 
Amen. 

 



Vg.: God de Vader, die de bloemen op het veld bekleedt  
en de vogels in de lucht te eten geeft, 
zegen ons met al wat we nodig hebben om ten volle te leven.  

A.: Amen 
Vg.: God de Zoon, die brood en beker deelde om ons te voeden met zijn leven, 

zegen ons en vernieuw ons in uw liefde.  
A.: Amen 
Vg.: God de Heilige Geest, die over de wateren van de schepping zweefde  

en die de wereld uit chaos vorm gaf. 
A.: Amen 
Vg.: Zegene u de almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. 
A.: Amen 
Vg.: Draag zorg voor de Schepping,  

en draag vruchten van barmhartigheid. 
Gaat nu allen heen in vrede. 

A.:  Wij danken God. 
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