
	 12 

Aan wat op aarde leeft 
(t. Huub Oosterhuis – m. Gelukkig is het land) 
 
Aan wat op aarde leeft, geeft Gij hetzelfde brood.  
En wie er U om smeekt, wordt met uw Geest gedoopt.  
Geef ons dezelfde taal om uw Woord te verstaan.  
Bewaar ons in uw hand, bewaar ons in uw Naam. 
 
Wie in uw Vlees gelooft, geeft Gij uw eeuwig Woord.  
Omdat Gij zijt gedood, bestaan wij altijd voort.  
Leid al wie leven wil uw woning tegemoet  
omwille van uw dood, omwille van uw bloed. 
 
O Geest, die levend maakt en voegt het al aaneen.  
Wij zijn verstrooid geraakt, maar Gij houdt ons bijeen.  
Weersta toch aan de macht die onze harten scheidt,  
o alvermogend woord, o licht van eeuwigheid. 
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Ontsteken van licht 
 

  
 
Welkom 
 
Deze ‘Dag van Europa’ wordt in de EU-landen sinds 1985 op 9 mei 
gevierd om stil te staan bij het feit dat op die datum in 1950 de Franse 
minister Robert Schuman in een ambitieuze verklaring aangaf dat er 
een supranationale Europese organisatie moest worden opgericht, die 
later zou uitgroeien tot de Europese Unie. 
Deze verbondenheid kan alleen stand houden als het 
gemeenschappelijk belang beleefd kan worden als ons belang. Dat 
gaat verder dan een balans van concurrerende eigen belangen, zoals 
het nu is. 
 
De krachten die ons dragen als gemeenschap zoals waardering voor 
elkaars persoon, dankbaar verbonden met onze aarde en al wat ons te 
boven gaat, zijn ook relevant voor de leefbaarheid van de samenleving. 
We willen deze krachten, in en om ons heen, voeden met een 
gezamenlijke vesperviering. 
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Voorbede  (naar het Coventry-gebed voor vrede en verzoening)  
 
Bidden wij om onderlinge verbondenheid en solidariteit: 
 
Verlos ons van de haat die scheiding brengt  
tussen volk en volk, tussen ras en ras,  
tussen klasse en klasse. 
 

Heer ontferm U….. (naar de wijze van Taizé) 
 
Verlos ons van het begerig verlangen  
dat mensen en volken drijft naar bezit  
van wat hen niet toebehoort. 
 

Heer ontferm U….. (naar de wijze van Taizé) 
 
Verlos ons van de hebzucht  
die de arbeid van mensen uitbuit  
en de aarde verwoest. 
 

Heer ontferm U….. (naar de wijze van Taizé) 
 
Verlos ons van onze afgunst  
op het welzijn en geluk van anderen. 
Verlos ons van onze onverschilligheid  
ten opzichte van lijden, van daklozen en vluchtelingen. 
 

Heer ontferm U….. (naar de wijze van Taizé) 
 
Laat onze verbondenheid groeien 
maak ons solidair, vriendelijk en barmhartig 
 
 
Onze Vader… 
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Magnificat 
(t. H. Oosterhuis / m. I. De Sutter) 
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Hymne – Hij die gesproken heeft 
t. Huub Oosterhuis / m. Bernard Huijbers (mel: Zo vriendelijk en veilig) 
 

Hij die gesproken heeft een woord dat gáát. 
Een tocht door de woestijn, een weg ten leven. 
Een spoor van licht dat als een handschrift staat 
tegen de zwartste hemel aangeschreven. 
Hij schept ons hier een nieuwe dageraad. 
Hij roept ons aan, 'Ik zal jou niet begeven'. 
 

Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild, 
die het gewaagd heeft onze hand te vragen, 
die ons uit angst en doem heeft weggetild 
en ons tot hier op handen heeft gedragen. 
Hij die verlangen wekt, verlangen stilt. 
Vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen. 
 

Van U is deze wereld, deze tijd. 
Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken. 
Uw Naam is hartstocht voor gerechtigheid, 
uw woord een bron waaruit wij willen drinken. 
Gij die tot hiertoe onze toekomst zijt; 
dat wij niet in vertwijfeling verzinken. 

 
 
Stilte 
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Kyriegebed – Bidden wij tot de levende God 
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Europa – Een ruimte van solidariteit 
 
Zich inspannen om een inclusieve Europese gemeenschap uit te 
bouwen, betekent een ruimte van solidariteit opbouwen. Gemeenschap 
zijn betekent dat men elkaar wederzijds steunt en dat het dus niet kan 
dat slechts enkelen de lasten dragen en uitzonderlijke offers brengen, 
terwijl anderen vast verankerd blijven om hun bevoorrechte posities te 
verdedigen. Als de Europese Unie bij de aanpak van haar crisissen 
niet de zin zou herontdekken van het één gemeenschap zijn – en niet 
een geheel van kleine belangengroepen – dan zou zij niet alleen een 
van de belangrijke uitdagingen van haar geschiedenis, maar ook een 
van de grootste kansen voor haar toekomst, mislopen. 
 
Solidariteit is een woord waarvan men vaak de indruk krijgt dat men het 
uit het woordenboek wil schrappen. Solidariteit, die in christelijk 
perspectief haar bestaansreden vindt in het gebod van de liefde, kan 
niet anders zijn dan het levenssap van een levende en rijpe 
gemeenschap. Een solidaire gemeenschap wil zorg hebben voor de 
meest zwakken in de maatschappij, voor de armen, voor hen die 
worden uitgesloten door economische en sociale systemen, te 
beginnen met bejaarden en met werklozen. Solidariteit betekent ook 
dat men de samenwerking en wederkerige steun van de generaties 
terugwint. 
 
 Paus Franciscus - 28 oktober 2017 

Uit:  Toespraak tijdens conferentie "(Re)Thinking Europe"  
  
 
Stilte 
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Vernieuw Gij mij 
t. Ad den besten – m. Nürnberg 1676 
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Een visioen  
 

Na twee verschrikkelijke, verwoestende en de-humaniserende 
wereldoorlogen die uitgevochten werden op het Europese continent, 
stond er een aantal mensen op met een visioen: nooit meer oorlog in 
Europa.  

 
Om hun visioen werkelijkheid te laten worden was het noodzakelijk dat 
aartsrivalen Frankrijk en Duitsland geen toegang meer zouden hebben 
tot grote hoeveelheden kolen en staal ten behoeve van tanks en 
bommenwerpers. Ze lanceerden de Europese Kolen en Staal 
Gemeenschap. Ook aan Italië, Groot-Brittannië en de Benelux landen 
werd gevraagd hun kolen en staalproductie in de gemeenschap onder 
te brengen. Daarmee werd in 1952 de basis gelegd voor een continent 
in relatieve rust en vrede en voor de Europese eenwording.  

 
Een halt toeroepen aan de vicieuze cirkel van kwaad tot erger. Het 
automatisme van oorlog voeren en je gelijk halen door machtsvertoon 
en gebruik van geweld doorbreken. Dat is bijbels gesproken werken 
aan een nieuwe wereld. In de evangelieverhalen over Jezus wordt die 
nieuwe wereld Koninkrijk van God genoemd. Dat is deze bestaande 
wereld nieuw! Omdat oude patronen, gewoonten en gebruiken worden 
verbroken.  
 
Zonder mensen met een visioen verwildert het volk, wie alleen maar is 
overgeleverd aan de dagelijkse dingen verliest zicht op toekomst. Wie 
zich alleen bezig wil houden met zichzelf, met eigen geld en goed, 
verliest de verbinding met de gemeenschap, dichtbij en ver weg. 

 
 

Stilte 
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Handelingen 2   (Willibrordvertaling 1995) 
 

Toen de dag van Pinksteren aanbrak,  
waren zij allen op één plaats bijeen.   
Plotseling kwam er uit de hemel een geraas  
alsof er een hevige wind opstak,  
en het vulde heel het huis waar zij waren.   
 
Er verschenen hun vurige tongen,  
die zich verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten.   
Zij raakten allen vol van heilige Geest  
en begonnen te spreken in vreemde talen,  
zoals de Geest hun ingaf.   
 
Nu woonden er in Jeruzalem vrome Joden,  
afkomstig uit ieder volk onder de hemel.   
Toen dat geluid opkwam,  
liep de menigte te hoop en raakte in verwarring,  
omdat iedereen hen in zijn eigen taal hoorde spreken.   
Ze stonden versteld en vroegen zich verwonderd af:  
‘Maar dat zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken!   
Hoe is het dan mogelijk dat ieder van ons de taal van zijn 
geboortestreek hoort?   
Parten en Meden en Elamieten,  
en bewoners van Mesopotamië,  
Judea en Kappadocië, Pontus en Asia,  
Frygië en Pamfylië, Egypte en het Libische gebied bij Cyrene,  
en hier woonachtige Romeinen, Joden en proselieten,  
Kretenzen en Arabieren,  
wij horen hen in onze eigen taal spreken  
over de grote daden van God.’	

 
 
Stilte 
 
 
 
 


