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MIVA collecte 2018 Liturgische suggesties Vieren & Doen 
‘Recht op zorg’ is de onderstroom van de MIVA campagne van dit jaar. Zorg verlenen aan 
elkaar en zorg ontvangen, ook als je afgelegen woont of letterlijk in een lastige situatie zit, 
zijn basis-grondrechten zouden we kunnen zeggen.  
Omzien naar elkaar, elkaar écht zien, van mens tot mens, dat is wat de medewerkers van het 
Silobela ziekenhuis in Zimbabwe doen en wat een door en door Bijbelse opdracht voor ons 
allemaal is. Eén van de werken van barmhartigheid die ons geleerd worden door de Bijbel is 
het ‘zieken bezoeken’. Dat is een mooie praktische vertaling van ‘Naastenliefde’, het eerste 
en grootse leerpunt voor alle mensen die Jezus van Nazareth willen navolgen.   
 
In zijn jongste apostolische exhortatie ‘Gaudete et exsultate’ geeft Paus Franciscus opnieuw 
aan dat de navolging van Christus, volgeling zijn van Jezus ook een praktische, dynamische 
kant heeft. Iedereen heeft een missie. Vanuit de Bijbelse spiritualiteit leven betekent dan 
ook, in navolging van Jezus en de heiligen, concrete invulling geven aan die missie.  
 
Deze liturgische suggesties willen bouwstenen geven om te vieren in de geest van ‘naar 
elkaar omzien’ met name rondom de zorg voor zieken en beperkte mensen. De Geest van 
Pinksteren kan daarbij een inspirator zijn. Het vuur dat uitgestort is zet wat in gang, zet in 
beweging en zet aan tot concreet handelen. Kom, Schepper Geest, open onze ogen en zet 
ons in beweging! 
 
LITURGISCHE BOUWSTENEN  
Suggesties voor Schriftlezingen 
Leviticus 19, 1- 18 
Psalm 16 
Psalm 142 
Lucas 10, 25-37 
Mattheus 25, 35-36  
2 Timoteüs 1, 1-7  
 
Inspiratie  
Benedictus 
De zorg die men aan zieken wijdt, gaat voor en boven alles.  
Zij worden gediend als waren zij inderdaad Christus.  
Want Hij heeft zelf gezegd:  
'Ik was ziek en jullie bezochten Mij',  
en 'Wat jullie gedaan hebben voor een van deze onaanzienlijkste,  
dat hebben jullie voor Mij gedaan.' 
 
Benedictus van Nurcia (480-547) 
Uit: De Regel van Benedictus  
Vertaling:  Patrick Lateur 
 
Franciscus 
Als een broeder waar dan ook ziek wordt,  
mogen de broeders hem niet achterlaten zonder een,  
of zo nodig meer, broeders aan te wijzen die hem dienen  
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zoals zij zelf gediend zouden willen worden. 
 
Franciscus van Assisi (1182-1226)  
Regel van de minderbroeders, voorlopige redactie 
Bezorgd door: Willem Marie Speelman 
Meinema, 2018 
 
Gelukkig de mens die zijn naaste in diens broosheid draagt  
zoals hij door hem gedragen wil worden 
als hij in een soortgelijke situatie verkeert. 
Gelukkig de dienaar die al het goede aan de Heer God teruggeeft. 
Wie iets voor zichzelf achterhoudt, 
verbergt in zich het geld van de Heer zijn God 
en wat hij dacht te hebben zal hem worden afgenomen. 
 
Franciscus van Assisi (1182-1226)  
Wijsheidsspreuk 18  
Uit: Franciscus van Assisi, Mysticus van nabijheid 
André Jansen o.f.m.  
Halewijn, 2013 
 
Franciscus Xaverius sj. 
Heer, leer me de ware grootmoedigheid 
leer me U te dienen zoals Gij 
het graag hebt: 
te geven zonder te berekenen, 
te vechten zonder vrees voor wonden, 
te zwoegen zonder naar rust te verlangen, 
te werken zonder naar loon te vragen, 
altijd er op uit zijn Uw wil te doen. 
 
Franciscus Xaverius sj. (1506-1552) 
www.jezuieten.org 
 
Suggesties voor liederen 
U, God, hebt mij opgericht 
 
U, God, hebt mij opgericht! 
Lang was ik aan bed gebonden, 
lijf en ziel zijn niet gezwicht, 
hebben weer hun kracht gevonden. 
Nieuwe dagen vangen aan; 
dankbaar kom ik voor U staan. 
 
Troostend ging Gij met mij mee, 
zelfs toen in de bangste nachten, 
in die aangolvende zee 

http://www.jezuieten.org/
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ik mijn ondergang verwachtte. 
Die het stille schreien hoort, 
droeg mij ook het duister door. 
 
Als de dag de nacht verdringt 
en het land in licht gehuld is, 
als de zon de hemel vindt 
die van vogelzang vervuld is, 
klinkt het heel de wereld door. 
ik mag zingen in dat koor! 
 
Hoe de nacht ook dreigt en dringt, 
morgenster, U zie ik dagen! 
want zolang de schepping zingt, 
word ik daarop meegedragen. 
Waar mijn leven nieuw begon 
weet ik U mijn levensbron!  
 
Tekst: Svein Ellingsen 
Vertaling: Sytze de Vries 
Uit: Liedboek zingen en bidden in huis en kerk 
Lied 856, pagina 1377 
 
Mens voor de mensen 
 
Refrein 
Mens voor de mensen zijn, herder als God, 
trooster voor groot en klein, zo lief als God. 
 
God, roept zijn mensen, Hij roept ze bij naam 
opdat zij toegewijd zijn wegen gaan. - Refrein 
 
Genade zaait Hij als zaad in hun hart, 
zijn Geest vernieuwt de tijd en heelt de smart. – Refrein 
 
Klein met de kleinen zijn, vriend onverwacht, 
niet op zichzelf maar op and’ren bedacht. – Refrein 
 
Zieken om armen, hun tranen verstaan, 
met hen de kruisweg ten einde toe gaan. – Refrein 
 
Uit: Zingt Jubilate 
Lied 509, pagina 627 
Dat wij volstromen 
 
dat wij volstromen met levensadem  
en schreeuwen eindelijk geboren. 
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dat wij volstromen met levensadem 
en lachen eindelijke geboren. 
 
dat wij volstromen met levensadem 
en weten eindelijk geboren. 
 
Tekst: Huib Oosterhuis 
Muziek: Bernhard Huijbers 
Uit: Gezangen voor liturgie 
Lied 416, pagina 421 
 
Brood zal ik geven 
Uit: Liedboek zingen en bidden in huis en kerk 
Lied 1007, pagina 1552 
 
O Liefde die verborgen zijt 
Uit: Liedboek zingen en bidden in huis en kerk 
Lied 8561, pagina 1000 
 
Misericorde sicut Pater! 
(Barmhartig als de Vader!) 
 
Hymne voor het Heilig Jaar van de Barmhartigheid 
Deze is te beluisteren via: https://www.youtube.com/watch?v=2Y53AJ0_mW8  
Muziek en tekst zijn te vinden In: 
Overzicht van de gezangen 2016-2 
Uitgeverij Berne Media, 2016 
 
Bezinningssuggestie  
Om leven 
 
Zo aards en kwetsbaar als we zijn, 
mensen van vlees en bloed, 
 
bidden wij U om brood, 
het gewoonste, 
het meest verwonderlijke. 
 
Brood. 
Teken van uw aandacht, 
tastbaar bewijs van uw goedheid. 
 
Om leven bidden wij 
vol liefde, vol recht, vol vrede. 
tot en met uw Koninkrijk. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=2Y53AJ0_mW8
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O God, dat we ook zelf brood zijn, 
mensen ruimhartig en mededeelzaam. 
 
Andermans nood onze nood. 
Ons brood zijn brood. 
 
Hans Bouma 
Uit: Het wonder van Lourdes 
Kok, 2008 
 
Laat Uw Geest door onze aderen stromen 
 
Wij weten, God, 
dat uw Geest over de aarde waait,  
maar vaak bespeuren en begrijpen we hem niet. 
Soms denken we zelfs, dat hij zomaar waait. 
Daarom: laat uw Geest in ons leven breken. 
Laat hem als bloed door onze aderen stromen, 
zodat we geheel door uw wil worden aangejaagd. 
Laat hem als bloed door onze aderen stromen, 
zodat we ons hart openstellen om u te dienen.  
 
Laat uw Geest ook over de volkeren waaien. 
Laat uw Geest waaien over Europa en het rijke Amerika, 
uw Geest die mensen barmhartig en dienstbaar maakt. 
Laat uw Geest waaien over de Afrikaanse volkeren, 
uw Geest die mensen de weg naar vrijheid wijst.  
 
Laat uw Geest door onze aderen stromen, 
uw Geest die ons hart geeft voor andere mensen. 
Laat uw Geest door onze aderen stromen, 
uw Geest die mensen tot ontmoeting brengt, 
en   huizen laat  openen voor vreemden. 
Laat uw Geest door onze aderen stromen 
als warm bloed uit ons hart 
zodat uw koninkrijk  
openbreekt over heel de aarde 
tot in lengte van dagen.  
Amen  
 
Anthony Gittins, Nigeria 
www.dederdekerk.nl  
Samengesteld door Johanneke Bosman 
Berne Media 
 
 

http://www.dederdekerk.nl/

