
AANZET TOT EEN (EUCHARISTIE)VIERING BIJ HET JAARTHEMA 

DAS GOESTING 
 
 
WELKOM  
 
Vg.: Welkom!!! We mogen en kunnen het weer zeggen 

nu er na twee jaar nagenoeg geen beperkingen meer zijn! 
 Welkom dus in deze viering  

waarin wij met elkaar luisteren naar woorden. 
Woorden die ons aanzetten  
tot nadenken over de drijvende kracht achter scouting 
en ons eigen engagement daarbinnen. 
 
Laten we nu dan met volle goesting gaan vieren 
in de Naam van de Vader,  
de Zoon en de heilige Geest. 
Amen. 
  

VERGEVINGSMOMENT 

 
Vg.: Scouting is gemeenschap vormen, 

is "er zijn" voor elkaar.  
Waar mensen met elkaar samenleven, 
gebeuren vaak goede, maar helaas ook minder goede dingen. 
Laten wij God dan ook vragen 
dat Hij ons vergeving schenkt 
en zich over ons ontfermt, 
dat Hij van ons nieuwe mensen maakt 
en ons omkeert tot vernieuwd leven.  
 

Vergeven is iemand bevrijden, 
iemand weer kans geven nieuw te worden. 
Vergeven is iemand de hand reiken 
om over de zwakheid heen te geraken. 
Heer, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. 

 

Vergeven is de zon brengen, 

is de muur afbreken, 

is de brug bouwen, 

is terug contact opnemen.  

Christus, ontferm u over ons. Christus ontferm u over ons. 

 

 

 

 



Vergeven is de andere weer zo graag zien als jezelf.  
Heer, omdat wij niet altijd blijven zoeken 
naar goede vormen van samen-leven, 
vragen we U om vergeving.  
Heer, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. 

Vg.:  God, 
Gij zijt ons vergevend nabij.  
Leer ons ook zo omgaan met elkaar.  
Ontferm U over ons, 
vergeef ons onze zwakheden en fouten 
en geef ons goesting er altijd te zijn voor iedereen.  
Amen. 

OPENINGSGEBED 

 
Vg.: God, 

We staan vaak te weinig stil bij ons zelf 
en vragen ons nauwelijks af  
waarom we doen wat we doen. 
Dat geldt ook voor ons ‘scouts-zijn’. 
Sta ons in dit uur bij en geef ons richting 
ons engagement bespreekbaar te maken 
zodat we een boost kunnen geven aan onze motivatie. 
Amen. 

 

DIENST VAN HET WOORD 

 
Lezing uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de christenen van Korinthe (12, 12-27) 
 
Broeders en zusters, 12een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat; ondanks hun 
veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus. 
13Wij zijn allen gedoopt in één Geest en zijn daardoor één lichaam geworden; of we nu Joden 
of Grieken zijn, slaven of vrije mensen, we zijn allen van één Geest doordrenkt. 14Tegelijk 
bestaat een lichaam niet uit één deel, maar uit vele. 15Als de voet zou zeggen: ‘Ik ben geen 
hand, dus ik hoor niet bij het lichaam,’ hoort hij er dan werkelijk niet bij? 16En als het oor zou 
zeggen: ‘Ik ben geen oog, dus ik hoor niet bij het lichaam,’ hoort het er dan werkelijk niet bij? 
17Als het hele lichaam oog zou zijn, waarmee zou het dan kunnen horen? Als het hele lichaam 
oor zou zijn, waarmee zou het dan kunnen ruiken? 18Maar God heeft juist alle lichaamsdelen 
hun eigen plaats gegeven, precies zoals Hij dat wilde. 19Als ze met elkaar slechts één 
lichaamsdeel zouden vormen, zou dat dan een lichaam zijn? 20Het is juist zo dat er een groot 
aantal delen is en dat die met elkaar één lichaam vormen. 21Het oog kan niet tegen de hand 
zeggen: ‘Ik heb je niet nodig,’ en evenmin kan het hoofd tegen de voeten zeggen: ‘Ik heb jullie 
niet nodig.’ 22Integendeel, juist die delen van het lichaam die het zwakst lijken zijn het meest 
noodzakelijk. 23De delen van ons lichaam waarvoor we ons schamen en die we liever 
bedekken, behandelen we zorgvuldiger en met meer respect 24dan die waarvoor we ons niet 
schamen. Die hebben dat niet nodig. God heeft ons lichaam zo samengesteld dat de delen die 
het nodig hebben ook zorgvuldiger behandeld worden, 25zodat het lichaam niet zijn 
samenhang verliest, maar alle delen elkaar met dezelfde zorg omringen. 26Wanneer één 



lichaamsdeel pijn lijdt, lijden alle andere mee; wanneer één lichaamsdeel met respect 
behandeld wordt, delen alle andere in die vreugde. 27Welnu, u bent het lichaam van Christus 
en ieder van u maakt daar deel van uit.  
 
 
Lied 
 
 
Lezing uit het evangelie zoals ons dat is overgeleverd door Johannes (14, 1-14). 
 
In die tijd zei Jezus: 1‘Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op Mij. 2In het huis van 
mijn Vader zijn veel kamers; zou Ik anders gezegd hebben dat Ik een plaats voor jullie gereed 
zal maken? 3Wanneer Ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom Ik terug. Dan zal Ik 
jullie met me meenemen, en dan zullen jullie zijn waar Ik ben. 4Jullie kennen de weg naar 
waar Ik heen ga.’ 5Toen zei Tomas: ‘Wij weten niet eens waar U naartoe gaat, Heer, hoe 
zouden we dan de weg daarheen kunnen weten?’ 6Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en 
het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door Mij. 7Als jullie Mij kennen zullen jullie 
ook mijn Vader kennen, en vanaf nu kennen jullie Hem, want jullie hebben Hem zelf gezien.’ 
8Daarop zei Filippus: ‘Laat ons de Vader zien, Heer, meer verlangen we niet.’ 9Jezus zei: ‘Ik 
ben nu al zo lang bij jullie, en nog ken je Me niet, Filippus? Wie Mij gezien heeft, heeft de 
Vader gezien. Waarom vraag je dan om de Vader te mogen zien? 10Geloof je niet dat Ik in de 
Vader ben en dat de Vader in Mij is? Ik spreek niet namens mezelf als Ik tegen jullie spreek, 
maar de Vader, die in Mij blijft, doet zijn werk door Mij. 11Geloof Me: Ik ben in de Vader en 
de Vader is in Mij. Als je Mij niet gelooft, geloof het dan om wat Hij doet. 12Werkelijk, Ik 
verzeker jullie, wie op Mij vertrouwt zal hetzelfde doen als Ik, en zelfs meer dan dat, Ik ga 
immers naar de Vader. 13En wat jullie dan in mijn naam vragen, dat zal Ik doen, zodat door 
de Zoon de grootheid van de Vader zichtbaar wordt. 14Wanneer je iets in mijn naam vraagt, 
zal Ik het doen.’ 
 

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, de DAS wordt als symbool gezien voor het 
engagement binnen scouting. Laat de knoop in de DAS : 

- ons denken aan hoe we als scouts of gidsen door grote en kleine daden 
dienstbaar kunnen zijn aan elkaar en de wereld. 
Allen: Wij bidden U, verhoor ons Heer. 

- ons ontdekken wat de talenten van iedereen zijn en elkaar waarderen om wat we 
kunnen.  
Allen: Wij bidden U, verhoor ons Heer. 

 
  - ons denken aan de groepssfeer waar we voor gaan; elkaar opvrolijken wanner het 

eens minder gaat.   
Allen: Wij bidden U, verhoor ons Heer. 



 
Vg.: Goede God, scouting is niet voor even, maar voor het leven. DAS Goesting! Help ons 

daarom  samen met ons nest, onze patrouille of onze leidingsploeg naar oplossingen 
zoeken wanneer  het eens niet gaat zoals we willen. Amen. 

 
 

DIENST VAN DE TAFEL 

 

Vg.: We plaatsen brood op deze tafel, God, 
en zoals we brood breken en delen met elkaar, 
zo willen we ook proberen 
om onszelf te breken en te delen met elkaar. 

Neem dit brood aan, God, 
en geef ons de tedere aandacht 
om te bouwen aan een wereld 
waar geen mens alleen is of tekort heeft. 

We plaatsen ook een beker met wijn, God, 
omdat wijn het teken van vreugde en blijheid is. 
Zo willen we ook proberen 
om vreugde met en aan elkaar te beleven. 

Neem deze wijn aan, God, 
en geef ons moed en durf 
om in dankbaarheid te werken 
aan de vreugde op deze aarde en in onze groep. 

 Dit brood en deze wijn dragen wij als gave tot U, 
 onnoembare en nabije God. 
 Draag Gij ons leven. 
 
 
TAFELGEBED  
 
Pr.: In uw Naam zijn wij hier samen. 
 Wij noemen U, tastend en twijfelend: 

God en Vader, Roepstem, Drager, Grond van het leven. 
 
Niemand heeft U ooit gezien, 
maar elke dag opnieuw is het duidelijk 
hoe Gij werkzaam aanwezig zijt 
daar waar mensen elkaar vinden 
en van elkaar houden, 
waar mensen de handen in elkaar slaan 
en de kleine stappen zetten 
om deze wereld om te bouwen tot uw wereld. 
 



Wij zien U aan het werk 
in de ontluikende liefde tussen mensen, 
in de groeiende solidariteit, 
in blijvende verbondenheid, 
in de kleine en grote inzet 
voor vrede en gerechtigheid. 
 
Wij zien U aan het werk in Jezus, uw Zoon: 
de woorden die Hij sprak waren uw woorden, 
en worden nu ook de onze. 
 
In Hem hebt Gij uw lot aan ons verbonden, 
Uw droom in ons gelegd: 
dat lammen niet lam blijven 
en doven niet doof. 
Dat er voor elke mens leven mogelijk is, 
leven in overvloed. 
 
Hem willen wij hier bij name noemen als inspiratie, 
wegwijzer voor ons leven, 
als blijvende oproep om te blijven doen 
wat Hij heeft gedaan. 
Die avond, 
vlak voor zijn dood, 
vatte Hij zijn leven samen,  
toonde wie Hij was en wie Hij blijven wou 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 AAN 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. 
IN UW BREKEN EN DELEN BLIJF IK LEVEN IN UW MIDDEN. 

 
 Daarom bidden wij U: 

beziel ons met zijn Geest. 
Dat wij vanuit zijn inspiratie weten wat recht en wat slecht is. 
 
Dat wij midden de ontmoediging 
de fantasie bewaren 
en wegen blijven vinden naar de nieuwe toekomst 
die Gij ons in handen hebt gegeven. 



Dat onze hand niet slaat, 
dat onze mond niet verraadt, 
dat wij geen mens verloochenen. 
 
En dat wij niet vergeten hen die op ons blijven rekenen: 
zij van wie wij houden 
en zij van wie wij nog niet genoeg houden. 
Dat wij niet vergeten hen die naast ons staan, 
ons voorgaan en bemoedigen, 
en hen met wie wij samen op weg zijn naar menselijker samenleven. 
Dat wij evenmin vergeten hen die van ons zijn heengegaan: 
dat zij tot ons blijven spreken, 
ons verder oproepen en inspireren, ook nu zij gestorven zijn. 
 
Beziel ons met uw Geest. 
Dat wij elkaar bewaren, verdragen en voortstuwen 
in de richting van menswaardigheid. 
Dat wij niet wijken voor macht of eigenbaat. 
Dat wij waakzaam zijn om de tekenen van hoop te zien. 
Dat wij zelf tot zo’n teken van hoop mogen uitgroeien. 

 
 
Pr.: Bidden/zingen we dan samen het gebed dat Jezus ons zelf geleerd heeft: 
 
Allen: 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, 
wens je buur dan 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. 

 
 

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 
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.: Zegene u de almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. 
A.: Amen 
Vg.: Gaat nu allen heen in vrede. 
A.:  Wij danken God. 


