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Suggesties voor gebed en ontmoeting 
Maart 2023 

 

Tot aan Together in september geeft Taizé maandelijks een suggestie voor een moment van 

gebed om je alleen of samen voor te bereiden. Kies gerust andere liederen die beter bekend 

zijn in jouw context. Zie de website van Taizé. voor ideeën hoe je een ruimte kunt inrichten 

om een goede atmosfeer voor gebed te creëren en om de muzieknotatie voor de liederen 

te vinden. Verder vindt je inspiratie voor een moment van reflectie en voor een moment van 

ontmoeting. 

 

MOMENT VAN GEBED 

Lied: Jesus my Joy is to love you 

Psalm: Psalm 23 

Reciteer in twee groepen die elkaar afwisselen of laat de gemeenschap antwoorden op 

het voorlezen door een voorganger, bijvoorbeeld met een Alleluia na elk vers. 

1 De HEER is mijn herder, 

het ontbreekt mij aan niets. 

2 Hij laat mij rusten in groene weiden 

en voert mij naar vredig water, 

3 hij geeft mij nieuwe kracht 

en leidt mij langs veilige paden 

tot eer van zijn naam. 

4 Al gaat mijn weg door een donker dal, 

ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij, 

uw stok en uw staf, zij geven mij moed. 

5 U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand, 

u zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. 

 
6 Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven, 

ik keer terug in het huis van de HEER tot in lengte van dagen. 

  

https://www.taize.fr/en_article337.html
https://together2023.net/wp-content/uploads/2023/02/Song-1.m4a
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Evangelie: Johannes 10:1-10 

1 ‘Waarachtig, ik verzeker u: wie de schaapskooi niet binnengaat door de deur maar 

ergens anders naar binnen klimt, is een dief of een rover. 2 Wie door de deur naar 

binnen gaat, is de herder van de schapen. 3 Voor hem doet de bewaker open. De 

schapen luisteren naar zijn stem, hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze 

naar buiten. 4 Wanneer hij al zijn schapen naar buiten gebracht heeft, loopt hij voor ze 

uit en de schapen volgen hem omdat ze zijn stem kennen. 5 Iemand anders volgen ze 

niet, ze lopen juist van hem weg omdat ze de stem van een vreemde niet kennen.’ 6 

Jezus vertelde hun deze gelijkenis, maar ze begrepen niet wat hij bedoelde. 7 Hij ging 

verder: ‘Waarachtig, ik verzeker u: ik ben de deur voor de schapen. 8 Wie vóór mij 

kwamen waren allemaal dieven en rovers, maar de schapen hebben niet naar hen 

geluisterd. 9 Ik ben de deur: wanneer iemand door mij binnenkomt zal hij gered 

worden; hij zal in en uit lopen, en hij zal weidegrond vinden. 10 Een dief komt alleen 

om te roven, te slachten en te vernietigen, maar ik ben gekomen om hun het leven te 

geven in al zijn volheid.  

Lied: “I Need Your Loving Heart”  (Grace Deeb, Jesus Ma Joie) 

Stilte 

Voorbeden  

Zing een respons tussen de elke voorbede, bijvoorbeeld een Kyrie Eleison. Je kunt ook 

extra voorbeden toevoegen, toegesneden op je eigen lokale context en omstandigheden. 

Moge de Heilige Geest christenen van alle denominaties inspireren om samen op te 

trekken, zodat zij hun gemeenschap op lokaal en universeel niveau versterken 

wanneer ze samen de synodale weg bewandelen. 

Dat allen die autoriteit hebben in de kerk en daarbuiten – in het publieke domein, de 

politiek, het maatschappelijke leven – hun macht gebruiken voor het algemeen 

welzijn, geïnspireerd door het voorbeeld van de Goede Herder. 

We bidden voor hen die lijden onder wangedrag van mensen in de kerk: dat zij 

binnen de kerk een adequate reactie mogen ontvangen op hun pijn en lijden.  

(Dit is de gebedsintentie van Paus Franciscus voor maart) 

Onze Vader 

 

 

 

  

https://together2023.net/wp-content/uploads/2023/02/Song-2.mp3
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MOMENT VAN REFLECTIE 

Na een viering kun je zelf of in kleine groepjes reflecteren op het Evangelie. Als je met 

anderen bent kun je ervaringen en inzichten uitwisselen.  

Reflectie op het Evangelie 

De gelijkenis van de herder is heel bekend, maar soms gebagatelliseerd zodat het 

een vroom beeld wordt van de “goede herder.” Maar de controversiële elementen in 

deze passage laten de spanning in de woorden van Jezus zien, die onrecht en 

hypocrisie verwerpt, vooral in het gedrag van religieuze leiders. Vandaag kennen de 

meesten van ons de werkzaamheden van de herder niet meer, maar in de tijd van 

Jezus was het algemeen bekend. De parabel raakt aan hun belevingswereld van de 

toehoorders, maar toch begrijpen zij het niet (zie vers 6)! Het is niet makkelijk om een 

boodschap te horen die je uit balans brengt. Het vergt veel vertrouwen in de brenger 

van die boodschap en een bewustzijn van je eigen zwakte en falen. 

Al meteen hecht de evangelist Johannes grote waarde aan Jezus’ woorden met zijn 

uitdrukking “waarachtig, ik verzeker jullie,” waarmee hij aanduidt wat waar en 

betrouwbaar is in het geloof. We zouden verwachten dat Jezus zichzelf identificeert 

met de herder, maar hij maakt een omweg via het symbool van de deur. Deze deur 

heeft een doorslaggevende functie: het is de toegang en de uitgang. Maar hij 

waarschuwt ook meteen voor mensen hun weg naar binnen banen buiten de deur 

om. Jezus werpt meteen de vraag naar onderscheiding op: wat stuurt mijn leven, naar 

wie luister ik en wie inspireert me om keuzes te maken, om mijzelf ergens aan te 

verbinden? 

Jezus beschrijft dan de rol van een echte herder. Zo’n herder leidt de kudde in en uit, 

in een heen en weer gaande beweging waarin ze veiligheid en vrijheid ondervinden. 

De nadruk ligt op een relatie van wederzijds vertrouwen – een vertrouwen dat twee 

kanten op werkt. De herder kent zijn schapen bij naam. Elk schaap herkent de stem 

van de herder. De herder zorgt voor ze en geeft overvloedig wat goed voor ze is. 

Onderscheiding wordt hier langs een meetlint gelegd: wat brengt het in ons en tussen 

ons tot stand? Leven in overvloed, een kwaliteit van leven gebaseerd op vertrouwen, 

welwillendheid naar jezelf en naar anderen (vergelijk Psalm 23). 

Jezus wijst op een enkele deur, één doorgang die vrijheid en veiligheid biedt. Zichzelf 

aanwijzend als de herder wijst hij zo ook naar één herder die voor zijn schapen zorgt 

en hen naar een overvloedig bestaan leidt. Zijn schapen vormen één kudde die luistert 

en die de stem van de herder herkent. De evangelist hamert op het toebehoren omdat 

dat gebaseerd is op deze ene vertrouwensband, persoonlijk en intiem, zoals die 

tussen Jezus en zijn Vader (vers 15). In deze relatie vindt de kudde haar eenheid. 

Pastor Anne-Laure Danet – Verenigende Protestantse Kerk in Frankrijk  
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Gespreksvragen 

 Hoe leidt mijn vertrouwen in Jezus mij naar vrijheid en veiligheid? 

 Wat betekenen deze vrijheid en veiligheid in je omgang met anderen? 

Één kudde, veel schapen, één herder, één deur: hoe helpen deze metaforen mijn 

begrip van de kerk en de relatie met andere kerken? 

Getuigenis 

Elke maand delen we de ervaringen van verschillende mensen met betrekking tot het 

kerkelijk leven, gemeenschap en synodaliteit in een oecumenische context. Deze maand 

bestaat dat uit een video opgenomen door ‘Pro Oriente’ in het Midden-Oosten. 

Bekijk deze maand een filmpje van ‘Pro Oriente’ in het Midden-Oosten: 

https://youtu.be/FlezTmsoFDU 

Een boodschap van de eerste christenen: Brief van Ignatius van Antiochië (ca. 30-107) 

aan de Efeziërs IV (Nederlandse vertaling: rkdocumenten.nl) 

2 Maar ook ieder van u afzonderlijk moet een koor worden om harmonisch in eenheid 

Gods klankkleur over te nemen en met één stem uw loflied te zingen door Jezus 

Christus voor de Vader. Moge Hij naar u luisteren en door uw goede daden erkennen 

dat u leden bent van (het Lichaam van) zijn Zoon. Want het is u tot zegen een 

vlekkeloze eenheid te zijn, zo immers hebt u altijd deel aan God. 

 

MOMENT VAN ONTMOETING 

We zijn als christenen samen op weg – in deze wereld. We dagen je uit om met vertrouwen 

om je heen te kijken en open te staan voor je naaste. Daarvoor hebben we de volgende 

suggesties. 

Goede-Herder-speurtocht 

Het doel van deze activiteit is om de deelnemers te helpen om de kwaliteiten te 

ontdekken die Jezus presenteert als de Goede Herder en hoe je deze kwaliteiten 

praktisch kunt beleven. Zorg voor een paar gespreksleiders voor deelgroepjes als je 

met meer dan 10 deelnemers bent. 

Geef tijd voor reflectie: moedig deelnemers aan om een paar minuten in stilte te 

overdenken welke kwaliteiten een Goede Herder zou hebben. 

Deel met de hele groep: laat alle deelnemers bij elkaar navragen welke kwaliteiten ze 

hebben genoteerd. Ieder maakt voor zichzelf een lijstje van alle kwaliteiten die hij 

tegengekomen is. 

Reflecteer: Als iedereen een lijst heeft samengesteld, bespreek die dan in kleine 

groepjes. Bespreek ook hoe die in de praktijk kunnen worden toegepast, zowel 

individueel als in een gemeenschap. Hoe kunnen deze kwaliteiten de eenheid binnen 

de kerk bevorderen, met name in het licht van het synodale proces dat nu aan de gang 

is? 

  

https://youtu.be/FlezTmsoFDU
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Enkele voorbeelden: 

1. Wijsheid 

• Vraag advies aan een mentor of oudste die je vertrouwt 

• Lees een boek of kijk een documentaire over een onderwerp dat jouw 

geloof uitdaagt of je kennis vergroot 

• Ga in gesprek met iemand met andere zienswijzen 

2. Vertrouwen 

• Wees open en transparant in je communicatie 

• Kom afspraken na 

• Zorg dat men op je kan bouwen, wees betrouwbaar 

3. Communicatie 

• Luister actief naar anderen 

• Sta open voor feedback 

• Uit jezelf duidelijk en respectvol 

4. Luisteren 

• Ga actief de dialoog aan 

• Stel jezelf open voor het perspectief van anderen 

• Neem de tijd om andermans zorgen en behoeften te begrijpen 

5. Deelname 

• Zoek een actieve rol in besluitvormingsprocessen 

• Draag bij aan de gemeenschap 

• Ondersteun anderen in hun inzet 

Aan het einde kan elke groep een paar inzichten delen. Vat de opbrengst samen en 

herhaal de noodzaak van het reflecteren op Jezus als de Goede Herder en van het 

inoefenen van zijn kwaliteiten. 

MEER 

Andere bronnen 

Voor deze tekst in andere talen, zie de projectwebsite van Taizé: How can we prepare? - 

Together 2023. 

Kijk ook eens naar de het document Biblical Resources for Synodality dat het secretariaat 

voor de synode over synodaliteit aanbiedt. 

Reis naar Together! 

De Katholieke Vereniging voor Oecumene organiseert een groepsreis naar Together in 

Rome van 28 september t/m 2 oktober  2023. Kijk op www.oecumene.nl/together voor alle 

informatie. Rond deze reis biedt de vereniging verder activiteiten ter voorbereiding en ter 

reflectie achteraf aan. Ook vind je hier meer achtergronden over Together, synodaliteit en 

oecumene. Je kunt ook op eigen gelegenheid naar Rome, kijk dan op together2023.net.   

https://together2023.net/info-page/how-can-we-prepare/
https://together2023.net/info-page/how-can-we-prepare/
https://www.synod.va/en/news/biblical-resources-for-synodality.html
http://www.oecumene.nl/together
https://together2023.net/

