
Veerviering 22 november 2015: “Geheiligd zij Uw Naam” 
    
 
Verwelkoming en verontschuldigingen   
 
Openingslied: p.34 God van mensen  
 
Situering van het thema  
 
Geheiligd zij uw Naam  
De naam die geheiligd is heeft te maken met het zoeken van nieuwe woorden om 
hoop en verlangen, verontwaardiging en onmacht uit te drukken, en langzaam op het 
spoor te komen van nieuwe symbolen die niet bezitten, niet bezetten, maar die vorm 
geven aan onze gemeenschappelijke strijd tegen onrecht en verdrukking. 
Het is zoeken naar rituelen die warme verbondenheid kunnen weergeven, en dit 
vanuit de dagdagelijkse realiteit die ons met gebrokenheid, vervreemding, 
eenzaamheid confronteert.  
Het is het zichtbaar en hoorbaar worden van wat de  naam ‘geheiligd’, vandaag kan 
betekenen: Illegale, kleine mensen god; Moeder van Verworpenen: Zoon zonder 
Papieren; Geest van de Goot; Niemand. 
Of we noemen God het verlangen dat in ons leeft: Licht van Toekomst; Zicht op 
Morgen; Inzicht voor Vandaag; Voetspoor Vooruit; Ommekeer ten Goede. 
Of we noemen God de bewogenheid die we in onszelf voelen: Stille Roepkracht van 
Vernieuwing en Bevrijding; Diepe Verontwaardiging; Koppige Hoop. 
 
Of we spreken over God als tot elkaar: Jij, die met ons meegaat; Trouwe 
Bondgenoot; Mens in Wording; Tedere Toevlucht: Moeilijke Vriend, Vruchtbare 
Leegte…heilige… 
We spreken over God in het benoemen van de realiteit, als protest tegen het 
vergeten.  
Dat is bidden in de tegenstroom. 
Dat is op zich voldoende reden om vandaag samen te vieren.  
Laten we samen het openingsgebed bidden: 
 
Openingsgebed 
Als woorden sporen kunnen dragen 
Van het onzegbare 
Als zingen kracht geeft en 
De mensen optilt, 
Als stilte zo gastvrij kan zijn 
Dat niets erin verloren gaat, 
Als we deze morgen onze ogen mogen wenden 
Naar het licht 
Laat dan dit uur gezegend zijn. 
 
 
 
Lied: p.76: Heilig de God van alle leven (lieve kondigt dit lied aan) 
 
 



Evangelie-lezing + duiding 
 
 
Het brandende braambos  (Nico Ter Linden) O.T.  
 
Mozes was herder over de kudde van Jethro. Hij leidde de kudde achter in de 
woestijn en hij kwam bij de berg van God. Daar verscheen hem de engel van de 
Heer. 
 
E.  In de woestijn is hij, achter in de woestijn. Ver van huis, ver van wat vertrouwd 
is en overzichtelijk, ver van zijn vrouw en zijn kind. En mijlenver van zijn volk, dat in 
Egypte lijdt. Moet hij niet bij zijn volk zijn? Maar wat kan hij doen? Een nietig mensje 
is hij, een mannetje alleen in een onmetelijke woestijn, zelf ook aan angst en 
vertwijfeling ten prooi. Wat kan hij doen?  
 
L. Het is een zware tijd voor Mozes, terwijl hij met zijn beesten rondzeult en niet 
weet waar het naar toe moet met zijn leven. Hij voelt er zich volstrekt verloren. Maar 
uitgerekend daar is Mozes verstild en gelouterd. Daar, achter in die woestijn, bleek 
de berg van God te liggen. En uitgerekend daar roept God hem. 
 
De engel van de Heer verscheen hem als een vuurvlam midden uit een 
braambos. Mozes keek toe, en zie, het braambos stond in brand, maar werd 
niet verteerd. 
 
E. Een visioen. De schapen van zijn kudde zien niets anders dan de zon die 
vuurrood ondergaat achter de struiken. Maar Mozes ziet iets anders. Het braambos 
van zijn leven staat in brand en het wordt niet verteerd. Het vuur dat hem 
aanvankelijk verteerde en tot moord en doodslag bracht, heeft zijn verwoestende 
werking verloren.  
 
L. Een braamstruik is niets bijzonders. De woestijn is ermee bezaaid. Je kan er 
niets mee aanvangen. Toch werd een braamstruik uitverkoren om drager van de 
lichtglans van God zelf te zijn. De vlam wordt niet door het hout gevoed. Mozes voedt 
de vlam niet. God voedt de vlam. Geheimzinnig, zo’n visioen. Je kunt er wel een 
béétje bij in de buurt komen, maar nooit echt dichtbij.  
 
Mozes nu dacht: laat ik dat wondere verschijnsel gaan bezien. Toen riep God 
hem uit de braamstruik toe: ‘Mozes, Mozes! Kom niet dichterbij. Doe je 
schoenen van je voeten, want de plaats waarop je staat, is heilige grond.’ 
 
E. Mozes deed de schoenen van zijn voeten. Op naakte voeten stond hij daar, 
als Adam voor zijn schepper. Geen andere plaats dan deze waarop Mozes op dat 
ogenblik staat, is heilig. Het hier en nu wordt telkens weer geheiligd door Gods’ 
bezielende aanwezigheid. 
 
muzikaal tussenspel, bedoeld als overweging 
 
‘Mozes, ik heb de ellende gezien van mijn volk dat in Egypte is. De 
jammerklachten over hun drijvers heb ik gehoord. Ik ken hun smarten. Daarom 



ben ik neergedaald om hen uit de macht van de Egyptenaren te redden. Nu 
dan, ga. Ik zend je naar farao om mijn volk uit Egypte te leiden.’ 

L.        God openbaart zich in visioenen en gezichten voor wie ogen heeft om te zien. 
Vrijblijvend is dat nooit. Er horen daden van bevrijding bij. Mozes schrikt ervoor terug, 
want dat is me al niet even een opdracht. De machtige farao zal hem zien 
aankomen! 

Mozes vraagt: ‘Heer, wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten 
uit Egypte zou leiden?’ – maar God antwoordt:  ‘Ik ben toch met je?’ 

E. Mozes vraagt: wie ben ik? En God antwoordt met te zeggen wie hij is: Ik ben! 
Ik ben met je, Mozes. Zo spreekt God Mozes moed in. Godsvertrouwen geeft 
zelfvertrouwen.  

‘Heer God, mag ik u wat vragen? Wanneer de Israëlieten komen en ik zeg: de 
God van jullie vaderen, de God van Abraham, Isaak en Jakob, heeft mij tot jullie 
gezonden, en wanneer ze mij vragen: hoe is zijn naam, wat moet ik dan 
antwoorden?’ 

L. Mozes vraagt God naar zijn naam. Daarmee vraagt hij God naar zijn geheim. 
Je naam onthult je wezen. Daarom heet Mozes ook Mozes, omdat hij uit het water is 
gehaald en omdat hij gered is om te redden. Veel meer dan zijn roepnaam is het zijn 
roepingsnaam: Mozes, je moet Mozes zijn. 

E. Alle schepselen hebben een naam gekregen. Maar wie geeft God een naam?  

‘Ik ben die ik ben, Mozes. Zeg maar tegen de Israëlieten: ‘Ik ben’ heeft mij tot 
jullie gezonden, de God van jullie vaderen, van Abraham, Isaak en Jakob.’ 

L. ‘Ik ben die ik ben. Ik zal zijn die ik zal zijn. Ik ga met je mee. Evenmin als 
Abraham, Isaak en Jakob zullen jullie ooit ergens komen, Mozes, waar ik niet ook 
ben. Heb goede moed.’  

E. Geheimzinnige naam. Verhulling en onthulling tegelijk. Verhulling, omdat wij 
God niet kunnen benoemen. Er zijn mensen die over God praten alsof zij elkaar 
dagelijks bellen. Pas op voor die mensen. Wie God is, weten wij hoegenaamd niet. 

L. De geheimzinnige naam is ook onthulling: Ik ben er voor jullie. Gods naam is 
een belofte. Zoals ik de God was van Abraham, Isaak en Jakob, zo zal ik jullie God 
zijn. Zo waar ik ben die ik ben, zo zal ik er voor jullie zijn. Geloof dat maar Mozes. 
Mozes knikte. Hij wist nog lang niet alles. Maar hij wist genoeg. 

Uitwisseling: vraag: Ken je een woestijnervaring? of een ervaring van een 
‘heilig’ moment? 
 
Intenties met keervers p.50 Voor het licht.  
   



1. Wij heiligen de Naam niet als we God behandelen als noodoplossing voor 
onze menselijke tekorten als we alleen maar aan hem denken en Hem 
aanroepen als we hulp nodig hebben bij het schipbreuk lijden van onze 
verlangens. 

 
2. Wij heiligen de Naam van God niet als we kerken bouwen, geestelijke 

voordrachten uitwerken of Gods aanwezigheid in de samenleving garanderen 
met behulp van religieuze symbolen. Ze zijn dat slechts als ze de uitdrukking 
zijn van een hart dat dorst naar gerechtigheid en op zoek is naar volmaaktheid 

 
3. We heiligen de Naam van God niet als we door ons eigen leven en door ons 

solidair optreden ertoe bijdragen menselijke betrekkingen op te bouwen die 
billijker en heiliger zijn en de weg naar het geweld en uitbuiting van de mens 
door de mens afsnijden. Hij wordt telkens geheiligd wanneer de menselijke 
waardigheid teruggegeven wordt aan wie onteigend werd en te kort gedaan 

 
muzikaal tussenspel – rondgeven van mandje      
 
Tafelgebed  
 
 

1. God van tijd en eeuwigheid, 
laat dit het uur zijn waarop uw woord 
helend en krachtig  
in ons midden doorbreekt. 
  

2. Laat dit het uur zijn 
waarop wij ons toewenden, voorgoed, 
naar mensen in verlorenheid en schaduw. 
 

3. Laat dit het uur zijn 
waarop wij moed verzamelen 
om onze eigen wereld te herscheppen 
tot een huis met open deuren. 
 

4. Laat dit het uur zijn 
waarop wij elkander oproepen 
om dagelijks brood te breken en om 
het leven ongeschonden door te geven. 
 

5. Laat dit het uur zijn 
waarop Gij ons aankijkt 
in mensen op onze weg, 
wie of waar dan ook. 
 
 
Het uur waarop wij U herkennen, 
de Levende. 
Gij, God van mensen  
Geest van leven, 



speurbaar, tastbaar in wat een mens als Jezus 
onder ons heeft voorgeleefd: 
die ons voorging 
in weten van elkaar, 
in breken voor elkaar; 
die brood en wijn genomen heeft 
om zich met zijn vrienden 
toe te breken naar een nieuwe wereld, 
om zich met hen uit te schenken 
voor een wereld van alles op zijn plaats 
en ieder tot zijn recht. 
Omwille van hem, 
ga verder met ons, 
stuw ons in de richting 
van jouw onvoltooide naam: 
‘Ik zal er zijn!’ 
 
Delen van het brood 
 
Delen van de wijn met heildronk op mensen en wensen 
 
Onze Vader  
 
V Onze Vader 
die zijt in het veld, in de zee, in de bergen en in de stad. 
Geheiligd zij uw schepping,  
vol ontwikkeling, kracht en leven. 
 
M  Uw wijsheid kome,  
opdat we de schoonheid die we kregen, 
zouden beschermen en ontwikkelen. 
We genieten ervan in bloemen, het water en   
in de vruchtbare Moeder Aarde, 
in de warme adem van de zon en  
in de frisse schaduw van de nacht. 
 
V Uw wil geschiede, Heer, 
zodat we mens worden naar uw beeld en gelijkenis, 
zodat we de uitdaging aangaan Uw schepping te behoeden. 
 
M Geef ons elke dag verwondering,  
voor het frisse groen in  weide en bos 
en  geef  ons verontwaardiging  
omwille van de vervuiling van ons leefmilieu. 
 
V Vergeef ons ons gebrek aan verantwoordelijkheid, 
wanneer we niet zorgen voor wat we zomaar gekregen hebben. 
Laat ons  met liefde en  kracht  
overtuigend zijn om werken van vernieling te staken. 
 



M Laat ons niet vervallen in de verwoestijning,  
ten gevolge van de mijnbouw,  
van ontginning en consumptie,  
die naar de dood leidt,  
die uw werken ontkent en die uw leven vernietigt. 
 
V En bevrijd ons van lafheid en meeloperij 
opdat onze levens zich omvormen  
tot een dynamische kracht die leven geeft. 
Amen. 
  
Vredeswens 
Lied: p.62 Sjaloom  (we wensen elkaar vrede toe) 
 
Slotgebed  
Gods heiligheid 
Ontmaskert 
Onze afgoden 
Geld en macht 
Genot en eer 
Hij is onze enige  
Ware God 
Daarom durven 
Wij Hem  
Aanbidden 
GEHEILIGD 
ZIJ UW NAAM 
 
Slotlied: p.69 Onder de warmte… 
 
Mededelingen en uitdeling symbolen: wierookstokjes 
 
 
 
 
Waar mensen in liefde weer 
Mens worden 
Voor elkaar 
Groeit de hemel  
Over de aarde 
 
 
 
 
 
 
 


