
“Ik zal jullie herders geven naar mijn hart” 

Gebedsviering bij de heilige Damiaan 

4 mei 2021 

 

Door God gedreven, met een altaar op de rug. 

Een herder op zoek 

naar het schaap uit de kudde gebannen, 

naar de schaduw van een paria, 

naar de Christus met een wisselend gelaat. 

Heilige tegen de stroom in, 

eigengereid en omstreden, 

sprekend in de taal van de liefde, 

handelend naar het woord van de Heer. 

   

Openingslied: Mijn vrienden zijt gij, zegt de Heer (ZJ 760)  

 

1. Mijn vrienden zijt gij, zegt de Heer; Ik noem u thans geen dienaars meer;  

want 'k heb u alles toevertrouwd, wat Mij de Vader heeft ontvouwd. 

 

2. Zoals de Vader Mij eens zond, zo zend Ik u de wereld rond.  

Gaat heen en zaait Gods heilig woord, dat elk de blijde boodschap hoort. 

 

3. De Geest heb Ik u toevertrouwd, de Sterke die u staande houdt,  

die altijd in uw harten woont, en u de volle waarheid toont. 

 

4. Gij die gelovig met Mij gaat de weg van 't graan, van 't stervend zaad,  

gij zult met Mij zijn waar Ik woon  en zet'len op de rechterstroon. 

 

5. O Herder, blijf uw volk nabij, en vol van vreugde zingen wij :  

geprezen zij in eeuwigheid de heilige Drievuldigheid. 

 

Kruisteken en Begroeting  

 

Honderdtwintig jaar na zijn dood  

is pater Damiaan uitgeroepen tot wat hij reeds bij leven was: een heilige,  

een man die ver wist te gaan uit liefde voor het evangelie,  

iemand die de risico's niet schuwde.  

Iemand die toonde dat wie het met Gods liefde waagt,  

vele grenzen kan overwinnen.  

Met zijn leven getuigde hij van waar het in het christendom op staat.  

Aan het begin van deze gebedsviering maken we het stil,  

keren we ons tot God,  

en bidden we met het vertrouwen van Damiaan.  

 

Psalm 113  

 

(Psalm 113 vertolkt onze lof voor God, en drukt de dankbaarheid uit voor Gods liefde die 

zich vereenzelvigt met elke arme onder de zon.) 
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Ant.  Ik zal jullie herders naar mijn hart geven     

        en die zullen jullie met wijsheid en inzicht weiden.  

Looft nu, dienaars des Heren, * 

looft de naam van de Heer.  

 De naam van de Heer zij geprezen * 

 vandaag en in eeuwigheid.  

Van ochtendgloren tot avondrood * 

moet ieder die Naam aanbidden.  

 Want boven de volkeren troont de Heer, * 

 zijn glorie beheerst de hemel.  

Wie is als de Heer onze God, * 

hoog boven de sterren gezeten?  

 Die van omhoog overziet *  

 het hemelgewelf en de aarde;  

die machtelozen tilt uit het stof, * 

van vuilnishopen de armen weghaalt;  

 om hen in de kring van de vorsten te plaatsen, * 

 te midden der machtigen van zijn volk;  

die de onvruchtbare plaats geeft in huis * 

als blijde moeder van kinderen.  

 Eer aan de Vader en de Zoon * en de heilige Geest  

Zoals het was in het begin en nu en altijd *  

en in de eeuwen der eeuwen. Amen     -  Antifoon 

 

L. Over ‘t algemeen heb ik veel beslommeringen en weinig vertroosting. Het is slechts dank 

zij de genade van boven dat ik de last die de goede Meester ons op de schouders heeft 

gelegd, zacht en licht vind. Ik voel me heel gelaten en tevreden met mijn lot, gelukkig indien 

de volharding mijn inspanningen bekroont. Laat ons in de handen van de Heer zijn zoals de 

werktuigen in de handen van de vakman; in leven of in de dood, altijd behoren we Jezus toe. 

(Kohala, 14 juli 1872)                                 

 
(zachte muziek)   

 

(Psalm 23 bidden we vanuit heel ons bestaan en heel onze geschiedenis.  

Naast ons gaat Hij - de herder die zijn schapen naar zijn rijk van geluk en genade leidt. 

 

Psalm 23 :  Ik zal mijn schapen weiden, het verloren schaap zal ik zoeken, het afgedwaalde haal ik terug.   (Zj. 506) 

 

Refr.  Mijn Herder zijt Gij, o mijn Heer,  aan niets ontbreekt het mij :   

  ik vrees nu geen gevaren meer, Gij staat mij altijd bij. 

 

 

1. In groene beemden voert Gij mij, waar Gij mij rusten doet.  

Aan frisse wat'ren laaft Gij mij, verkwikkend mijn gemoed.  Refr. 
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2. Langs veil'ge paden leidt Gij mij, omwille van uw Naam. 

Langs donkre krochten ga ik vrij, gerust, want wij zijn saam. Refr. 

 

3. Een avondmaal bereidt Gij mij voor 't oog van wie mij haat.  

Met geurend' olie zalft Gij mij : mijn vreugd is zonder maat. Refr. 

 

4. Uw zaalge zegen rust op mij en volgt mij overal.  

in 't huis des Heren woon ik blij waar 'k eeuwig zingen zal. Refr. 

 

L.  U weet dus, lieve ouders, dat U in het midden van de Stille Oceaan op een eiland van 

150 huizen omtrek, een kind heeft dat van u houdt, een priester die dagelijks voor u bidt,  

en een missionaris die voortdurend op zoek is naar de verdwaalde schapen van onze Heilige 

Redder. Ik heb veel kruisen en heel wat problemen hier, maar lieve ouders, niettemin ben ik 

zeer gelukkig. (  Hawa, maart 1865)  

 

(zachte muziek) 

 

Lofzang: 1 P 2, 21-24  

 

Ant.: De goede Herder heeft zijn leven gegeven voor zijn schapen.  

 

Christus heeft voor u geleden 

en u een voorbeeld nagelaten;  

in zijn voetstappen moet gij treden:  

  

 Hij heeft geen zonde gedaan,  

 in zijn mond is geen bedrog gevonden.  

 

Als Hij gescholden werd, schold Hij niet terug. 

Als men Hem leed aandeed, dreigde Hij niet.  

Zijn zaak liet Hij over aan Hem die oordeelt naar recht.  

 

 Onze zonden heeft Hij zelf gedragen  

 in zijn lichaam op het kruis,  

 

Opdat wij zouden afsterven aan de zonden  

en gaan leven voor gerechtigheid,  

 

 Door Hem, van wie geschreven staat:  

 Door zijn striemen zijt gij genezen.  

 

Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest  

 Zoals het was in het begin en nu en altijd  

 en in de eeuwen der eeuwen. Amen  

 

Ant.: De goede Herder heeft zijn leven gegeven voor zijn schapen.  
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L. Ik blijf God voor eeuwig erkentelijk voor deze gunst. Het lijkt me alsof deze ziekte de 

weg, die me naar ons geliefde vaderland leidt, zal verkorten en vernauwen. In deze hoop 

aanvaard ik mijn ziekte als mijn uitzonderlijk kruis; ik probeer het te dragen zoals Simon 

van Cyrene, in het voetspoor van de Heer.  (Kalawao, 9 november 1887)       

 

(zachte muziek)  
 

Schriftlezing:  Rom 5, 1-8   

 

Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof  

en leven in vrede met God, door onze Heer Jezus Christus. 

Dankzij hem hebben we door het geloof toegang gekregen tot Gods genade,  

die ons fundament is,  

en in de hoop te mogen delen in zijn luister  

prijzen we ons gelukkig. 

En dat niet alleen,  

we prijzen ons zelfs gelukkig onder alle ellende,  

omdat we weten dat ellende tot volharding leidt, 

volharding tot betrouwbaarheid, en betrouwbaarheid tot hoop.  

Deze hoop zal niet worden beschaamd,  

omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten  

door de heilige Geest, die ons gegeven is. 

Toen wij nog hulpeloos waren is Christus immers voor ons,  

die op dat moment nog schuldig waren, gestorven. 

Er is bijna niemand die voor een rechtvaardig mens wil sterven;  

slechts een enkeling durft voor een goed mens zijn leven te geven.  

Maar God bewees ons zijn liefde  

doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren.                                 

 
(zachte muziek)   

 

Overweging.  

 

Uit een brief van pater Damiaan aan zijn broer Pamfiel  

( 13 december 1881):  

 

Aan de voet van het altaar vinden wij de kracht die wij nodig hebben.  

Zonder de heilige Eucharistie zou ik het niet volhouden.  

Maar omdat ik de Heer aan mijn zijde weet,  

blijf ik altijd opgewekt en blij.  

Jezus is een tedere metgezel voor hen die verlangen Hem te dienen.  

Wees dus niet bevreesd om Hem in uw meest eenzame uren  

uw diepste ellende toe te vertrouwen,  

om Hem uw angsten en zorgen voor te leggen,  

uw plannen ook, uw hoop.  

Doe dat met veel vertrouwen en met een oprecht hart.     (even stilte) 
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Voorbede  

L. Wij bidden voor mensen die gebukt gaan onder onzegbaar leed,  

voor hen die lijden in stilte.  

Wij bidden voor mensen die dagelijks de ellende in de wereld onder ogen zien,  

voor allen die daar blind voor geworden zijn.  

 

Wij bidden voor allen die gemeden en uitgesloten worden,  

voor hen die verlamd zijn door een vernietigend oordeel.  

 

Wij bidden voor al diegenen die de pijn van anderen dragen,  

voor allen die in de diepste wanhoop teken zijn van Gods mededogen.  

 

Wij bidden voor wie de menselijke waardigheid bevorderen,  

voor al diegenen die genezing van geest en levenskracht brengen.  

 

Wij bidden voor allen die blijven staan in de beproeving,  

voor alle mensen die elkaar vasthouden in geloof en ongeloof.  

 

Wij bidden voor alle christenen die Jezus willen volgen,  

voor allen die in leven en in sterven van Hem willen getuigen.  

 

Onze Vader  

 

Afsluitend gebed (samen) 

 

Heer God, uw hart gaat uit naar al wat leeft.  

Ook wat kwetsbaar is en bedreigd  

koestert Gij met een oneindige liefde.  

Zozeer hebt Gij ons liefgehad,  

dat Gij één van de onzen zijt geworden,  

mens onder de mensen, in alles aan ons gelijk.  

Wij danken U voor pater Damiaan.  

Hij is de weg van uw Zoon gegaan, ten einde toe.  

Hij heeft de melaatsen niet geschuwd.  

Hij is naar hen toe gegaan,  

heeft hen de hand gereikt,  

is één van hen geworden.  

Leer ons liefhebben zoals pater Damiaan.  

Help ons de melaatsen en de vreemdelingen,  

allen die in hun rechten zijn gekwetst,  

de hand reiken en met hen delen  

alles wat Gij ons hebt gegeven.  

Dit vragen wij U door Christus onze Heer. Amen  
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Slotlied : Met mensen begaan   

 

1. ‘O, Man van Galilea, die naar de mensen toegaat, 
genees mij, Heer, en raak mij met Uw woord van hoop, 
met Uw uitgestoken hand, o Heer als U het wil...’ 
‘Kom hier, mijn vriend en luister:  
Ik wil het, ja, wordt rein!’ 
 
Refrein: 
Laat ons als Damiaan, begeesterd en vol vuur, 
in Uw voetspoor gaan, met mensen begaan. 
Laat ons als Damiaan, begeesterd en vol vuur, 
in Uw voetspoor gaan. 
 
2. Die man van Molokai, gekwetst met de gekwetsten, 
werd één met de melaatsen en bracht uw woord tot leven, 
was boodschapper van hoop voor mensen aan de rand, 
bracht God een beetje dichter en toonde zijn gelaat. Refr. 
 
 
3. O, Man van Galilea, raak ons in onze dagen, 
laat ons ook warmte brengen bij mensen om ons heen; 
geef licht in het bestaan voor melaatsen hier en nu, 
geef ons een luist’rend oor en een hart voor iedereen. Refr. 
 

 

 

 

 

(een licht aangepaste versie van de gebedsviering die geschreven werd naar aanleiding van de heiligverklaring van 

pater Damiaan op 11 oktober 2009) 


