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OPENING VAN DE DIENST 
 
Kruisteken en Begroeting 
 
Inleidend woord 

 
L. Woorden, gesproken of geschreven,  

willen altijd iets in anderen uitwerken. 
Ze zeggen ook iets over de mens,  
die ze uitspreekt of neerschrijft. 
Ze zijn als zaad uitgezaaid 
en willen in anderen vrucht dragen. 
Zo is het ook met Gods woord, 
dat tot ons komt in de Schrift. 
Het vraagt om goede grond, 
een ontvankelijk en gewillig hart, 
dat bereid is vrucht te dragen. 

 
Gebed om vergeving 
 
P. Waar wij ons doof hielden voor Gods woord zodat het in 
 ons geen vrucht kon dragen, vragen wij de Heer en elkaar 
 om vergeving 
 
P. Heer, wij luisteren vaak niet naar uw boodschap, wij gaan 

onze eigen gang en sluiten onze oren voor uw woord,  
 ontferm U over ons. 
 
A. Heer, ontferm U over ons. 
 
P. Christus, de toewijding tussen mensen laat vaak te wensen 

over, wij verstaan en begrijpen elkaar niet, 
 ontferm U over ons. 
 
A. Christus, ontferm U over ons. 

 
P. Heer, Gij behoedt ons voor verdwalen, maar wij denken zelf 

onze weg te kunnen vinden, ontferm U over ons. 
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A. Heer, ontferm U over ons. 
 
P. Onze God is rijk aan vergeving. 
 Hij draagt ons onze schuld niet achterna: 
 Hij zal ons bevrijden van alle kwaad en met ons de weg 
 gaan naar eeuwig leven. Amen. 
 
Gebed 
 

Heer, onze God, keer op keer zaait U uw woord en  
U geeft het de dauw van uw genade, zodat het kan gedijen. 
Maak ons hart tot een gunstige bodem, open en ontvankelijk 
voor elk woord dat komt van U, en dat de kracht in zich draagt 
vruchten voort te brengen. Zo vragen wij U, door onze Heer, 
Jezus Christus, uw Zoon, die met U en de heilige Geest leeft 
in de eeuwen der eeuwen. Amen. 
 

 
DIENST VAN HET WOORD 
 

Moge de verkondiging van het Woord een 
licht zijn op onze levensweg. 
 

Eerste lezing 
Uit de profeet Jesaja 55, 10-11 
 

Zo spreekt de Heer: "Zoals de regen en de sneeuw uit de 
hemel vallen en daar pas terugkeren wanneer zij de aarde 
hebben gedrenkt, haar vruchtbaar hebben gemaakt en haar 
met groen hebben bedekt, wanneer zij het zaad aan de zaaier 
hebben gegeven en het brood aan wie moet eten. 
Zó zal het ook gaan met het woord dat komt uit mijn mond; het 
keert niet vruchteloos naar Mij terug; het keert pas weer, 
wanneer het mijn wil heeft volbracht en zijn zending heeft 
vervuld". 
 

 Woord van de Heer. 
 
A. Wij danken God. 
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Antwoordpsalm  Psalm 65 
 
L. Gij hebt ons land verzorgd en besproeid,  
 het rijk en vruchtbaar gemaakt. 
 
A. Het hemelwater stroomt neer op de akkers;  

zo maakt Gij ze klaar voor de oogst 
. 

L. Gij drenkt de voren en effent de kluiten, 
 Gij weekt ze met regen en zegent het zaad. 
 
A. Zo is heel het jaar omkranst met uw gaven, 

op al uw wegen ligt vruchtbaarheid. 
 
L. Op eenzame steppen glinstert de dauw, 
 een gordel van heerlijkheid ligt om de heuvels. 
 
A. De beemden dragen een kleed van kudden, 

de dalen een deken van graan; 
het is al jubel en lofzang. 

 
Tweede lezing 
Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Romeinen 8, 18-23 
 

Broeders en zusters, ik ben ervan overtuigd, dat het lijden van 
deze tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid waarvan ons de 
openbaring te wachten staat. 
Ook de schepping verlangt vurig naar de openbaring van 
Gods kinderen. 
Want zij is onderworpen aan een zinloos bestaan, niet omdat 
zij het zelf wil, maar door de wil van Hem die haar daaraan 
onderworpen heeft. 
Maar zij is niet zonder hoop, want ook de schepping zal verlost 
worden uit der slavernij der vergankelijkheid en delen in de 
glorierijke vrijheid van de kinderen Gods. 
Wij weten immers dat de hele natuur kreunt en barensweeën 
lijdt, altijd door. 
En niet alleen zij, ook wijzelf, die toch steeds de eerstelingen 
van de Geest hebben ontvangen, ook wij zuchten over ons 
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eigen lot, zolang wij nog wachten op de verlossing van ons 
lichaam. 
 
Woord van de Heer. 

 
A. Wij danken God. 
 
Alleluja 
 
L. Alleluja. Weest te allen tijde waakzaam en bidt dat ge stand 
 moogt houden voor het aangezicht van de Mensenzoon. 
 
A. Alleluja. 
 
Evangelielezing 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus  
volgens Matteüs 13, 1-9   
 

Op zekere dag verliet Jezus zijn huis en ging aan de oever 
van het meer zitten. Toen verzamelde zich bij Hem een 
menigte zó talrijk, dat Hij in een boot moest stappen om daar 
plaats te nemen, terwijl de hele menigte langs het strand bleef 
staan. Hij sprak tot hen over vele dingen in gelijkenissen. 
"Eens - zo begon Hij - ging een zaaier uit om te zaaien.  
Bij het zaaien viel een gedeelte op de weg en de vogels 
kwamen het opeten. Een ander gedeelte viel op de rotsachtige 
plekken, waar het niet veel aarde had; het schoot snel op 
omdat het in ondiepe grond lag.  
Toen de zon was opgekomen, kreeg het te lijden van de hitte, 
zodat het verdorde bij gebrek aan wortel. Weer een ander 
gedeelte viel onder de distels en deze schoten op, zodat het 
verstikte.  
Een ander gedeelte tenslotte viel op goede grond en leverde 
vrucht op: deels honderd-, deels zestig-, deels dertigvoudig.  
Wie oren heeft, hij luistere". 

 
 Woord van de Heer. 

 
A. Wij danken God. 
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Acclamatie 
 
A. Moge door de woorden van het heilig Evangelie 

ons geloof worden verstrekt. 
 

Overweging 
 
Geloofsbelijdenis  
P. Ik geloof in de Vader van dit leven  
 die zin is en grond van mijn bestaan,  
 hoop en uitzicht door alles heen.  
 Ik geloof in het leven mij gegeven als enige kans  
 om mens te worden. 
 
A. Ik geloof in Jezus, mensgeworden God  
 van liefde, de "mens voor anderen",  
 gekruisigd op lijden en dood,  
 maar levend voor goed,  
 de Mens om nooit te vergeten,  
 de Christus, eten en drinken voor mensen van alle tijden. 
 
P. Ik geloof in zijn Geest,  
 die levend maakt en kracht geeft,  
 perspectief en toekomst biedt. 
 
A. Die werkt in mens en tijd,  
 die het kwaad en onrecht aanvecht  
 en niet ophoudt de liefde waar te maken. 
 
 
Voorbede 

 
P.  Laat ons bidden tot God  

die woont in ontoegankelijk licht,  
en tot ons zijn goede woorden spreekt  
in Jezus Messias:. 
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L. voor de machtigen in onze wereld,  
die grote verantwoordelijkheid dragen: dat zij openstaan voor 
Gods woord,  

 dat hen oproept tot gerechtigheid en vrede;  
 laat ons bidden ... 
 
A, Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
 
L. Voor de leiders van de kerken,  
 die Gods Woord in hun hart dragen:  
 dat zij het vruchtbaar maken  
 in barmhartigheid en mensenliefde;  
 laat ons bidden ... 
 
A. Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
 
L. voor de arme en verstoten mensen,  

die niet aan een menswaardig bestaan toekomen:  
dat zij de kracht van Gods Woord ervaren  

 in mensen die hen te hulp schieten;  
 laat ons bidden ... 
 
A. Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
 
L. voor onze geloofsgemeenschap,  
 die leeft uit kracht van Gods woord:  
 dat wij altijd weer gehoor geven  
 aan het beste dat in ons leeft;  
 laat ons bidden ... 
 
A, Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
 
P. Verhoor onze gebeden, God.  
 Maak ons tot vruchtbare grond  
 voor het zaad van uw woord,  
 zodat wij vruchten dragen  
 tot in eeuwigheid. Amen. 
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COMMUNIEVIERING 
 
Klaarmaken van de altaartafel 
 
Communiegebed 
 
P. In verbondenheid met hen die de Eucharistie gevierd hebben, 

bereiden wij ons in gebed voor op de communie. 
 

- parochiële intenties - 
 
V. Gij God, naar wie wij uitzien als naar geen ander;  
 om wie wij vragen met ons hele wezen  
 - die wij voelen in de morgen en zoeken op de dag; 

vermoeden in de avond en roepen in de nacht - 
 die verschijnt aan wie ziet; 
 die spreekt tot wie hoort en er bent voor wie met U leeft. 
 
A. Gij die het leven zijt in alwat ontluikt  
 en ontluikt in alwat leeft  
 - die groeit en groeien laat, komt en bent, 
 wordt in de tijd en zijt van eeuwigheid. 
 
V. Gij God die u hebt laten zien in Jezus Christus;  
 uw ware mens, eigen Zoon  
 - in wie Gij door alle waas en nevel heengebroken zijt. 
 
A. Hij riep ons toe: zoek God niet hier, niet daar;  
 niet in de hoogte, niet in de diepte;  
 niet in harde wet en stellige bewering;  
 in de tempel niet eens. 

 
V. Hij wees U aan temidden van ons,  
 in de liefde die alles bindt, in de Geest die de tijden stuwt;  
 in mensen minnetjes en kleinen kwetsbaar;  
 in zieken en stervenden die hopen en vertrouwen;  
 in ons zorgen en werken, deemoedig bidden.  
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A. Alwie eet van dit brood en breekt en deelt met een ander;  
hij houdt de Heer in leven, hier onder ons. 

 
V. Hij was met U, God, als een rank aan de wingerd,  
 vader en zoon; als de vrucht aan de boom,  
 de korrel in het brood. 
 Hij wordt in ons leven, zo zoet als het is,  
 zo zuur als het smaakt, gebroken en gedeeld,  
 totdat alles is voltooid  
 en allen zijn opgegaan in U onze God, eeuwig leven. 
 
A. Alwie eet van dit brood en breekt en deelt met een ander; hij 

houdt de Heer in leven, hier onder ons. 
 
V. Daarom kan het niet zijn  
 dat wij-in-Hem als het gras verkleuren,  
 als de grond in de winter verkillen en verstenen,  
 als dor uitgeleefd blad van de takken vallen.  
 Daarom kan het niet zijn dat wij geloven in niets,  
 hopen op niemand; dat onze liefde zielloos is.  
 Daarom eten wij dit brood, om te weten  
 dat Gij God in Hem met ons zijt, tot alle leven is voldragen. 
 
V Laten wij bidden tot God onze Vader  

met de woorden die Jezus ons gegeven heeft: 
 
A. 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. 

 
A. Want van U is het koninkrijk en de kracht  

en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. 
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Vredewens 
 

P. Jezus Christus, spreekt ons vrij  
 en geeft ons nieuwe levenskansen.  
 Daarom bidden wij: 
 
A. Heer Jezus Christus, waar in onze wereld onrecht heerst, 

verlangen wij naar recht en vrede.  
 Vorm ons om tot gerechte mensen, die naar vrede streven om 

ons heen. Houd ons in eenheid samen.  
 Amen. 
 
P. In naam van de Heer wens ik u vrede en geven wij elkaar 
 een teken van vrede en van onderlinge verbondenheid. 
 Moge zijn vrede altijd met ons zijn. 
 
Lam Gods 
 

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, 
ontferm U over ons. 
 
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, 
ontferm U over ons. 
 
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, 
geef ons de vrede. 

 
 
Uitnodiging tot de communie 
 
Q. Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. 

Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. 
 

A. Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt,  
maar spreek slechts een woord, en ik zal gezond worden. 
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SLOT VAN DE DIENST 
 
Mededelingen 
 
Zegen en zending 
 

Vandaag worden wij uitgezonden om vruchtbaar te zijn, om 
iets ten goede te veranderen in de wereld, gesterkt door het 
heilzame woord van God. 
 
Zegene ons de almachtige God: 
Vader, + Zoon en heilige Geest. Amen 

 
P. Gaat nu allen heen in vrede. 
A. Wij danken God. 
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