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OPENING VAN DE DIENST 
 
Openingslied 
 
LIED: WIJ ZOEKEN U ALS WIJ SAMENKOMEN 
 
1. Wij zoeken U als wij samenkomen, 

hopen dat Gij aanwezig zijt, 
hopen dat het er eens van zal komen; 
mensen in vrede vandaag en altijd. 

 
2. Wij horen U in oude woorden, 

hopen dat wij uw stem verstaan, 
hopen dat zij voor ons gaan verwoorden  
waarheid en leven, de bron van bestaan. 

 
3. Wij breken brood en delen het samen,  

hopen dat het wonder geschiedt, 
hopen dat wij op hem gaan gelijken 
die ons dit teken als spijs achterliet. 

 
4. Wij vragen U om behoud en zegen,  

hopen dat Gij ons bidden hoort, 
hopen dat Gij ons adem zult geven:  
geestkracht die mensen tot vrede bekoort. 

 
Kruisteken en Begroeting 
 
Inleidend woord 
 

Zusters en broeders, 
wie u ook bent, 
waar u ook vandaan komt, 
(en of u hier fysiek aanwezig bent of thuis meeviert). 
In het Evangelie dat we vandaag horen,  
worden we ertoe uitgedaagd 
buiten onze eigen denkkaders te treden.  
Zodra we dat doen,  
worden we verrast door de aanwezigheid van God  
in de Kerk en daarbuiten.  
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Dat we ook in deze viering zo verrast mogen worden  
door Gods verrassende aanwezigheid.  
In de mensen die we hier ontmoeten,  
in het woord dat we horen en dat aan ons verkondigd wordt, 
en in de ultieme en meest verrassende ontmoeting:  
in de communie. 

 
Schuldbelijdenis 
 
P. Ondanks onze goede voornemens om God te volgen  

laten we ons vaak afleiden door aardse zaken  
of beschikken we over onvoldoende openheid  
om onze broeders en zusters  
die hun geloof op hun eigen manier beleven,  
op waarde te schatten.  
Keren we een moment in onszelf  
om bidden we om ontferming  
voor de keren dat we tekortschoten  
in liefde voor God en voor elkaar. 
  
Maken wij het een ogenblik stil en bidden we om vergeving: 

 
Korte stilte 

 
P. Heer, die de rouwmoedigen troost,  

ontferm U over ons. 
 
K. Heer, ontferm U over ons (Vredesmis) 
 
P. Christus, die gekomen zijt voor de zondaars,  

ontferm U over ons. 
 
K. Christus, ontferm U over ons (Vredesmis) 
 
P. heer, die onze voorspreker zijt aan de rechterhand van de 

Vader, ontferm U over ons. 
 
K. Heer, ontferm U over ons (Vredesmis) 
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P. Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze 

zonden vergeven, en ons geleiden naar het eeuwig leven. 
 
A. Amen. 
 
Eer aan God (Vredesmis) 
 
K. Ere zij God in den hoge. 

En vrede op aarde aan de mensen die hij lief heeft 
wij loven U en aanbidden U 
wij verheerlijken U en zeggen U dank 
voor Uw grote heerlijkheid. 
Heer God Hemelse Koning, God Almachtige Vader. 
Heer eniggeboren zoon, Jezus Christus. 
Heer God, lam Gods, Zoon van de Vader. 
Gij die wegneemt de zonder der wereld, ontferm U over ons. 
Gij die wegneemt de zonder der wereld, aanvaard ons gebed. 
Gij die zit aan de rechterhand van de Vader,  
ontferm U over ons. 
Want Gij alleen zijt de heilige, Gij alleen de Heer. 
Gij alleen de allerhoogste Jezus Christus. 
Met de heilige Geest in heerlijkheid van God de Vader. 
Amen. 

 
Gebed 
 

Goede God, Gij kent geen aanzien van persoon  
en Gij sluit niemand van uw liefde uit.  
Blijf ons voor ogen houden dat echte liefde  
altijd rechtvaardigheid veronderstelt.  
Geef dat wij ons niet beter wanen dan de anderen,  
en het goede erkennen dat buiten ons geschiedt.  
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,  
die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest, 
God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. 

 
DIENST VAN HET WOORD 
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Bij het openen van de Schriften 
 
L. Aardse rijkdommen zijn schaars en vergankelijk,  

maar de gaven en het Woord van God  
zijn overvloedig en voor iedereen van goede wil.  
Openen wij onze oren en harten  
om dat Woord te kunnen ontvangen. 

 
Eerste lezing 
Uit het boek Numeri 11,25-29 
 

In die dagen daalde de Heer neer in een wolk,  
sprak tot Mozes, en legde een deel van de geest  
die op Mozes rustte, op de zeventig oudsten. 
En toen de geest op hen rustte, profeteerden zij,  
maar later hebben zij het niet meer gedaan. 
Nu waren er twee mannen in het kamp gebleven.  
De een heette Eldad, de ander Medad. 
Ook op hen rustte de geest - zij stonden op de lijst,  
al waren zij niet naar de tent gegaan -,  
en zij profeteerden in het kamp.  
Een jongen ging het ijlings aan Mozes vertellen en zei:  
'Eldad en Medad zijn aan het profeteren in het kamp'. 
Jozua, de zoon van Nun,  
die reeds als jongeman in dienst van Mozes gekomen was,  
zei daarop tot Mozes:  
'Mijn heer, dat moet u hun verbieden'. 
Mozes zei hem: 'Waarom komt u voor mij op?  
Ik zou willen dat heel het volk van de Heer profeteerde  
en dat de Heer zijn geest op hen legde'. 

 
Woord van de Heer. 

 
A. Wij danken God. 
 
 

Antwoordpsalm Psalm 19 
 
L. Rechtmatig zijn al zijn bevelen. 
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L. De wet van de Heer is volkomen,  

zij sterkt de onzekere geest.  
Zijn voorschriften zijn betrouwbaar,  
onwetenden maken zij wijs. 

 
A. Rechtmatig zijn al zijn bevelen. 
 
L. Het woord van de Heer is eerlijk, 

het blijft in eeuwigheid waar. 
Zijn uitspraken zijn waarachtig, 
rechtvaardig in iedere zaak. 
 

A. Rechtmatig zijn al zijn bevelen. 
 
L. Uw dienaar neemt ze ter harte, 

hij wordt er rijk voor beloond. 
Maar wie beseft al zijn feilen? 
Vergeef mij ook wat ik niet weet. 

 
A. Rechtmatig zijn al zijn bevelen. 
 
L. Bescherm uw knecht tegen hoogmoed, 

geeft die geen macht over mij. 
Dan zal ik rechtschapen en rein zijn, 
door geen gemeenheid bevlekt. 

 
A. Rechtmatig zijn al zijn bevelen. 

 
Tweede lezing Jakobus 5, 1-6 
 

Broeders en zusters,  
gij die rijk zijt: weent en jammert om de rampen  
die over u komen. 
Uw rijkdom is verrot,  
uw mooie kleren zijn door motten aangetast,  
uw goud en zilver is verroest. 
Die roest zal tegen u getuigen  
en als een vuur uw vlees verteren. 
Schatten hebt gij verzameld, terwijl het de laatste dagen zijn. 
Hoort, het loon dat gij hebt onthouden aan de arbeiders  
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die uw velden hebben gemaaid roept luid,  
en de kreten van uw oogsters zijn doorgedrongen  
tot de oren van de Heer der heerscharen. 
Gij hebt op aarde gezwelgd en gebrast,  
gij hebt u vetgemest voor de dag van de slachting. 
Gij hebt de rechtvaardige gevonnist en vermoord;  
hij heeft geen verweer tegen u. 

 
Woord van de Heer. 

 
A. Wij danken God. 
 
Acclamatie 
 
L. Alleluia 
 Ik ben de weg, de waarheid en het leven, zegt de Heer. 

Niemand komt tot de Vader tenzij door Mij. 
 
A. Alleluia 
 
Evangelielezing 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens  
Marcus 9,38-43.45.47-48 
 

In die tijd zei Johannes tot Jezus:  
'Meester, we hebben iemand die ons niet volgt  
in uw naam duivels zien uitdrijven  
en we hebben getracht het hem te beletten  
omdat hij geen volgeling van ons was'. 
Maar Jezus zei:  
'Belet het hem niet, want iemand die een wonder doet in mijn 
naam zal niet zo grif ongunstig over Mij spreken.  
Wie niet tegen ons is, is voor ons.  
Als iemand u een beker water te drinken geeft  
omdat gij van Christus zijt, voorwaar Ik zeg u:  
zijn loon zal hem zeker niet ontgaan.  
Maar als iemand een van deze kleinen die geloven,  
aanleiding tot zonde geeft, het zou beter voor hem zijn  
als men hem een molensteen om de hals deed  
en in zee wierp. 
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Dreigt uw hand u aanleiding tot zonde te geven,  
hak ze af; het is beter voor u verminkt het leven binnen te 
gaan dan in het bezit van twee handen in de hel te komen,  
in het onblusbaar vuur. 
Het is beter voor u kreupel het leven binnen te gaan  
dan in het bezit van twee voeten in de hel te worden 
geworpen. 
Het is beter voor u met één oog het rijk Gods binnen te gaan 
dan in het bezit van twee ogen in de hel te worden geworpen, 
waar hun worm niet sterft en het vuur niet gedoofd wordt'. 

 
Woord van de Heer. 

 
A. Wij danken God. 
 
Acclamatie 
 
L. Gelukkig die het woord hoort en het beleeft. 
 
A. Gelukkig is die mens, Heer Jezus, wij danken u. 
 
Overweging 
 
Geloofsbelijdenis 
 
P.  Ik geloof in God de almachtige Vader, 
 
A. Schepper van hemel en aarde. 
 En in Jezus Christus, zijn enige zoon, onze Heer, 
 die ontvangen is van de heilige Geest, 
 geboren uit de maagd Maria, 
 die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 
 is gekruisigd, gestorven en begraven, 
 die nedergedaald is ter helle, 
 de derde dag verrezen uit de doden, 
 die opgestegen is ten hemel, 
 zit aan de rechterhand van God de almachtige Vader. 
 Vandaar zal hij komen oordelen 

de levenden en de doden. 
 Ik geloof in de heilige Geest; 
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 de heilige katholieke kerk, 
 de gemeenschap van de heiligen; 
 de vergeving van de zonden; 
 de verrijzenis van het lichaam; 
 en het eeuwig leven. Amen. 
 
Toediening van het sacrament van de heilige Zalving 
 
De voorgangers spreken een gebed uit  
over degenen die gezalfd worden met de heilige Olie: 
 
P. Heer, Jezus Christus, 

U hebt bij zieke en kwetsbare mensen uw handen op hen 
gelegd als teken dat God hen op bijzondere wijze nabij is. 
Wij bidden U voor hen die vandaag worden gezalfd. 
Moge door onze handen God voor hen voelbaar aanwezig 
zijn, zorgend, sterkend, bemoedigend en troostend. 
Moge God hun leven in bescherming nemen  
en hen bevrijden van alle kwaad,  
door de kracht van uw heilige Geest. Amen. 

 
Dankgebed  
P. Gezegend zijt Gij, God, almachtige Vader,  

die uw Zoon in deze wereld hebt gezonden  
voor ons en omwille van ons heil. 

A. Gezegend zijt Gij, God.  
 
P. Gezegend zijt Gij, God, eniggeboren Zoon,  

die neerdaalde uit de hemelen  
en mens werd om onze kwalen te genezen.  

A. Gezegend zijt Gij, God.  
 
P. Gezegend zijt Gij, God, heilige Geest,  

die ons de kracht geeft  
om de zwakheid van ons lichaam te dragen.  

A. Gezegend zijt Gij, God.  
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P. Heer, laat uw dienaren, die in gelovig vertrouwen worden 

gezalfd met deze heilige olie, verlichting vinden  
voor hun pijn en in hun lijden worden getroost. 
Door Christus, onze Heer. 

A. Amen. 
 
De voorganger legt nu bij ieder afzonderlijk de handen op  
en zalft hen op het voorhoofd en op de handen,  
terwijl hij eenmaal zegt: 
 
P. Moge onze Heer Jezus Christus door deze heilige Zalving  

en door zijn liefdevolle barmhartigheid u bijstaan  
met de genade van zijn heilige Geest. 

A. Amen. 
 
Gebed na de Zalving 
 
P. Barmhartige Vader, die de bedroefden troost,  

beantwoord het vertrouwen van uw dienaren:  
moge de genade van de heilige zalving de last van hun lijden 
verlichten; moge het Lichaam en Bloed van uw Zoon  
hen sterken als spijs op hun weg naar het leven. 
Door Christus, onze Heer. Amen. 

 
Na de toediening van de heilige Zalving wordt gezongen: 
 
LIED: WAAR VRIENDSCHAP HEERST 
 
Refr. Waar vriendschap heerst en liefde, 

Daar is God. 
 
1. Christus’ liefde heeft ons tot eenheid gebracht; 

laat ons juichen en blij zijn in Hem. 
Laat ons oprecht beminnen de God die leeft, 
en van harte goed zijn voor elkaar.  

2. Laat ons nu wij hier tezamen zijn, 
zorgen dat er geen verdeeldheid heerst. 
Geen wrok meer, geen onenigheid, 
moge Christus in ons midden zijn.  
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3. O Christus, God, toon ons uw heerlijkheid, 

met uw heiligen die bij U zijn. 
Die vreugde zal zuiver zijn en zonder maat, 
en duren tot in eeuwigheid. 

 
Voorbede 
 
P. Laten we bidden tot de goede God, 

de Vader in de hemel, 
die ons de ogen en oren opent 
voor zijn verrassende aanwezigheid  
in ons leven en in de wereld om ons heen.  
Bidden wij vol vertrouwen. 

 
L. Voor de herders van de kerk: 

dat zij zich bewust van hun grote verantwoordelijkheid, 
sterk maken voor de kwetsbaren en kleinen in het geloof. 
Laat ons bidden.  

 
A. Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
 
L. Voor onze samenleving bidden wij 

om vrede en harmonie tussen bevolkingsgroepen; 
om een liefdevol oog en een open oor 
voor hen die niet kunnen meekomen in onze maatschappij. 
Laat ons bidden. 

 
A. Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
 
L. Wij bidden voor de zieken en ouderen ons ons, 

voor wie de lichamelijke lasten van alledag 
maar al te vaak te zwaar zijn: 
dat zij woorden van troost en bemoediging mogen 
ervaren van mensen die hen nabij willen zijn  
in een echte ontmoeting van mens tot mens. 
Laat ons bidden. 

 
A. Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
 



12 
 
L. Voor onze parochie en onze geloofsgemeenschap: 

dat we openstaan 
voor Gods verrassende aanwezigheid in ons 
en om ons heen. 
Laat ons bidden. 

 
A. Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
 
   - intenties vanuit onze geloofsgemeenschap - 
 
P. God, deze gebeden. 

en dat wat leeft in de diepte van ons hart,  
we leggen het voor U neer. 
Wilt U het horen, 
wilt U het verhoren.  
Schenk ons uw Geest  
die ons kracht geeft 
voor een leven in vertrouwen op U.  
Dat bidden we U, 
door Christus, onze Heer. Amen. 

 
Collecte en klaarmaken van de altaartafel 
 
Tafellied: HET LIED VAN HET BROOD 
 
1. Het brood in de aarde gevonden, 

het brood door handen gemaakt, 
het brood van tranen en zorgen, 
dat brood dat naar mensen smaakt. 

 
2. Het brood van oorlog en vrede,  

dat dagelijks eendere brood,  
het vreemde brood van de liefde,  
het stenen brood van de dood. 

 
3. Het brood dat wij duur verdienen,  

ons lichaam, ons geld, ons goed,  
het brood van ons samen leven,  
die schamele overvloed. 

 



13 
 
4. Dat brood dat wij moeten eten  

om niet verloren te gaan. 
Wij delen het met elkander 
ons hele mensenbestaan. 

 
5. Gij deelt het met ons, zo deelt Gij  

Uzelf aan ons uit voorgoed,  
een mens om nooit te vergeten,  
een God van vlees en bloed. 

 
Oproep tot gebed 
 
P. Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer  

aanvaard kan worden door God, de almachtige Vader. 
A. Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen,  

tot lof en eer van zijn Naam,  
tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk. 

 
Gebed over de gaven  

Heer, om in te gaan op uw verzoek  
hebben wij deze gaven samengebracht.  
Aanvaard ze als een uitdrukking van eenheid,  
van vreugde en saamhorigheid,  
van de gezindheid die onder ons moet heersen.  
Door Christus onze Heer. 
 

Eucharistisch gebed (2c) 
 

Allen gaan staan 
 
P. De Heer zal bij u zijn. 
 
A. De Heer zal u bewaren. 
 
P. Verheft uw hart. 
 
A. Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
 
P. Brengen wij dank aan de Heer onze God. 
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A. Hij is onze dankbaarheid waardig. 
 
P. Heilige Vader, machtige eeuwige God,  

om recht te doen aan uw heerlijkheid,  
om heil en genezing te vinden zullen wij U danken,  
altijd en overal door Jezus Christus onze Heer.  
Die met ons onbestendig lot begaan,  
is vlees geworden, geboren uit de maagd;  
die, aan het kruis gestorven,  
ons gered heeft van de dood die eeuwig duren zou;  
die, opgestaan voorgoed,  
ons doet voortleven tot in eeuwigheid.  
Daarom, met alle engelen, machten en krachten,  
met allen die staan voor uw troon,  
loven en aanbidden wij U  
en zingen U toe met de woorden:: 

 
 (Vredesmis) 
K. Heilig, heilig, heilig, de Heer,  

de God der hemelse machten.  
Vol zijn hemel en aarde van uw grote heerlijkheid.  
Hosanna! Hosanna in den hoge.  
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.  
Hosanna! Hosanna in den hoge. 
 

P. Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer,  
de bron van alle heiligheid.  
Heilig dan deze gaven met de dauw van uw heilige Geest, dat 
zij voor ons worden  
tot Lichaam en Bloed van Jezus Christus onze Heer. 

 
 Toen Hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, 

nam Hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf 
het zijn leerlingen met deze woorden:  
Neemt en eet hiervan, gij allen,  
want dit is mijn Lichaam, dat voor u gegeven wordt.  
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 Zo nam Hij na de maaltijd ook de kelk,  

sprak opnieuw de dankzegging uit  
en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden:  
Neemt deze beker en drinkt hier allen uit,  
want dit is de beker van het nieuwe altijddurende Verbond, 
dit is mijn Bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten  
tot vergeving van de zonden.  
Blijft dit doen om Mij te gedenken.  

 
 Verkondigen wij het mysterie van het geloof. 
 
A. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood  

en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt. 
 
P. Zijn dood en verrijzenis indachtig, God,  

bieden wij U aan het levensbrood en de kelk van het heil.  
Wij danken U omdat Gij ons waardig keurt  
om voor uw aangezicht te staan  
en uw heilige dienst te verrichten.  
Zó delen wij in het Lichaam en Bloed van Christus  
en wij smeken U dat wij door de heilige Geest  
worden vergaderd tot één enige kudde. 

 Denk toch, Heer, aan uw kerk, verspreid over de hele wereld, 
dat haar liefde volkomen wordt, één heilig volk  
met Franciscus, onze paus, Johannes onze bisschop  
en allen die uw heilig dienstwerk verrichten.  

 
 Gedenk ook onze broeders en zusters  

die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis,  
ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg.  
Neem hen aan en laat hen verschijnen  
in het licht van uw gelaat. 

 
 Wij vragen U, ontferm U over ons allen, opdat wij tezamen met 

de maagd Maria, de moeder van Christus,  
met de apostelen en met alle heiligen,  
die hier eens leefden in uw welbehagen,  
waardig bevonden worden het eeuwig leven deelachtig te zijn  
en U loven en eren. Door Jezus Christus, uw Zoon.  
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 Door Hem en met Hem en in Hem  

zal uw naam geprezen zijn,  
Heer onze God, almachtige Vader,  
in de eenheid van de heilige Geest  
hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. 

 
P. 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. 

 
P. Verlos ons, Heer, van alle kwaad,  

geef vrede in onze dagen,  
dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, 
vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust. 

 Hoopvol wachtend op de komst  
van Jezus, Messias, uw Zoon. 

 
A. Want van U is het koninkrijk en de kracht  

en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. 
 
Gebed om vrede en uitnodiging tot de vredeswens 
 
P. Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd: 

‘Vrede laat Ik u; mijn vrede geef Ik u, let niet op onze zonden, 
maar op het geloof van uw kerk; vervul uw belofte; geef vrede 
in uw naam en maak ons één, Gij die leeft in eeuwigheid. 

 
P. De vrede des Heren zij altijd met u. 
 
A. En met uw geest. 
 
P. Wensen wij elkaar de vrede van Christus.  
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Lam Gods (Vredesmis)  
 
K. Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, 

Ontferm U over ons. 
 
K. Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, 

Ontferm U over ons. 
 
K. Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, 

Geef ons de vrede 
 
Uitnodiging tot de communie 
 
P. Zalig zij die genodigd zijn aan de tafel 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. 
 
Communie 
 
Communielied: Psalm 122 
 
Refr. Vrede, vrede over stad en land. 

Vrede, vrede kome over U. 
 
1.  Blij werd mijn hart, toen mensen mij zeiden; 

Laten we gaan naar het huis van de Heer. 
Daar naderden onze voeten uw poorten, 
Jerusalem, naar de vrede genoemd. 

 
 Refrein; 
 
2.  Jerusalem, stad uit één stuk gebouwd 

als een plaats van allen voor allen.  
Daar trokken mensen heen, mensen van God, 
om te getuigen van Israëls God. 

 
 Refrein; 
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3.  Daar was het hof waar recht werd gesproken, 

hoog op de tronen van David's huis  
Bidt vrede af over Jerusalem,  
leven en welzijn voor uw vrienden. 

 
 Refrein; 
 
4.  Vrede kome er binnen uw muren,  

dat er rust komt binnen uw huizen.  
Uit naam van mijn broeders en naasten,  
wens ik de eeuwige vrede u toe. 

 
 Refrein; 
 
5. Uit naam van het huis dat de Heer bewoont, 

Bid ik voor u dat het goed moge gaan. 
Eer aan de Vader, de Zoon en de Geest 
Nu en altijd in der eeuwigheid. 

 
 Refrein; 
 
Gebed na de communie 
 

Gij zijt de gastheer, God,  
die ongevraagd ons toch genodigd hebt,  
en eens te meer uw liefde hebt betoond.  
Laat ons nooit vergeten  
dat Gij geen verkwikking brengt  
aan wie leeft in zelfgenoegzaamheid,  
maar dat Gij hen verheft  
die hun heil van U alleen verwachten.  
Door Christus onze Heer. 

 
Mededelingen 
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Ter overweging 
 

ELKE DAG EEN KANS 
 

Elke dag is een kans 
Om iemand te waarderen 

Om een klein applaus te geven 
Voor iemand die het gewone doet 

Elke dag is een kans 
Om naar iemand toe te gaan 
Om tegen iemand te zeggen 

Goed dat jij er bent 
Elke dag is een kans 

Om iemand een warm gebaar te geven 
Om iemand zo aan te raken 
Dat hij voelt: ik word gezien 

Elke dag is een kans 
Om voor iemand interesse te tonen 
Vooral als iemand aan de grens is 
Is een teken van liefde onmisbaar 

Voor deze kleine signalen van aandacht 
Is altijd tijd 

Ze kosten niets 
En geven zoveel 

 
(Marinus van den Berg) 

 
 
Zending en zegen 
 
P. God is er voor iedereen en zijn Geest waait zoals zij wil:  

dat is de prachtige en bevrijdende boodschap van vandaag.  
We worden daarbij opgeroepen om elkaar  
met andere ogen te bekijken  
en elkaar niet op te sluiten in menselijke structuren  
gestoeld op onze eigen ideeën over wie ergens bij hoort en 
wie niet. Dat vereist een open mind maar vooral een open 
hart.  
Laten wij gaan van hier als mensen die open staan  
voor elkaar en voor de Geest van God.  
We mogen dat doen onder zijn zegen. 
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P. De Heer zal bij u zijn. 
A. De Heer zal u bewaren. 
 
P. Zegene ons de almachtige God,  

de Vader, de Zoon en de heilige Geest.   
A.  Amen. 
 
P.  Gaat nu allen heen in vrede. 
A. Wij danken God. 
 
Slotlied:  VERNIEUW GIJ MIJ O EEUWIG LICHT 
 
1. Vernieuw Gij mij o eeuwig licht! 

God laat mij voor Uw aangezicht, 
geheel van U vervuld en rein 
naar lijf en ziel herboren zijn. 

 
2. Schep, God , een nieuwe geest in mij  

een Geest van Licht, zo klaar als Gij.  
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 
en ga de weg die, die U behaagt. 

 
3. Wees Gij de zon van mijn bestaan,  

dan kan ik veilig verder gaan, 
tot ik U zie, o eeuwig licht, 
van aangezicht tot aangezicht. 
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geldig van 8 september t/m 12 oktober 2021 

 
Heeft u geen los geld bij u? 

Scan dan deze code 
voor de collecte. 

Dank u wel. 
 
 
 
 

 


	26e ZONDAG DOOR HET JAAR
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