
1 
 

14e zondag door het jaar          2-3 juli 2022 

–  

decanaat Poperinge 
 

 
Aperitief:   Zeg maar ja tegen het leven – Wim Sonneveld (1964) 

 
➔ fragment: https://www.youtube.com/watch?v=qLyDebLIoBI 

➔ Frater Venantius: https://www.youtube.com/watch?v=Vh-Qe8lSKoo 

 
tekst: Michel van der Plas / muziek: Harry Bannink 

 

refr.: Zeg maar ja tegen ‘t leven, ja tegen ‘t leven 

Van je Amen en je Gloria joechee 

Zeg maar ja tegen ‘t leven, ja tegen ‘t leven 

anders zegt ’r  ‘t leven nog nee 

 

in ‘t fragment:  Ziet de lelies lustig dromen, ziet hoe ‘t dartel bijtje doet 

’t Hijgend hert der jacht ontkomen schittert in de zonnegloed 

Laat de alleluja’s stromen in het helwit avondrood. 

Ziet de maan schijnt door de bomen, o als eieren zo groot. 

 

Laat een lied uw hart doorklinken en uw dag verliest zijn steen 

sikkels blinken, sikkels klinken, vliegen als een schaduw heen 

niets te mokken, niets te maren, niets te druilen van verdriet 

uren, dagen, maanden, jaren, mist men een twee pruimpjes niet. 

 

elders:   Ziet de lelies lustig dromen, ziet hoe ‘t dartel bijtje doet 

  Ziet de maan schijnt door de bomen, schittert in de zonnegloed 

  Moeder de kat heb jongen gekregen, o als eieren zo groot 

  bij de muur van ‘t ouwe kerkhof schoon zijn vader ‘t hem verbood refrein 

 

Laat een lied uw dag doorklinken en uw hart verliest zijn steen 

sikkels blinken, sikkels klinken, vliegen als een schaduw heen 

niets te mokken, niets te maren, alleman van Neerlands stam 

uren dagen maanden jaren, ‘t is weer naatje op de Dam. refrein 

 
 
 

Intredelied:  Het eerste woord zal vrede zijn  (ZJ 705) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=pElplMHyOYk 

 
Refr.: Het eerste woord zal vrede zijn waar jij ook binnengaat. 

Sjaloom voor jou, sjaloom voor mij: maak van dit woord een daad! 

  

Vertel aan wie maar horen wil: het Rijk van vrede komt! 

Het is nabij, zwijg niet meer stil, bazuin, bazuin het rond. refrein 

  

En als jouw groet geen goed ontmoet, je woord geen weerklank vindt, 

schud dan het stof af van je voet, 't verwaait wel op de wind.  refrein 

  

Wanneer je gaat in vredesnaam op weg door stad en land, 

dan mag je blij zijn, want jouw naam staat woordelijk in Gods hand.  refrein 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=qLyDebLIoBI
https://www.youtube.com/watch?v=Vh-Qe8lSKoo
https://www.youtube.com/watch?v=pElplMHyOYk
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Welkom 

 
"Zeg maar ja tegen het leven; ja tegen het leven 

anders zegt het leven nog nee" 

Misschien zat de vakantiesfeer er voor iets tussen… 

maar bij de voorbereiding van deze eucharistieviering  

speelde dit liedje van Wim Sonneveld door mijn hoofd. 

 

Ook de lezingen van vandaag geven er aanleiding toe: 

Wat wij te horen krijgen mag terecht een Blijde Boodschap genoemd worden. 

Jezus zendt zijn leerlingen uit met de woorden: 

"De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig.  

Vraagt daarom de eigenaar van de oogst om arbeiders in te zetten voor zijn oogst". 

 

Dat betekent toch dat God 'ja' zegt tegen ons, mensen, 

dat Hij tevreden is met wat er groeit. 

De taak van de leerlingen lijkt dan ook eenvoudig: 

de oogst is rijp, hij ligt te wachten, 

hij moet slechts binnengehaald worden. 

Alhoewel, zo eenvoudig is dat nu ook weer niet... 

 

Zijn wij bereid aan de slag te gaan? 

Of houden wij ons te gemakkelijk gedeisd? 

Voor zover dat het geval zou zijn 

willen wij bij het begin van deze viering 

de Heer om vergeving bidden. 

dat we nog amper tijd kunnen vrijmaken 

om daadwerkelijk te gaan getuigen van Gods komende Rijk. 

Voor ons tekortkomen vragen wij om vergeving. 
 
 

Gebed om ontferming 
 

God, U spijkert ons niet vast op ons verleden,  

maar geeft ons telkens weer de kans om opnieuw te beginnen.  

Vergeef ons als wij aan mensen geen nieuwe kansen gunnen.  

Heer, ontferm U over ons. 

 

Christus, U zendt uw leerlingen zonder reistas, geld of schoeisel.  

Vergeef ons wanneer wij te zeer bekommerd zijn om materiële dingen  

en te weinig vertrouwen op uw Woord van vrede.  

Christus, ontferm U over ons.  

 

God, U roept ons op  

om door onze aandacht en vriendschap  

te getuigen van uw liefde voor elke mens.  

Vergeef ons als we als geloofsgemeenschap aarzelen  

of te weinig tijd maken om anderen  

te laten delen in die vreugdevolle Boodschap. 

Heer, ontferm U over ons. 

 

 
Eer aan God 
 

Eer aan God in de hoge, 

Schepper van hemel en aarde. 

Hij schenkt ons leven, licht en liefde. 

Hij schenkt ons zijn Zoon, die ons bevrijdt. 
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Vrede op aarde onder mensen 

die handen reiken van volk tot volk 

en zich verzoenen met elkaar 

tot een wereld zonder grenzen.  

 

Mensen in wie Hij welbehagen heeft, 

om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid 

en om hun streven naar eerbied 

voor alles wat in zijn schepping leeft. 

 

Eer aan God in de hoge, 

want Hij sluit een verbond  

met de kleinen en de zwakken 

en met allen die aan zijn Boodschap gestalte geven. 

 

Vrede op aarde aan alle mensen 

en zalig zij die vrede stichten, 

want zij worden kinderen van God genoemd. 

 

Moge Hij welbehagen vinden in ons, 

als volk onderweg, 

in het voetspoor van Jezus, 

onze Messias en onze Heer. Amen. 
 
 

Openingsgebed: 
 

Barmhartige Heer, 

U komt ons tegemoet in woorden van vrede, 

in ontmoetingen van mens tot mens. 

Wij bidden U: wees in ons midden,  

open onze oren en ons hart voor uw Woord. 

Dat het ons raken en bemoedigen mag, 

dat het ons leidt op de weg van uw vrede. 

Dat vragen wij U uit naam van Jezus, 

die met U leeft in eeuwigheid. Amen. 

 

Eerste lezing:  Uit de Profeet Jesaja (Jes. 66, 10-14c) 

 

20 Verheug u, samen met Jeruzalem, 

en juich om haar, u allen die haar liefhebben. 

Jubel met haar van blijdschap, 

u allen die om haar treuren. 

11  U mag zuigen en u verzadigen 

aan haar borsten vol van troost, 

u mag met volle teugen drinken 

van haar volle moederborst. 

20 `Want’, zo spreekt de Heer, 

`Ik laat vrede naar haar toestromen als een rivier, 

en de roem van de volken als een beek 

die buiten zijn oevers treedt. 

Haar zuigelingen worden op de heup gedragen 

en op de knieën vertroeteld. 

20 Zoals een moeder haar kind troost, 

zo zal Ik u troosten: 

in Jeruzalem zult u getroost worden. 

20 Zielsblij zult u het aanschouwen, 

en uw gebeente zal ontluiken als het groen. 

De hand van de Heer zal zich openbaren aan zijn dienaren. 
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Tussenzang: Ps. 66 (65) 1-3a, 4-5, 6-7a, 16 en 20 

 
refrein: Jubelt voor God, alle landen der aarde. 

 

Jubelt voor God, alle landen de aarde,   

bezingt de heerlijkheid van zijn Naam. 

 

Brengt Hem uw hulde en zegt tot uw God: 

Verbijsterend zijn al uw daden.  

 

Heel de aarde moet U aanbidden,  

bezingen uw heilige Naam. 

 

Komt en aanschouwt wat God heeft verricht, 

ontstellende daden onder de mensen.        

 

Hij maakte de zee tot een droge vallei, 

zij gingen te voet door de bedding. 

 

Laten wij juichen van vreugde om Hem 

die eeuwig regeert door zijn macht. 

 

Kom dan, godvrezenden, luistert naar mij,  

Ik zal u verhalen wat Hij mij gedaan heeft. 

 

God zij geprezen, Hij wees mij niet af, 

onthield mij niet zijn erbarmen. 

 

 

Tweede lezing: Uit de brief aan de Galaten (Gal. 6, 14-18) 

 

Broeders en zusters, 

20 Wat mij betreft:  

ik denk er niet aan mij op iets anders te beroemen  

dan op het kruis van onze Heer Jezus Christus,  

waardoor de wereld voor mij gekruisigd is  

en ik voor de wereld gekruisigd ben.  

15  Het gaat niet om besnijdenis of onbesnedenheid,  

maar om de nieuwe schepping.  

20 Laat vrede en barmhartigheid komen over allen  

die naar dit beginsel leven,  

en over het Israël van God!  

17  Laat voortaan niemand het mij lastig maken,  

want ik draag de merktekens van Jezus in mijn lichaam.         

20 Broeders en zusters,  

de genade van onze Heer Jezus Christus zij met uw geest. Amen. 

 

 

Tussenzang:   Door de wereld gaat een woord (ZJ 720)    

 
https://www.youtube.com/watch?v=yaLd_iGAYJo 

 
Door de wereld gaat een woord en het drijft de mensen voort: 

"Breek uw tent op, ga op reis, naar het land, dat Ik u wijs." 

 

Here God, wij zijn vervreemden, door te luist' ren naar Uw stem. 

Breng ons saam met Uw ontheemden, naar het nieuw Jeruzalem. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yaLd_iGAYJo
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Menigeen ging zelf op pad, daar hij thuis geen vrede had. 

Eeuwig heimwee spoort hem aan, laat ook hem het woord verstaan. 

 

Here God, wij zijn vervreemden, door te luist' ren naar Uw stem. 

Breng ons saam met Uw ontheemden, naar het nieuw Jeruzalem. 

 

Door de wereld klinkt een lied, tegen angsten en verdriet, 

tegen onrecht, tegen dwang, richten pelgrims hun gezang. 

 

Here God, wij zijn vervreemden, door te luist' ren naar Uw stem. 

Breng ons saam met Uw ontheemden, naar het nieuw Jeruzalem. 

 

Door de wereld gaat een woord en het drijft de mensen voort: 

"Breek uw tent op, ga op reis, naar het land, dat Ik u wijs." 

 

Here God, wij zijn vervreemden, door te luist' ren naar Uw stem. 

Breng ons saam met Uw ontheemden, naar het nieuw Jeruzalem. 

 

 

Evangelie:  (Lc. 10, 1-12. 17-20) 

 

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas 

 

20 In die tijd wees de Heer nog tweeënzeventig leerlingen aan  

en zond hen twee aan twee voor zich uit  

naar alle steden en plaatsen waar Hij zelf nog komen zou.  

20 Hij zei tegen hen: `De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig.  

Vraag daarom de eigenaar van de oogst om arbeiders in te zetten voor zijn oogst.  

3  Ga nu, maar weet wel,  

Ik stuur jullie als lammeren onder de wolven.  

4  Neem geen beurs mee, geen reistas en geen schoenen,  

en groet onderweg niemand.  

5  Als je bij iemand in huis komt, zeg dan eerst:`Vrede aan dit huis.’’  

6  Woont daar een vredelievend mens, dan zal jullie vrede op hem rusten;  

zo niet, dan zal die naar jullie terugkeren.  

7 Blijf in dat huis en eet en drink wat men je aanbiedt,  

want de arbeider is zijn loon waard. Trek niet van het ene huis naar het andere.  

8  Als je in een stad komt waar men je ontvangt, eet dan wat men je voorzet. 

9  Genees er de zieken en zeg tegen hen: 

`Het koninkrijk van God is nu dichtbij u gekomen.’’  

10  Maar als je in een stad komt waar men je niet ontvangt,  

ga daar de straat op en zeg:  

11 `Zelfs het stof uit uw stad dat aan onze voeten zit, mag u houden - wij vegen het af.  

Maar weet wel, het koninkrijk van God is dichtbij.’’  

12  Ik zeg jullie:  

voor Sodom zal het op die dag draaglijker zijn dan voor zo’n stad.  

17  De tweeënzeventig kwamen opgetogen terug.  

`Heer,’ zeiden ze, `zelfs de demonen onderwerpen zich 

aan ons in uw naam.’  

18  Hij zei tegen hen:  

`Ik zag de satan als een bliksemschicht uit de hemel 

vallen. 

20 Kijk, Ik heb jullie de macht gegeven  

om op slangen en schorpioenen te trappen  

en in te gaan tegen alle vijandelijke krachten; niets kan 

jullie deren.  

20 Toch moeten jullie je niet verheugen  

omdat de geesten zich aan jullie onderwerpen;  

nee, verheug je omdat jullie namen staan opgetekend in de hemel.’ 
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Overwegingen: 

 
Vandaag gaat het in de lezingen vooral over de vrede. Vreugde in de verkondiging, 

blijdschap om het zich bemind weten door God, vertrouwen in de toekomst zijn 

mogelijkheden tot vrede in het hart. 

 

In de eerste lezing hebben we gehoord over Jeruzalem en God als beeld van de zorgende 

moeder. In die zorg mogen wij ons veilig voelen. We zijn geliefd en mogen ons aan God 

toevertrouwen. Hoe rustig wordt een kind niet als het gedronken heeft bij de moeder, of 

het nu aan de borst is of aan de fles. Vredig valt het dan in slaap. Ik zie hier ook het 

beeld van de vele moeders en vaders die hun baby’tje in een draagdoek, vooraan of op 

de rug, dat veilig gevoel geven. Dicht tegen het kloppend hart aan. Zo mogen wij ons 

voelen bij God. Zo wil God bij ons zijn. Hoe kan dat nu?  Het antwoord krijgen wij in het 

evangelie. 

 

Het evangelie zegt dat we allen geroepen zijn om van de vrede te getuigen. We zijn een 

missionaire kerk van bij de aanvang. Jezus zend zijn leerlingen uit. Ze zijn met 72. Het is 

een symbolisch getal. Het staat voor de toen gekende wereld. En ze gaan per twee. 

Vrede breng je niet op je eentje. Verkondiging is een zaak van gemeenschap.  Het 

symbolisch getal twee staat dan voor de gemeenschap van leerlingen, ook de 

gemeenschap van God met de volgeling van Jezus. Wij dus. Ik herinner mij mijn 

kloostertijd waar we geacht werden steeds met twee te zijn als je het klooster verliet. 

Dat leek toen wat gekunsteld en later was dit voorschrift niet meer te houden. Toch had 

deze regel een positieve kant. Met twee sta je sterker als je op weg gaat. Er is overleg 

mogelijk. Het goede, de vreugde kun je delen alsook de moeilijkheden. Je draagt elkaar 

in respect en eerbied. De goddelijke energiestroom, slaat over en verbind je met elkaar. 

De levensstroom uitgaande van het hart van God zelf doordrong Jezus als een liefdes-, 

een vredesstroom en komt tot in ons hart vandaag. Dat is de ware inhoud van ‘Sjaloom’. 

 

Tot wie moeten we gaan om vrede te brengen? Niet bij angstige, behoudsgezinden, las ik 

bij iemand. Misschien wel bij mensen die openstaan voor nieuwe opdrachten als christen. 

Velen zoeken naar verdieping. De vraag naar zingeving is groot gezien de 

omstandigheden waarin we leven: oorlog, onvrede, burn-outs, mentaal geweld... De 

paus zegt heel duidelijk dat we niet alleen vrede moeten brengen in onze eigen kring van 

bekenden. Laten we ons niet opsluiten in eigen ideeën en gewoonten maar -open op de 

wereld- luisterend en met open ogen op weg gaan. Durven wij ons uit de comfortzone 

begeven als lammeren tussen wolven? Durven wij als kerkgemeenschap in dialoog gaan 

met de mensen buiten onze groep? We hoeven alleen maar vrede en zegen aan te 

bieden. Het evangelie zegt ook dat je het gewoon moet proberen. Wordt Gods boodschap 

niet aangenomen ga dan gewoon verder maar blijf onderweg. Hiertoe hebben we 

vriendschap nodig, mensen die vanuit het hart leven. Mensen die getuigen van een 

levensdiepte waaruit hoop op toekomst spreekt. Mensen die een hechte verbondenheid 

bewerken. Mensen die vergeven en zo nieuwe kansen bieden. Mensen die in hun 

levensstijl getuigen van eenvoud, bescheidenheid en soberheid waaruit vreugde ontstaat 

en overslaat.  We hebben steun nodig, getuige hiervan de basisgroepen, 

lekenbewegingen, bijbelgroepen, verenigingen voor bezinning en sociale actie en andere. 

We weten het eigenlijk heel goed dat Hij, God, geen ander handen heeft dan de onze, 

geen andere woorden dan onze woorden, geen ander hart dan ons hart om liefdevol in 

deze wereld aanwezig te zijn. Laten we in respect voor de eigenheid van ieder mens 

vrede en zegen zijn in woord en daad, in voor- en tegenspoed. Een Duitser groet de 

toevallige passant wel eens met ‘Grüss Gott’ of een Engelsman ‘God bless you’. Ik zeg 

jou: Met vrede gegroet en gezegend met licht. Weet je gezocht, gevonden en geliefd. 

Amen. 

(Ann Vanraes) 

------------------------- 
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Als we elkaar ontmoeten, zeggen we: 'goede dag' of 'goede morgen'.  

We wensen elkaar het goede toe.  

We doen dat nog meer ter gelegenheid van feesten, verjaardagen, jubilea.  

Het is eigenlijk heel vreemd, dat wij in onze taal geen groet hebben waarin de 

vredesboodschap van de Heer wordt uitgesproken.  

 

Als we afscheid nemen, zeggen we 'vaarwel', wat dan betekent 'het ga je goed'.  

Toch lijkt me dat typisch voor een volk dat geleerd heeft om te vechten tegen water, 

dijken en dammen heeft leren bouwen en steeds leeft met het risico van ondergelopen 

straten en kelders.  

Vaar-wel. In de anderstalige buurlanden met een christelijke cultuur vinden we wel 

begroetingen die iets hebben van de vredesgroet van de Heer.  

De Engelsen zeggen good bye, dat is een samentrekking van 'God bless you', moge God 

je zegenen.  

Fransen zeggen adieu en in het Spaans luidt het a Dios, naar God, tot bij God.  

In het Duits zegt men Grüss Gott, God groet u.  

 

Maar de authentieke bijbelse uitdrukking blijft bewaard bij onze joodse broeders: 

sjaloom, vrede. Het bijbelse woord sjaloom betekent meer dan geen oorlog.  

Het is vrede met God, met de mensen en in het eigen hart.  

Wij mogen te-vreden mensen zijn, mensen vol vrede en anderen die vrede toewensen. 

Mensen moeten elkaar respecteren, waarderen en liefhebben.  

Zo komt er rechtvaardigheid en vrede, zo groeit de sjaloom.  

Diep geluk ligt niet in macht en bezit, zelfs niet in kennis en succes.  

Het ligt in de liefde die we mensen toedragen en die we van mensen krijgen.  

Het ligt in de vreugde een goed mens te zijn.  

 

(Emmanuel Van Lierde) 

 

-------------------------- 

 

Wij zijn niet aangesteld als reizigers in religieuze artikelen, 

die geloof aan de man brengen zoals anderen stofzuigers. 

We mogen niet zomaar ergens onze voet tussen de deur zetten. 

Wij moeten onze medemensen de gelegenheid geven 

om de deur in vrijheid voor ons open te doen. 

Wij mogen niemand het geloof opdringen. 

Evangeliseren is niet: 

vanuit de hoogte een drenkeling toespreken. 

Het is: de ene bedelaar die aan de andere vertelt waar brood te krijgen is. 

 

(Okke Jager) 

 

 

Woorden van geloof: 
 
Wij geloven in God, 

Schepper van de wereld en van ons, mensen. 

Een grenzeloos goede God, 

die met ons wil meewerken en meeleven. 

 

Wij geloven in Jezus Christus, 

die gestalte gaf aan Gods Boodschap van solidariteit en goedheid 

en ons op weg zette naar een wereld zonder grenzen. 

 

Wij geloven dat Gods Geest 

ons hierbij begeleidt en bezielt. 

Wij geloven in een geloofsgemeenschap van mensen die samen Kerk vormen, 

naar Gods model en Jezus’ voorbeeld. 
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Wij geloven in Gods liefde. 

Dat wij ze zichtbaar kunnen maken, 

telkens wij grenzen openbreken en solidair zijn. 

 

Wij geloven dat we ons leven zinvol maken 

als wij Gods droom hier op aarde helpen realiseren. Amen. 

 

 
Voorbeden:  

  
Voor mensen die de weg van de vrede gaan, 

die er in de wereld op uit trekken  

om de boodschap van uw Rijk te verkondigen,  

geef hen de vreugde van de ontmoeting.  

Laat ons bidden. 

 

Voor mensen die gasten ontvangen,  

hun huis openstellen en vreemden aan tafel nodigen, 

die zichzelf laten zien zoals ze zijn, 

geef dat hun vertrouwen niet wordt beschaamd.  

Laat ons bidden.   

 

Voor wie geen woord van vrede kunnen verstaan, 

omdat vijandschap of jaloersheid hun leven verzuurt, 

omdat onrecht hen gevangen houdt, 

geef hen mensen die bevrijden. 

Laat ons bidden. 

 

 

Lied:  Gij wacht op ons 

 
➔ https://www.youtube.com/watch?v=3IcU4fzj8ag 

➔ live: https://www.youtube.com/watch?v=VfUfrLtGfjo 

 
Gij wacht op ons 

totdat wij opengaan voor U. 

Wij wachten op uw woord 

dat ons ontvankelijk maakt. 

Stem ons af op uw stem, 

op uw stilte. 

 
 

Gebed over de gaven 
 
Maak ons aandachtig, Heer,  

voor alles wat het leven zinvol maakt,  

voor de glimlach die vertrouwen geeft,  

voor de kleine attentie die blij maakt,  

voor een ontmoeting die eenzaamheid en pijn breekt,  

voor dit brood en deze wijn waarin wij mogen delen met Hem 

die ons Vertrouwen is, onze Blijdschap, onze Hoop,  

Jezus, levend met U in de eeuwen der eeuwen. Amen. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3IcU4fzj8ag
https://www.youtube.com/watch?v=VfUfrLtGfjo


9 
 

Groot Dankgebed    

 
Wij danken U, God, 

om de wondere wegen  

die mensen voor elkaar kunnen zijn, 

voor allen die U gezonden hebt 

om de weg te wijzen doorheen het leven, 

voor uw uitnodiging om,  

doorheen tekort en onvolkomenheid, 

te werken aan de mens en zijn wereld. 

 

Wij danken U om uw aanwezigheid 

in goede en kwade dagen, 

om de hoop en de toekomst die U bent. 

Wij danken U om de Mens Jezus,  

die ons voorgaat en nabij blijft 

en wiens Geest kracht is om te leven. 

 

Daarom willen wij U danken, God, 

samen met al wat bestaat 

op aarde en in de hemel:  Heilig … 

 

Heer onze God, 

U bent heilig en goed, 

U hebt onze namen geschreven in uw hand. 

 

Geen mens zult U vergeten 

dankzij Jezus Christus, de Zoon van uw genade, 

die U hebt uitgezonden  

om tranen te drogen  

van mensen die geslagen zijn, 

om het hart te helen  

van mensen die gebroken zijn, 

om brood te worden voor vandaag 

en vrede zelf te zijn. 

Wij danken U  

omdat U ons ruimte geeft en vrijheid schept 

voor heel ons leven, ten einde toe. 

 

Want in de nacht dat Hij zijn leven gaf … 

 

INSTELLINGSVERHAAL 

 

Verkondigen wij het mysterie van ons geloof: 

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood 

en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt. 

 

Heer onze God, 

zo gedenken wij Hem die weet wat lijden is 

en de dood heeft gezien; 

die U hebt opgewekt en een naam gegeven hebt  

hoog boven alle namen: Jezus de Heer is Hij,  

die is en blijven zal, uw rechterhand. 

Door deze Beker en door dit Brood dat wordt gedeeld 

verkondigen wij Hem totdat Hij komt. 

 

Wij bidden U,  

zend ons uw Geest, 

die over deze aarde gaat 
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en maak ons tot een volk dat recht doet om gerechtigheid; 

maak leven en welzijn toch groter dan oorlog en dood; 

laat ons mensen zijn die woningen bouwen voor uw stad van vrede 

en breng ons thuis bij U. 

Dan zal uw naam geheiligd zijn op aarde, 

en uw Koninkrijk zal komen door Hem en met Hem, 

met uw Geest tot in eeuwigheid. Amen. 

 

 
Onze Vader  

 
Jezus roept ons op om uit te breken uit onze gesloten kring. 

Laten wij, met Jezus, samen bidden opdat Gods Koninkrijk mag komen, 

opdat zijn wil en zijn liefde ‘wet’ mag worden op aarde zoals in de hemel: 

 Onze Vader,… 

 

Heer Jezus, 

naar blinde mensen zijt Gij toe gegaan 

en uw liefdevolle ogen braken hun ogen open. 

Kijk ook ons aan en doe ons anderen zien met uw ogen van liefde. 

U hebt de lamme mensen liefdevol bij de hand genomen en ze konden lopen. 

Neem ook ons bij de hand en doe ons opstaan uit onze lamlendigheid. 

U bent naar mensen gegaan zonder stem  

en hebt hun gezegd: ‘God houdt van jou’, en ze zongen het uit.  

Zend ons uw Geest die ons uw liefdeslied leert zingen, 

dan zal de wereld vol vertrouwen mogen uitzien naar uw wederkomst,  

de komst van Jezus, Messias, uw Zoon. 

 Want van U is het Koninkrijk,… 

 

 

Vredeswens 

 
Zo dadelijk gaan we naar buiten, 

de wereld in, naar mensen toe. 

Sommigen gaan naar links 

en anderen naar rechts 

net zoals toen die tweeënzeventig. 

En wat Jezus van hen verwachtte  

verwacht Hij ook van ons: 

dat wij zijn vrede delen 

met alle mensen die wij vandaag ontmoeten. 

Zo wordt de wereld nieuw 

met vrede die ons hier werd toegewenst en die we met elkaar delen. 

 De vrede van de Heer zij met U. 

 

 
Lam Gods 

 
 

Communielied: Uw koninkrijk komt  (ZJ 579) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=8EcUtShMPvs 

 

Uw Koninkrijk komt - vrede en vreugde  

waar mensen blij zijn om uw genade, 

waar mensen goed zijn voor elkaar. 

Uw Koninkrijk komt. De Heer zij met ons. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8EcUtShMPvs
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Uw Koninkrijk kom - vrede en vreugde  

waar mensen bidden, danken en zingen, 

waar mensen luisteren naar uw woord. 

Uw Koninkrijk komt. De Heer zij met ons. 

  

Uw Koninkrijk komt - vrede en vreugde  

waar mensen geloven in uw liefde, 

waar mensen vertrouwen in uw kracht. 

Uw koninkrijk komt. De Heer zij met ons.   

 

 

Slotgebed:  
 
Heer, onze God, laat uw wijsheid ons bijblijven 

dat niet in bezit, maar in vertrouwen het geluk te vinden is, 

dat niet in wapens, maar in geweldloosheid de vrede wordt gevestigd, 

dat niet in afstand, maar in vriendschap uw Rijk naderbij komt.  

Moge in ons leven zichtbaar worden  

dat we leerlingen zijn van Jezus,  

uw Zoon en onze Heer. Amen. 

 

 

Zegen en zending 
 

 
Dessertje:  
 
Je gaat Hem achterna. 

En vraagt de zegen van zijn handen 

om lief te hebben, 

los te laten, 

telkens weer te herbeginnen. 

Dat Hij je wegen toont, 

zijn schaduw bieden zal 

en je tot mantel is.  

Dat Hij je aan mag raken 

en ten diepste zal beminnen. 

 

(Kris Gelaude) 

 

----------------------------------------------- 

 

“God schenkt ons als moederlijke God geborgenheid, 

als vaderlijke God geeft Hij ons een rechte rug.”  

 

(Anselm Grün) 


