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Als de hand die we reiken ons kracht verleent 
en het kleed dat we schenken ook ons bekleedt, 
dan heeft God ... 
 

Als de troost die we geven ons hart verbindt 
en de hoop met het delen van pijn begint, 
dan heeft God ... 
 
Gebed 

God, gewoonlijk spreken wij U met "Vader" aan. 

Wij danken U voor al onze vaders en  

grootvaders die van ons houden  

en ons een levensspoor voorleven. 

Wij danken U voor allen die een beeld zijn  

van uw vaderlijke zorg, zodat wij ons geborgen 

weten in ons bestaan. Amen. 
 

Mededelingen 
 

Zending en zegen 

DANKVIERING 24 juni 2018 
Het werkjaar, het schooljaar loopt 
stilaan op zijn laatste benen. Een mooie 
gelegenheid om eens terug te blikken op 
wat gedeeld werd in vreugde en verdriet. 
Daarom nodigen we dopelingen, eerste 
communicanten, vormelingen, trouwers, of zij die zich 
op het huwelijk voorbereiden, jubilarissen of andere 
feestelingen van harte uit. 
Maar ook als zich niet herkent in dit lijst, hopen we 
dat u toch ook wil en kan danken om wat geweest is. 
Zelfs als u van iemand afscheid moest nemen of een 
moeilijke periode door ging (of gaat), mag u zich welkom 
voelen: gedeelde leed is gedragen leed. En … we mogen 
ons gesterkt en geborgen weten door en bij elkaar en bij 
die Ene. Kom maar af! 
 

Misschien kan u zelfs iets meebrengen om op onze 
'deeltafel' te plaatsen, zodat we na de viering  
iets kunnen drinken (en/of knabbelen). Dank u wel! 
Lukt dat niet? Even welkom! 

Lied 

Welkom 

 

Gebed  

Goede God, 

Gij hebt elke mens geschapen  

naar uw beeld en gelijkenis 

en toch zijn wij elk uniek, anders dan de anderen: 

vele visies, gevoelens en gevoeligheden. 

Soms schept dat in ons verwarring,  

soms maakt ons dat zo onzeker  

dat we onze eigen opvattingen  

hard gaan verdedigen 

of die van anderen verwerpen. 

Wij bidden U, maak ons ruimdenkend, 

leer ons mild zijn in onze beoordeling. 

Leer ons eerst het goede ontdekken in de ander 

en op zoek gaan naar uw beeld in elke medemens, 

naar het voorbeeld van Jezus. Amen. 

 
 

Tiende zondag door het B- jaar 

10 juni 2018 

 
 
 
                     
 
 
 
 

    

Wie is  
mijn Vader? 



Gebed om nabijheid 

Ik heb je leven gegeven,  

maar ik kan het niet voor je leven. 

Ik kan je dingen leren,  

maar ik kan je niet dwingen om te leren. 

Ik kan je de weg wijzen,  

maar ik kan er niet altijd zijn om je te leiden. 

Ik kan je vrijheid geven,  

maar kan geen verantwoording voor je afleggen. 

Ik kan je meenemen naar de kerk,  

maar ik kan je het geloof niet geven. 

Ik kan je liefde geven,  

maar ik kan ze niet aan je opdringen. 

Ik kan je leren hoe te delen, maar ik kan er niet 

voor zorgen dat je niet egoïstisch bent. 

Ik kan je leren respect te hebben,  

maar ik kan je niet dwingen eerbied te tonen. 

Ik kan je vertellen wat de gevolgen zijn  

van veel alcohol drinken,  

maar ik kan geen nee zeggen voor je. 

Ik kan je waarschuwen tegen drugs,  

maar ik kan niet voorkomen dat je gebruikt. 

Ik kan je vertellen over verheven doelen,  

maar ik kan ze niet voor je verwezenlijken. 

Ik kan voor je bidden,  

maar ik kan je niet dwingen om met God te leven. 

Ik kan je over Jezus leren,  

maar ik kan Hem niet tot jouw verlosser maken. 

Ik kan je zeggen hoe je moet leven,  

maar ik kan je geen eeuwig leven geven. 

Weet je, meer dan mijn best kan ik niet doen.  

Nu ben jij aan zet. 

God, Gij geeft steun en helpt mij hierbij. 

 

Gloria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eerste lezing 
De leerlingen vroegen Jezus om hen te leren bidden. 

Jezus hield veel van zijn vader  

en Hij maakte zelfs een heel mooi gebed voor Hem.  

Sindsdien is dat het gebed dat in alle gemeenschappen  

over de hele wereld gebeden wordt waardoor we ons 

als één familie verbonden weten met elkaar. 

 

Sterk ons door de gaven 

van zijn lichaam en zijn bloed 

en maak nieuwe mensen van ons 

opdat wij op Jezus zouden lijken. 
 

Wij bidden voor allen die door de dood  

van ons zijn heengegaan (…) 

Wij hopen en vertrouwen 

dat zij leven bij U God in uw heerlijkheid. 

 

Onze Vader 
Zingen we tot God die als een goede vader is. 

 
Gebed om vrede en vredewens 

God, Gij trapt criminelen niet in het verdomhoekje. 

Waar wij rillen van afschuw  

en roepen dat iemand een misdadiger is, 

kijkt Gij naar de mens erachter. 

Geef ons een hart voor elkaar. 

Geef dat we niet meteen  

met een vermanende vinger klaarstaan, 

maar elkaar voorleven 

hoe je op een goede manier 

met een ander omgaat. 

Zo werken we aan een 'betere wereld' 

waar vrede mogelijk is. 

…. 
 
Inleiding op de communie 
Dan zal er vreugde zijn op aarde 
vrijheid en vrede in Jezus’ naam. 
Door Hem en met Hem en in Hem 
bieden wij U, barmhartige Vader, dit dankoffer aan 
in de gemeenschap van de Kerk,  
die leeft door Jezus’ Geest, vandaag en alle dagen, 
tot in eeuwigheid. Amen. 

 

Communie 

 

Om in stilte te lezen 

Vader, 

Jij leert mij wat liefde is. 

Jij geeft mij hoop wanneer het even fout gaat. 

Jij prijst mij om mijn 

wilskracht en ambities. 

Jij rekent op mijn eerlijkheid. 

Jij vergezelt mij op mijn reis  

door die wervelende wereld. 

En ik, ik wil mijn kinderen 

leren wat liefde is, 

hen hoop geven  

wanneer het even fout gaat 

hen prijzen om hun wilskracht en ambities 

rekenen op hun eerlijkheid 

en hen vergezellen op hun reis  

door die wervelende wereld 

Ik hoop dat ik het even goed doe als Jij. 

Dank om de uitmuntende voorbeelden  

die Jij mij geeft. 



Hemelse Vader,  

met eerbied noemen wij uw naam. 

Altijd zijt Gij met ons op weg 

en dichter dan wij durven dromen, 

zijt Gij bij ons wanneer uw Zoon  

ons samenbrengt rond deze tafel waar wij  

uw liefde vieren met brood en beker. 
 

Zoals eens op de weg naar Emmaüs 

ontsluit Hij nu voor ons de Schrift en wij  

herkennen Hem in het breken van het brood. 
 

Daarom bidden wij, barmhartige God: 

beadem met uw Geest  

dit brood en deze wijn 

zodat Jezus Christus in ons midden komt 

met de gaven van zijn lichaam en zijn bloed. 

Want op de avond voor zijn lijden. 

 instellingswoorden (..) 
 

Verkondigen wij het mysterie van ons geloof: 

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood 
en wij belijden tot Gij wederkeert, 
dat Gij verrezen zijt. 
 

Oneindig goede Vader, 

wij verkondigen de liefde die Gij ons betoont. 

Uw Zoon is door het lijden en de dood gegaan, 

en tot nieuw leven opgewekt. 
 

Barmhartige God, 

laat de Geest van Jezus in ons wonen 

en vervul ons met uw liefde. 

 

Onze Vader, 

graag zouden wij in deze wereld uw naam geheiligd zien. 

Mochten steeds meer mensen U kennen  

als God-met-ons. 
 

Uw Rijk kome! 

Een rijk van liefde, vrede en gerechtigheid. 

Uw wil geschiede, want Gij wilt dat wij gelukkig zijn, 

die zich inzetten voor de anderen. 
 

Wij vragen U om het dagelijks brood, 

om het nodige voedsel voor wie honger heeft 

en om de moed ons voedsel te delen. 
 

Vergeef ons onze schuld, 

want dikwijls zijn wij onverschillig voor uw liefde. 

Leer ons de anderen vergeving schenken, 

steeds opnieuw, zonder bitterheid. 

Leid ons weg uit de bekoring van hoogmoed  

en onoprechtheid. 
 

En verlos ons van het kwade. Want Gij zijt  

de vrede en de vreugde, de kracht en de heerlijkheid,  

tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. 

 

Homilie 



Voorbeden 

Bidden we voor mensen  

die alle mogelijke moeite doen  

om zelf vorm te geven aan het goede, 

die ook op zoek gaan naar het goede  

in hun medemensen.  

Dat zij zich met hart en ziel inzetten  

voor elke mens 

en zo werken aan een nieuwe hemel  

en een nieuwe aarde 

van respect en liefde voor elkaar.  

 

 

 

 

 

 

 

Bidden we voor de mensen die zich toeleggen 

op wat goed en heilzaam is. 

Voor diegenen die, dankzij overleg met elkaar,  

elkaars  ideeën waarderen  

en tot een vergelijk komen. 

Mogen we zo ‘over alle verschillen heen’  

één grote familie vormen. 

Zo bidden wij voor hen die vorige week  

in deze kerk zijn gehuwd (…) 

Vader, wij bidden U ... 
 

Bidden wij voor onze vaders en grootvaders, 

dat zij hun kinderen en kleinkinderen omringen  

met liefde en genegenheid 

en hen laten opgroeien tot verdraagzame mensen.  

Dat ze hun kinderen de weg wijzen  

naar God de Vader  

die het toonbeeld is van Liefde tot het uiterste. 

Zo bidden we voor de kinderen die vorige week 

werden gedoopt (…). 

Vader, wij bidden U, … 
 

Bidden wij voor hen die een goede vader missen 

of niet het geluk hebben zo'n vader te hebben. 

Dat zij vaderlijke zorg van anderen ontvangen. 

Vader, wij bidden U, … 
 

 

 

 

 

Geloofsbelijdenis 

Ik geloof in God, mijn Schepper, 

die man en vrouw gemaakt heeft naar zijn beeld; 

die mij liefheeft als een vader 

en voor mij zorgt als een moeder; 

die mij troost en mij altijd de mogelijkheid geeft 

opnieuw te beginnen. 
 

Ik geloof in Jezus Christus, 

die, door God gezonden, Mens is geworden, 
om ons nabij te zijn en ons de liefde  

heeft voorgeleefd. 
 

Ik geloof in de Heilige Geest, 

die bezielt en vreugde brengt, 

die de mensen hoop geeft, 

die de Bron is van mijn geloof. 

Ik geloof dat de mensen elkaar nodig hebben 

om samen God te dienen, 

om de schepping leefbaar te maken 

door samen te delen en in eenvoud te leven, 

en zo te werken aan de komst van Gods Rijk. 

Amen. 

 

Gebed over de gaven 

Heer, onze God,  

met brood en wijn  

gedenken wij de levensstijl van Jezus. 

Hij neemt het kwaad weg en is trouw aan U. 

Geef dat wij groeien naar zijn voorbeeld. Amen. 

 

Bidden bij brood en wijn van leven 
De Heer zal bij u zijn, de Heer zal u bewaren. 

Verheft uw hart, wij zijn met ons hart bij de Heer. 

Brengen wij dank aan de Heer onze God. 

Hij is onze dankbaarheid waardig. 
 

Goede God, wij danken U, 

want Gij zijt als een Vader voor ons. 

Bij U voelen wij ons veilig, 

U verlegt de grenzen van onze liefde. 

Leg uw liefde in alle ouders en kinderen, 

dat zij elkaar gelukkig maken, elke dag opnieuw. 
 

De wereld draagt Gij in uw hand 

en Gij waakt over alle mensen. 

Gij brengt ons bijeen  

in deze gemeenschap 

om uw Woord te horen  

en in het spoor van uw Zoon te gaan. 
 

Wij danken U voor de liefde  

die Gij ons geeft  

in Jezus Christus  

en zingen wij U toe: 

 

 

 

 

 


