
Deze vakantie: 
Bedevaart Boskapel 

Met de fiets of auto naar de Boskapel in Puivelde 

voor een viering in open lucht. 

Aansluitend een drink ten huize van … 

Samen rijden is natuurlijk de bedoeling! 

Woensdag 07 augustus 2019 om 19u  

in Puivelde. 

Wandeling in Sinaai 

Met een ervaren gids wandelen in het 

stiltegebied van Sinaai. Daarna is er 

vanzelfsprekend een dorstlesser.  

 

Wie niet meewandelt: we geven het adres nog 

door om elkaar op het terras te ontmoeten! 

Vrijdag 09 augustus 2019 om 14u 

op den Dries van Sinaai voor de start  

van de wandeling. 

 

De kruisjes van hen die vorige maand overleden zijn, 

brengen we in ons midden. Op de tafel waar leven  

gedeeld wordt, laten wij bij hen een kaarsje branden.  

Zo bidden wij om hun en Gods aanwezigheid. 
  

In deze woorddienst met communie brengen we ook het 

evangelieboek en geconsacreerde hosties in ons midden. 

  

Lied 

Woord ons gegeven, God in ons midden, 
toekomst van vrede, wees hier aanwezig. 
Uw wil geschiede, uw koninkrijk kome, 
zie ons, gedoog ons, laat ons niet vallen. 
  Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 
 
Dat wij niet leven, gevangen in leegte, 
dat wij niet vallen, terug in het stof. 
Zend uw geest, dat wij worden herschapen. 
  Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 
 
Dat wij U horen, dat wij U leven, 
mensen voor mensen, alles voor allen. 
Dat wij volbrengen uw woord, onze vrede. 
Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 
  Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 
 
Welkom 

 

Bidden voor … 
We nodigen u uit om deze viering in het bijzonder  

één iemand die u kent of niet kent, in uw gebed  

mee te nemen. Door te bidden geven we aan God  

te kennen dat wij bij Hem willen zijn.  

Wat er gezegd wordt, komt pas op de tweede plaats.  

Door dit bidden zeggen we eigenlijk:  

 16e zondag c-jaar 

 21 juli 2019 
                     

 
 
 
 
 

   
 



‘Heer, hier zijt Gij, Gij weet wat er in mensen omgaat  

aan hoop en twijfel, verdriet en vreugde.  

Wij leggen deze mens aan u voor … dat is mij genoeg.'  

 

Stiltemoment 

 

Maak ons stil, God, 

zodat het woord van uw vrede 

zijn weg vindt in ons hart. 

Maak ons ontvankelijk 

voor wat Gij ons zeggen wilt, 

zodat wij vervuld worden van U. 

En, door U begenadigd, 

ook elkaar tot vrede zullen zijn. Amen. 

 
Stiltemoment 

 

Lied 

Voortaan pelgrims voor het leven,  
tochtgenoot in weer en wind,  
naaste om de last te dragen,  
waar de weg ook leiden mag. 
 

Gebed 

Als een God van liefde zijt Gij in ons midden, 

ons nabij  

als het hart van de ander, 

als liefde van mensen voor elkaar. 

Wij bidden U, 

dat wij de juiste verhouding ontdekken 

tussen arbeid en bezinning, 

tussen bezit en uitdelen, 

tussen arbeid en tijd voor elkaar, 

tussen moeten en ontmoeten. Amen. 

 

Inleiding op de lezingen   
Jezus gaat op bezoek bij Martha en Maria. 

De eerste lezing vertelt ons dat God onverwacht  

en zelfs ongekend bij mensen komt. 

 

Eerste lezing  Genesis 18,1-10a 

 

Orgel 

 

 

Lied 

Kom, sta nu op en geef een hand.  
Ga, ga in het licht. 
Zo gaan wij naar 't beloofde land.  
Ga, ga in het licht. 
 
Ga in het licht, ga in het licht,  
ga in het licht, ga in het licht van de Heer. 
 
Ook Jezus staat je altijd bij.  
Ga, ga in het licht. 
Hij wil geluk voor jou en mij.  
Ga, ga in het licht. 
Ga in het licht, ...  
 
Mededelingen 

 

Zending en zegen 

 
 
 



En Gij verlost ons van het kwade. 

Want Gij zijt de vrede en de vreugde, 

de kracht en de heerlijkheid 

tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. 

 

Gebed om vrede en vredewens 

Gij die geroepen hebt 'licht' 

en het licht werd geboren, 

en het was goed,  

het werd avond en morgen, tot op vandaag. 

Gij die geroepen hebt 'o mens' 

en wij werden geboren, 

Gij die mijn leven zo geleid hebt tot hiertoe 

dat ik nog leef. 

Gij schenkt ons uw vrede! 

 
Inleiding op de communie 

 
Communie 

Slotgebed 

Goede God,  

wij hebben uw woord gehoord,  

uw nabijheid ervaren. 

Laat ons gaan in het licht 

met onze aandacht op dat ene wat nodig is:  

de komst van uw Rijk in ieder van ons  

en in de hele wereld. 

Wij vragen het U, door Jezus,  

onze Gids en Reisgenoot door tijd en eeuwigheid. 

Amen.    

Om in stilte te lezen 

Maria vertelde achteraf: 

Dat was nogal een gebeuren,  

Jezus kwam bij ons op bezoek. 

Ik heb erg genoten van de verhalen  

die Hij vertelde, daar kan ik van leven. 

Toch ben ik wat verlegen …  

ik liet Martha al het werk doen.  

Zij kan dat zoveel  beter, ze is zo creatief.  

Ze was dagen van tevoren in de weer  

met poetsen, bloemschikken, koken, …  

Ze zorgde ervoor dat alles piekfijn in orde was.  

Zij was zo gastvrij en Jezus  

kon zich helemaal thuis voelen bij ons.  

Vaak denk ik:  

wat zou ik zonder Martha doen? 

Ik wou dat ik een beetje  

van haar handigheid en creativiteit had. 

Dan zou ik niet blijven steken  

in het luisteren, denken en bidden. 

Ik zou erin slagen om heel wat te realiseren. 

Was dat ook niet de oproep van Jezus:  

niet enkel bidden, nadenken en dromen, 

maar ook doen. 

Een moment met de kinderen 
 samen naar het PIT… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evangelie   
Lucas 10, 38-42 

 

Ter overweging bij het evangelie 
on in stilte te lezen bij wat orgelmuziek 

 

Martha vertelde achteraf... 

Dat was nogal een drukte. 

Zo'n belangrijke gast als Jezus  

kan je toch niet zomaar ontvangen.  

Toch ben ik wat jaloers op Maria.  

Zij kan zich helemaal ontfermen  

over de gast en rustig zitten om te luisteren.  

Zij maakte echt tijd voor Hem.  

Ik ben altijd druk in de weer  

en hoor niet de helft van wat er gezegd wordt.  

Maria kan die verhalen helemaal opnemen  

en daaruit moed en kracht putten. 

Ze vertelt er nu nog elke dag over.  
Vaak vraag ik me af:  

wat zou ik zonder Maria doen?  

Ik droom ervan om een beetje van haar rust,  

haar manier van zijn te hebben.  

Dan zou ik ook wat tijd vinden voor mezelf,  

om tot rust te komen en te bidden.  

Hoorde ik dat ook niet in het verhaal van Jezus? 

Hij deed heel veel voor mensen, maar  

trok zich ook regelmatig terug om te bidden. 

 

Voorbeden en geloofsbelijdenis 

Gij die de liefde zijt, diep als de zee, 

flitsend als weerlicht, sterker dan de dood, 

laat niet verloren gaan één mensenkind. 

Gij die geen naam vergeet, geen mens veracht, 

laat niet de dood die alles scheidt en leeg maakt, 

laat niet de tweede dood over ons komen. 

 



Voor allen die gekruisigd worden, 

wees niet niemand, 

wees hun toekomst ongezien, 

voor mensen die van U verlaten zijn, 

voor allen die hun lot niet kunnen dragen, 

voor hen die weerloos zijn 

in de handen van de mensen. 

 

Voor uw naamgenoten in ons midden: 

vluchtelingen, vreemden, wees niet niemand. 

Voor hen die kracht uitstralen, 

liefde geven, recht doen, 

dat zij staande blijven in ons midden. 

Omdat Gij het zijt, … 
 

Gij die, tegen alle schijnbaar noodlot in, 

ons vasthoudt, 

Gij die vreugde schept in mensen, 

Gij die het woord tot ons gesproken hebt 

dat onze ziel vervult; 

laat ons niet leeg en verloren en zonder uitzicht, 

doe ons opengaan voor het visioen van vrede 

dat sinds mensenheugenis ons roept. 

 

Verhaast de dag van uw gerechtigheid, 

zie het niet langer aan 

dat her en der in deze wereld 

mensen gemarteld worden, kinderen gedood, 

dat wij de aarde schenden 

en elkaar het licht ontroven. 

Omdat Gij het zijt, … 
 

Zoals een hert reikhalst naar levend water, 

doe ons zo verlangen naar de dag 

dat wij, nu nog verdeelde mensen, 

in uw stad verzameld zijn, 

in u verenigd en voltooid, in u vereeuwigd. 

Gedenk uw mensen,  

dat zij niet vergeefs geboren zijn. 

Zo bidden wij voor (…). 

Omdat Gij het zijt, … 
 

Offerande 

Delen  

van wat we hebben ... 

 

 

 

 

 

 

Bidden bij brood van leven 

In het brood dat wij delen, 

zijt Gij onder ons, 

in het woord dat wij spreken, 

weerklinkt er een lied van uw genade, 

van uw liefde die alles omringt. 

De hand reiken aan elkaar, geeft ons kracht, 

een kleed schenken, bekleedt ook ons, 

wij danken U dat Gij de wereld aan ons  

toevertrouwt. 

 

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

Troosten verbindt, 

hoop begint met het delen van onze pijn. 

Het is uw liefde, God, die alles omringt. 

 

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

 

Onze Vader 

Onze Vader, graag zien wij in deze wereld 

uw naam geheiligd. 

Dat steeds meer mensen U kennen  

als "God-met-ons". 

Uw Rijk van liefde, vrede en gerechtigheid komt. 

Uw wil zal geschieden 

want Gij wilt dat wij gelukkige mensen zijn, 

die zich inzetten voor de anderen. 

Wij vragen U om dagelijks brood 

en om de moed ons voedsel te delen. 

Gij vergeeft onze schuld, 

ook al zijn wij dikwijls onverschillig voor uw liefde. 

Gij leert ons anderen vergeving schenken, 

steeds opnieuw, zonder bitterheid. 

Gij leidt ons weg uit de beproeving  

van hoogmoed en onoprechtheid. 


