
 
Lied   

Hier mogen zijn in dankbaarheid, 
in vriendschap en verbondenheid, 
gezien, bemind en sinds altijd,  
gekend bij onze namen.  
 
Ik zeg je, sta op ... 
 
Welkom 
 
Bidden om Gods nabijheid  
God,   
elke dag spreekt Gij ons aan en nodigt Gij ons uit  
om, naar het voorbeeld van uw Zoon, 
mensen nieuwe levenskracht te geven. 
Hij heeft uw liefde voor mensen 
zichtbaar gemaakt  
in ontmoetingen die mensen deden opstaan. 
Alleen lukt het ons niet 
om zijn voorbeeld na te volgen. 
Daarom zijn wij naar hier gekomen 
en bidden wij: 
wees bij ons en laat ons delen 
in uw kracht tot liefde en barmhartigheid.  
Amen. 
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Ik zeg je, 
sta op! 



Loflied 

Gebed  
Heer, onze God, 
uw Zoon is over deze wereld gegaan 
als een wonder van genade. 
Door zijn nabijheid en zijn woord 
wekte Hij mensen tot leven. 
Open ons leven voor zijn nabijheid, 
open ons hart voor zijn Woord 
opdat ook wij, naar zijn voorbeeld, 
genade mogen zijn voor onze medemensen. 
Amen. 
 
Inleiding op de lezingen 
De beide lezingen van vandaag  
vertellen over een kind dat gestorven 
is en weer mag opstaan. Die verhalen 
zijn beeldverhalen. Ze vertellen in 
beelden hoe God leven wil geven, 
vooral aan mensen bij wie echt leven 
ver te zoeken is. Zowel de profeet 
Elia als Jezus geloven er in. Ze zetten 
zich in om mensen te laten opstaan, 
tot op vandaag. 
 
Eerste lezing 1 Kon. 17, 17-24  
 
Orgel    
 
Tijd voor de kinderen 
 
Evangelie    Lc. 7, 11-17  
 
Homilie 

Wat God doet dat is welgedaan, 
Hij is mijn licht en leven. 
Ik wil mijzelf van nu voortaan 
blijmoedig aan Hem geven, 
omdat ik weet in vreugd' en leed: 
zijn vaderlijk ontferming 
blijft eeuwig mijn bescherming. 
 
Wat God doet dat is welgedaan, 
daar laat ik het bij blijven. 
Al moet ik door de engten gaan 
waar mij de dood zal drijven, 
als God mij leidt, kan ik de tijd 
van duisternis verdragen, 
ik zal zijn licht zien dagen. 
 
Mededelingen 
 
Zending en zegen 
 
Orgel 

 

DANKVIERING: zondag 26 juni om 10u30 
Voor wie zo een DANKVIERING bedoeld is? 
 

Voor zondagsmensen, voor getrouwden,  
verloofden, jubilarissen, voor kinderen, ouders, 
grootouders, collega’s, voor buren, vrienden,  
mensen die dank willen zeggen tegenover levenden 
en doden en tegenover die Bron van alle leven.  
Alle mensen dus die leven van die duizenden  
nuances van dankbaarheid, tact en geduld,  
bedachtzame eerbied en mededogen,  
lange trouw en spontaniteit…. Welkom dus! 
 

O ja, breng jij aub ook  

iets mee om na de viering  
na te praten bij een glas  

en / of een knabbeltje?  
Dank je wel! 



Communie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slotgebed 
God, 
Gij hebt uw Woord tot ons gesproken, 
Gij hebt uw Leven met ons gedeeld. 
‘Sta op’ zegt Gij tot ieder van ons. 
Ga met ons mee 
als wij van hier weg gaan 
om samen te leven met mensen 
in liefde en verbondenheid. 
Geef ons uw levenskracht 
opdat wij elkaar doen opstaan 
om met elkaar en met U 
te leven. 
Amen. 
 
Lied 

Om in stilte te lezen 
 

‘Ik zeg je, sta op’ 
is het krachtig woord van Jezus 
tot de zoon van de weduwe van Naïn. 
Een jong leven aan scherven, 
maar door Gods liefde geheeld. 
 

God spreekt de oersterke taal van de liefde. 
‘Sta op’ 
is voor iedere mens een belofte. 
‘Ik ben uw God 
en blijf trouw aan het Verbond 
dat Ik aanging met mensen van eeuwen. 
Jouw naam staat geschreven  
in de palm van mijn hand. 
Wees niet bang, mensenkind, 
je zal leven.’ 
 

‘Sta op’ 
is even 
binnen de tijd 
een open venster 
op de eeuwigheid. 
 

naar Marcel Weemaes 

Voorbeden   
Bidden wij om mensen zoals Elia en Jezus, 
die, in deze tijd, ons God nabij brengen, 
Hem een gezicht en handen en voeten geven: 
dat zij erin slagen medemensen te doen opstaan. 

Bidden wij voor mensen  
voor wie het leven moeilijk is: 
dat zij mensen mogen ontmoeten die, 
door God gezonden, hen tot steun zijn 
en hen met geduld en toewijding doen herleven. 
 
Keer U, God, naar ons toe ... 
 
Bidden wij voor vergeten en achtergestelde  
groepen in onze samenleving: 
dat er mensen zouden opstaan  
die het voor hen opnemen, 
en, met de medewerking van velen, 
hun lot ten goede willen keren. 
 
Keer U, God, naar ons toe ... 
 
Bidden wij voor onze geloofsgemeenschap: 
dat zij levenskracht mag blijven putten 
uit het geloof in de opstanding. 
 

Keer U, God, naar ons toe ... 
 
Geloofsbelijdenis  

Wij geloven dat God bij ons is 
zoals een Vader die opkomt voor zijn kinderen, 
zoals een Moeder die liefdevol zorgt 
en wil dat niemand tekort komt. 
 
Wij geloven dat God iedere mens nabij is 
vooral de zwakke en kwetsbare mens, 
de mens die lijdt en achtergesteld wordt. 
 
Wij geloven dat God is als een Herder 
die om ons geeft, 
die ons blijft zoeken, 
die bekommerd is om het heil van elke mens. 



Wij geloven dat God ons hoop geeft, 
dat Hij Toekomst is 
en dat zijn Liefde sterker is  
dan onrecht en dood. 
 
Wij geloven dankzij Jezus, Zoon van God, 
die mens met de mensen geworden is 
en opgestaan is uit de dood.  
 
Amen. 
 

Offerande    
 
Gebed over de gaven 
Heer, onze God, 
bij dit brood en deze beker  
bidden wij: 
zegen ons die u deze gaven aanbieden, 
opdat wij met elkaar 
de weg van Jezus durven gaan, 
de weg van zelfvergeten liefde, 
de weg die naar het volle leven voert. Amen. 
 
Bidden bij brood en wijn van leven 
Er is zo veel, Heer, in deze wereld, 
dat ons bezorgd maakt: 
er is strijd tussen mensen, 
er is armoede en veel lijden, 
er is onrecht bij klein en groot. 
En wijzelf zijn maar gewone mensen, 
beperkt en vaak machteloos. 
 
Daarom, Heer God, toon ons uw goedheid, 
zoals die verschenen is in Jezus, onze broeder, 
uw liefste Zoon onder de mensen. 
Hij besteedde al zijn energie  
aan het geluk van anderen. 
Al zijn tijd was voor hen.  
Hij deelde met hen het dagelijks brood, 
de kleine vreugden, maar ook het stil verdriet. 
Hij las vragen in hun ogen. 
Hij richtte hen op door zijn woord 
en door zijn liefdevolle nabijheid. 
Hij heeft zijn hele leven met hen gedeeld 
tot het bittere einde toe. 
 
Maar Gij hebt Hem verheven  
in de heerlijkheid van de verrijzenis. 
Daarom loven en prijzen wij U met deze woorden: 
 
 Heilig ... 
 
Heer God, 
wij zijn hier samen op zijn uitnodiging, 
wij vinden elkaar rond deze tafel 
en worden stil bij wat Hij heeft gedaan. 
Zijn afscheidsmaal staat ons nog steeds voor ogen. 
(…) 

Zo vertellen wij elkaar de blijde boodschap: 
dat Jezus leeft in ons die hier bijeen zijn. 
Hij is het brood waarnaar zovelen hongeren, 
Hij is de vreugdewijn 
voor het feest dat eenmaal komen zal over de aarde. 
 
Wij bidden U dan, barmhartige God, 
laat de Geest van Jezus wonen 
overal waar wij gaan. 
Geef ons aandacht voor elkaar, 
voor hen van wie wij heel veel houden, 
maar ook voor hen  
die wij niet sympathiek vinden 
of die wij uitsluiten. 
Maak ons even gastvrij als Jezus. 
 
Bewaar in uw en onze liefde hen  
die door de dood heen zijn gegaan (…) 
laat hen samen met Jezus delen in uw eeuwige liefde. 
 
Zo mogen wij dromen van een nieuwe toekomst: 
alle mensen in vreugde bij elkaar, 
één lange tafel waar iedereen mag aanzitten, 
een stad van vrede, uw Rijk onder ons 
in Jezus' naam. 
 
Onze Vader    
 
Gebed om vrede en vredewens 
Jezus, Gij waart liefdevol voor iedereen, 
met speciale aandacht voor hen 
die het moeilijk hadden. 
Zo bracht Gij vrede bij mensen. 
Kom ook naar ons met uw aandacht en uw liefde 
en laat ons delen in uw vrede. Amen. 

 
Die vrede van de Heer zij altijd met u. 

Geven we die vrede ook door aan elkaar. 
 
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. 


