
Gebed 

God, Gij zijt niet onbereikbaar en ver verheven. 

Gij zijt de weg gegaan van alle zaad, 

als brood, onopvallend en gewoon,  

maar voedzaam en onmisbaar. 

Wij bidden U: doe ons U herkennen  

in alle zaad,  

in alle brood,  

in al uw mensen. 

Geef ons nieuwe ogen  

en vooral een groot geloof  

in de kiemkracht van uw Rijk onder ons. Amen 

 

Lied 

 

Mededelingen 

 

Zending en zegen 

 

Nog geen koffiehoekje, jammer! 

Maar … buiten mogen we wel  

met 4 personen samen staan! 

 

  

 

 

  

 

 

 

Lied   

Wil je wel geloven het begin is klein 
maar het zal een wonder boven wonder zijn 
als je het gaat wagen met Gods woord alleen: 
dan gebeuren wonderen om je heen. 
 

Welkom 

Welkom iedereen, terug in onze vertrouwde kerk!! 

 

Gebed om nabijheid 

God, de natuur spreekt me zo vaak van U, 

op zovele manieren.  

De seizoenen leren me  

dat alles zijn plaats heeft bij U,  

zowel de overdaad van de zomer,  

als de kilte van de winter,  

het loslaten van de herfst  

en het nieuwe leven van de lente.  

De natuur maakt me stil.  

Ik wil verwonderd blijven over alles,  

maar soms vergeet ik  

van Uw schepping te genieten. 

 

Gij verbindt alles met elkaar, 

de mensen en de natuur.  

Wat er in mijn leven ook gebeurt,  

Gij laat mij er nooit alleen mee.  

Geef ons het vertrouwen in de groeikracht  

van elke mens en help ons dit niet kapot te maken  

door onze drang naar meer. Amen. 

                  
 
 
 

VERBINDEN 

11e zondag door het jaar b 

13 juni 2021 



Eer aan God 

 

Gebed 

Heer, leer mij geloven 

in de kiemkracht van de graankorrel: 

kwetsbaar en broos, 

maar tegelijk vruchtbaar en rijk. 

Laat mij mijn talenten 

met gulle hand uitzaaien 

in de akker van de wereld, 

zonder de zekerheid van een grote oogst, 

maar met het volle vertrouwen 

dat ze, dankzij U,  

ooit zullen vrucht dragen. Amen. 

 

Inleiding op de lezingen 
Met zijn verhaal over het mosterdzaadje wil Jezus ons 

niet doen terugkeren naar vroeger. Integendeel.  

Hij wil ons ervoor behoeden dat wij vervreemden van 

onze moeder aarde. Zij is onze moederschoot.  

Hij wil dat we de aarde beleven  

als een liefdesverhaal tussen God en de mens. 

In de eerste lezing sluiten we aan bij het volk dat op 

het dieptepunt van de Babylonische gevangenschap 

zit. De profeet Ezechiël gelooft echter dat dit juist het 

begin is van iets totaal nieuw: uit een twijgje zal God 

een prachtige ceder laten groeien. 

 

Eerste lezing  Ezechiël 17, 1. 22-24 

 

Orgel 

 

Moment voor de kinderen 

 

 

Wees blij en dankbaar. 
 

Begeester elkaar in denken en doen. 
 

Dat het vuur van de Geest in jou mag blijven 

branden. 
 

Laat deze vlam de hoop oplaaien  

goed te doen voor elkaar. 
 

Een vlammetje van hoop, houd het brandend. 
 

Ik wens dat ik ooit Jezus kan zien  

in het echte leven. 

 

Ik wens dat corona weg gaat. 
 

Ik wens jullie een fijne Pinksteren. 
 

Ik wens dat armoede uit de wereld is. 
 

Ik wens beterschap voor familieleden die ziek zijn 
 

Ik wens vrede, vreugde en geluk. 

 
Die vrede van de Heer zij altijd met u. 

En wensen we elkaar die vrede en dat geluk toe  

van op een veilige afstand. 

 

 

Communie 

 

Om in stilte te lezen  Leo strybol 
ter ere van het Sint-Jozefjaar en vaderdag 
 

Heilige Jozef, 

bruidegom van Maria,  

voedstervader van Jezus, 

zuivere lelie,  

vader van de gezinnen, 

laat de gezinnen in vrede leven. 
 

Vader van alle kinderen,  

bescherm onze kinderen  

van alle kwaad. 

Vader van zwangere vrouwen,  

laat de vruchtbaarheid  

bij de vrouw  

tot nieuw leven leiden. 
 

Vader van de vluchtelingen,  

help hen een vaste plaats te vinden. 

Heilige Jozef, sta ons bij in tijd van nood. 
 

Heilige Jozef, bescherm ons tegen ziekte. 

Heilige Jozef, sta ons bij  

om zuiver en rein te leven,  

samen met Maria en Jezus. 

Heilige Jozef, sta ons bij in het uur van de dood 

opdat we zouden leven naar het voorbeeld  

van uw Zoon zodat ons leven in volle glorie 

U, Maria en Jezus mogen aanschouwen. Amen. 



Gij zijt ook leven, God,  

voor alle mensen die gestorven zijn.  

Zij zijn de weg gegaan van alle zaad.  

Zij brachten rijke vruchten voort.  

Hen willen wij hier en nu gedenken,  

in het vertrouwen dat uw Vaderlijke liefde  

ook met hen meegaat,  

over alle grenzen heen, in uw liefde.  

Wij bidden vandaag voor (..) 

en in het bijzonder voor alle overleden papa's. 

Bescherm hen met uw Vaderlijke liefde. 

 

Vertrouwend op Gods nabijheid 

bidden wij tot de Vader: 

 

Onze Vader 

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 gelukkige mensen 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 van U is het Koninkrijk en de Kracht  

en de Heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. 

 

Vredewens 
Als vredewens enkele Pinksterboodschappen  

die op de vlammetjes staan, sommigen ervan komen  

van kinderen van de basisschool de Watertoren: 

 

Vlieg met de boodschap van vrede en hoop  

de wereld rond. 
 

Moge de Geest de kracht zijn  

voor de mensen om oorlog, haat en afkeer 

om te zetten in liefde, verdraagzaamheid  

en hoop op een betere wereld. 
 

Moge dit huis een plek van rust,  

gebed en verbondenheid zijn met God. 

 

De vlam van Pinksteren is ontstoken,  

het warmt ons heel ons leven lang.  

Evangelie  Marcus: 6, 26 – 34 
Jezus, ik denk aan Jou 

Jezus, ik spreek met Jou 

Jezus, ik hou van Jou. 

 

Homilie 

 

Voorbeden 

God onze Vader, 

wat mensen zaaien om te leven,  

mag rekenen op uw zegen: 

Gij brengt tot vruchtbaarheid  

wat onbeduidend lijkt. 

Geef dat onze kleine inbreng,  

uitgroeit tot een rijke oogst. 

Dat we ons steentje bijdragen aan een wereld  

waar het goed is om te leven voor iedereen. 

 

God onze Vader, 

Uw geest lijkt dezer dagen  

misschien niet al te hart te waaien. 

Toch heeft Hij ons de vlam gebracht  

en is de vlam nu in de kerk. 

Dat we door kleine goedheid  

en stilaan met grotere begeestering  

blijven getuigen dat alles goed komt,  

op een manier die wij niet kennen. 

Zend Uw Geest en we worden herschapen… 
 
Geest van God,  

vuur ons aan om van U te spreken, 

geef ons oren om te luisteren,  

ogen om te zien 

en een hart om te begrijpen. 

Uw Geest geeft ons kracht om positief te denken, 

begrijpend te luisteren,  

enthousiast in het leven te staan. 

Dat we elkaar mogen begeesteren  

in ons denken en doen. 

Zend Uw Geest en we worden herschapen… 
 
God onze Vader, 

wij vragen uw zegen voor alle papa’s, opa’s,  

plus papa’s en ieder die een vaderlijke plicht heeft, 

ook in onze kerk..  

Help hen om het kleine zaadje in hun kinderen,  

of diegene waar ze verantwoordelijk voor zijn,  

te laten kiemen: 

het zaadje van vertrouwen, geloof en liefde.  

 

 



Dat zij hen de kans geven  

om zich tot mooie mensen te ontplooien  

met hun talenten en capaciteiten.  

Dat ze, ook al loopt het soms verkeerd,  

hun kinderen de kans geven  

om opnieuw te beginnen 

en hen steeds in hun armen en hart sluiten. 

Zend Uw Geest en we worden herschapen… 
 

Geloofsbelijdenis 

Ik geloof in God die als een goede Vader  

ruim zaad zaait in zijn akker. 

  

Ik geloof in God  

die ons alle nodige middelen geeft  

om zijn akker met liefde te bewerken. 

  

Ik geloof in Christus die als een goede zoon  

in de sporen van de Vader stapt. 

  

Ik geloof in Christus  

die ons de weg getoond heeft  

naar Gods rijke akkers  

en ons heeft voorgedaan  

hoe we met liefde kunnen oogsten. 

  

Ik geloof in de Geest die waait waar Hij wil,  

en voelbaar is als we ons hart openzetten. 

  

Ik geloof in de Geest  

die ons wil bemoedigen het goede zaad  

tot ontwikkeling te laten komen.  

Hierdoor zal het beter worden in de wereld  

en zal Gods akker volop vruchten kunnen dragen. 

Amen. 

  

Offerande 

 

Gebed over de gaven 

Heer, onze God, Gij zaait het Woord  

en Gij zijt het die het groeikracht geeft. 

Wat klein is en onbeduidend, maakt Gij groot. 

Moge deze gaven van brood en wijn  

in ons vrucht dragen, zodat wij groeien in liefde. 

Wij vragen U dit, door Christus,  

uw Zoon en onze Heer. Amen. 

 

Gebed bij brood 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. 

 

Wij danken U, God, Vader, voor Jezus uw Zoon,  

die de weg gegaan is van alle zaad,  

en het lot van alle stervelingen  

op zich genomen heeft.  

Hij heeft zichzelf gegeven en zo genade gevonden. 

Wij danken U, God, voor de kiemkracht  

van het zaad van uw Liefde  

dat Gij ons schenkt.  

Rijkelijk strooit Gij het rond.  

Uit een klein mosterdzaadje  

groeit een grote boom,  

uit kleine daden groeien  

wondermooie dingen.  

Jezus heeft ons deze voorgeleefd,  

Hij bracht ons dichter bij U,  

Hij maakt alles goed. 

 

Daarom loven wij uw naam met deze woorden:  

 

God, wij danken U voor uw Zoon Jezus  

die ons menselijk leven  

met beide handen aanvaardde.  

Met eenvoudige woorden en verhalen  

toonde Hij ons de weg naar U.  

Hij was barmhartig  

en vol aandacht en begrip  

voor allen die in nood verkeerden  

of niet van tel waren.  

 

Op de avond vóór zijn sterven (…) 

 

Verkondigen wij het mysterie van ons geloof: 

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


