
Mededelingen 
 
Zending en zegen 
Girolamo Frescobaldi-Toccata secunda  

(uit libro 2° 1637) 

 
 
 
 
 
 
 

    

Beste, 

Het voorbije werkjaar heb je zeker iets moois beleefd: 
 je kind of kleinkind werd gedoopt  

 je dochter/zoon kreeg voor het eerst Heilige Communie  

 je beleefde een mooie dag bij het vormsel 

 je gaf elkaar het "ja-woord" en kreeg Gods zegen 

 je vierde zoveel jaar "trouw" 

 het was een tof schooljaar  

 jouw beweging bracht veel ontmoetingskansen  

 in de moeilijke periode van afscheid nemen, kreeg je 

steun van anderen of kijk je dankbaar terug op wat je 
samen hebt mogen delen 

 je deelt regelmatig lief en leed met anderen  

 je voelt je meer en meer opgenomen in  

deze (voor jou nieuwe) geloofsgemeenschap 

 je ontdekt een groep van mensen die samen met jou 

zoeken in geloven 

 je hebt reden om DANK te zeggen 

 … 

 
 

Daarom nodigen wij je graag uit om samen  
te danken in de viering van zondag 28 juni 2015  
om 10u30. "Met levend water uit goede bron" 
mogen wij verder gaan … Het jongerenkoor  
Mozaïek zingt met ons mee! 
We hopen dat jij er ook bij bent! 
Na de viering heffen we graag het glas, met een  

knabbeltje erbij. Het zou fijn zijn als ook jij iets lekkers 

meebrengt bv. flesje wijn, fruitsap, koekjes, …. 
zodat we dit na de viering in de kerk kunnen delen. 

 
 Om het verhaal van God en de mensen  

gaat het ons 

en vooral: om mensen als verhaal van God. 
En dan vertellen mensen elkaar  

hun eigen verhalen van geloof en ongeloof, 
van zoeken en soms vinden, 

van vragen stellen en inspiratie krijgen. 

Dat blijft ook vandaag  
een boeiend verhaal van onvoorwaardelijke liefde, 

mogen vertrouwen  
en hopelijk ook af en toe voelen dat we 

wie we ook zijn - 
gekend, bemind en aanvaard zijn. 

Dit verhaal willen we blijven vertellen 

in onze geloofsgemeenschap. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Christophe speelt op orgel werken van Claudio Merulo 
(1533-1604): Toccata quinta del 2° tono 

Giovanni Gabrieli (ca. 1555-1612) – Canzon in g (4a) 

 
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. 
 
Wil je wel geloven dat je vrede wint, 
als je vol vertrouwen leeft, zoals een kind. 
Als je een geloof hebt als een mosterdzaad, 
groeit de liefde uit, boven de haat. 
 
Welkom 
Tussen zaaien en oogsten  
ligt een periode van wachten, 

een tijd waarop je geen greep hebt: 

je hebt te vertrouwen  
in de groeikracht van het zaad. 

 
Marcus roept ons op te vertrouwen  

in de groeikracht van het geloof, 

in de kracht van Gods Woord.  
In elke blijk van liefde,  

ook al is die zo klein als een mosterdzaadje,  
wordt iets zichtbaar van wat het worden kan. 

 

Gesterkt door dat woord  
bidden wij om zijn nabijheid. 

 
 
 

11e zondag door het b-jaar 
14 juni 2015 

...hij slaapt en staat weer op, 

dag in, dag uit, 

terwijl het zaad ontkiemt en opschiet, 

ook al weet hij niet hoe.   

   Mc 4, 27 



Bidden om Gods nabijheid 
Heer, Gij zaait uw bemoedigend woord. 
Help ons te luisteren naar uw boodschap. 
Heer, ontferm U over ons. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Christus, Gij zijt de rots van ons vertrouwen. 
Help ons te geloven in de kracht van uw genade. 
Christus ontferm U over ons. 
 
Heer, wees bij ons in onze groei  
naar kleine goedheid van mens tot mens. 
Heer, ontferm U over ons. 
 
Loflied 
Met God willen wij samen zijn, 
in zijn dienst willen wij leven, 
zijn Woord willen wij spreken, 
zijn wil vervullen, zijn naam aanroepen. 
 
Allen zullen erkennen, God, 
dat Gij voor ons vrede zijt, 
recht doet en vreugde brengt, 
zorgt en heelt, omdat in U alle heil is. 
 
De aarde geeft haar grondstoffen, 
mensen produceren goederen,  
maar uw zegen, God, begeleidt onze handen. 
 
Allen mogen het horen, God en beseffen  
dat Gij zorg draagt voor ons. Amen. 

 
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 door U ooit zullen vrucht dragen. Amen. 
 
Inleiding op de lezingen 
Vandaag horen we in de schrift verhalen over  

groei en bloei, over zaaigoed dat wacht op ontkiemen. 
De Heer spreekt er optimistisch over.  

Bij Hem wordt het altijd wat, ook al hadden wij er  

niet veel van verwacht. 

Slotgebed 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een woord als bron van kracht, 
een roos in de woestijn. 
Laat ons een bron van kracht 
en levend water zijn. 
Een woord om te geloven, 
een brood, een beker wijn 
Laat ons een bron van kracht, geloof 
en levend water zijn. (x2) 
 
Uit goede bron een woord van kracht 
voor wie naar recht en vrede tracht:  
'Zie, Ik maak alles nieuw, voorwaar, 
Ik draag je als een adelaar.' 
 
De bron die levend water in zich heeft, 
de bron die eeuwig leven aan ons geeft. 



Daarom bidden wij U: beziel ons met de Geest 
die ook uw Zoon dreef. 
Dat wij vanuit zijn inspiratie,  
ook bij tegenslagen, wegen blijven vinden 
naar een nieuwe toekomst 
die Gij ons in handen hebt gegeven. 
 

Steeds weer zult Gij ons uitdagen  
om Jezus’ voorbeeld te volgen: goedheid, respect 
en verbondenheid met elke mens. 
Geef ons de moed, de kracht en de sterkte om dit 
vol te houden want alleen dan kan uw Rijk komen. 
 
Onze Vader   
 
Gebed om vrede en vredewens 
God van vrede, bron van leven,  
schenk ons geloof als een mosterdzaadje,  
maak ons tot bewerkers van uw vrede 
in deze wereld. 
Dat wij in alle kwetsbaarheid  
leven als een onooglijk twijgje, maar  
gelovend in uw droom van vrede en liefde. 
 

Moge die vrede van onze God altijd met u zijn. 
En reiken wij elkaar een hand vol vrede. 
 
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 
Girolamo Frescobaldi  - Balletto Primo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Om in stilte te lezen  
Ik wens je,  
in de tuin van je leven, 

een prachtige boom. 
Met stevige wortels  

van liefde, 

takken van vriendschap  
die naar alle kanten uitreiken en vruchten van geluk  

die je elke dag opnieuw kunt plukken. 
Laat de vogels nesten bouwen in die boom,  

zorg dat iedereen zich bij je thuis voelt. 

Laat hem vooral niet verkwijnen 
door lucht die bezoedeld is door haat en nijd. 

En als in de herfst de bladeren afvallen, 
treur of wanhoop dan niet, 

want de wind verspreidt reeds het zaad 
en de zon en de regen doen het groeien 

tot een jonge boom, nog mooier dan de vorige. 
 

Heb voor dit alles veel geduld,  
want bomen groeien traag.  

Laat je boom groeien en bloeien 

zodat iedereen er kan van genieten, 
dan zal hij weer voor jou open bloeien 

en veel vruchten dragen.  R. Timmerman 

Eerste lezing Ezechiël 7, 1.22-24  
 
Orgel    
Giovanni Gabrieli – Canzon francese  

in C (3a) 
 

Evangelie    Marcus 4, 26-34  

 

Lied 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Homilie 
 
Voorbeden   
Bidden wij voor mensen die ontgoocheld zijn  
en niet meer geloven in verandering:  
om tekenen die hen overtuigen  
dat geweld niet het laatste woord heeft 
Bidden wij in stilte. 
 

Bidden we voor allen  
die met ons geloven in Jezus, de Levende.  
Dat Hij de weg wijst en de kracht geeft  
om het kwade dat wij tegenkomen  
om te zetten in het goede. 
Bidden wij in stilte. 
 

Bidden we dat Hij onze gemeenschap maakt  
tot een plaats  
waar de een de ander aanvaardt en verwelkomt,  
waar mensen elkaar de vrede doorgeven, 
dat Hij ons bezielt met de kracht van de Geest  
die Hij ons inblaast.  
Bidden wij in stilte. 
 

Bidden wij voor de leiders in Kerk en wereld,  
voor de hooggeplaatsten, de mensen met naam,  
maar ook voor hen die zich,  
in het verborgene en bescheiden  
als een mosterdzaadje,  
inzetten voor de komst van het Rijk Gods. 
Bidden wij in stilte. 



Bidden wij voor hen die,  
plannen makend en vergaderend,  
bouwen aan de Kerk van de toekomst,  
en voor hen die bidden,  
de handen gevouwen, de ogen gesloten.  
Bidden wij in stilte. 

 
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    
Girolamo Frescobaldi (1583-1643) –  

Toccata ottava di durzze e ligature 

 
Gebed over de gaven 
God van leven,  
wat klein en onbeduidend is  
maakt Gij groot, 
Gij zaait het woord en Gij zijt het  
die het groeikracht geeft. 
Mogen deze gaven van brood en wijn  
in ons vrucht dragen en wij groeien in liefde. 
Wij vragen U dit, door Christus,  
uw Zoon en onze Heer. Amen. 
 
Bidden bij brood en wijn van leven 
God, wij danken U 
omdat Gij duidelijk aan het werk zijt 
daar waar mensen elkaar vinden  
en van elkaar houden; 
daar waar mensen de handen in elkaar slaan 
en samen kleine stappen zetten 
om deze wereld om te bouwen  
tot een wereld zoals Gij hem droomt. 

Wij danken U 
omdat Gij aan het werk zijt 
in de ontluikende liefde tussen mensen, 
in groeiende solidariteit  
en volgehouden inzet 
voor vrede en rechtvaardigheid. 
 
Daarom loven wij uw naam met deze woorden: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
God, wij danken U voor uw Zoon Jezus 
die ons menselijk leven  
met beide handen aanvaardde 
en het deelde met al de zijnen. 
 
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 zei Hij aan zijn  
vrienden: "Kom nog één keer met Mij aan tafel (…)". 
 
Als wij dan eten van dit brood  
en drinken uit deze beker, verkondigen wij  
de dood des Heren, totdat Hij komt. 

 
Wellicht is het dan stil geworden,  
zoals bij elk afscheid. 
Maar dit brood en deze wijn zijn tekens geworden, 
tekens van een nieuwe manier van leven, 
tekens van hoop voor alle mensen. 
Ook voor hen die gestorven zijn (…). 


