
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! 

 
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. 

 
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 
"Wie zegt Gij dat Ik ben?" 

Een indringende vraag die Jezus aan zijn leerlingen stelt. 
Als Hij antwoord krijgt, verbiedt Hij uitdrukkelijk  

het verder te vertellen: Jezus (her)kennen 
kan je niet van horen zeggen. 

Dat kan maar wanneer het geleefde waarheid wordt, 

dag na dag. 
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Dat wij U leven 



Bidden met psalm 63 
vertaling Huub Oosterhuis 
 

Naar Jou sta ik op in de morgen 
roep de uren, bid het licht 
strompel om water. 
 
Naar Jou dorst ik door de middag 
lichaam ben ik, ziel smeek ik 
met de schaduwen val ik. 
 
Naar Jou woel ik in de nacht. 
Slaap Je?  
Raak mij aan, dat ik rust vind 
en naar Jou opsta 
in de morgen. 
 
Loflied 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heeft niemand U gehoord? 
Wie 't brood hier voor mij breken,  
uw woorden verder spreken, 
wie olie vinden voor de pijn,  
wie zich om mij vergeten, 
zijn uw taal en teken. 
 
Heeft niemand U gekend? 
De zin van alle leven,  
gesproken en geschreven 
wordt hier van eeuw tot eeuw vervuld, 
wordt ons, in mensentaal gehuld,  
door U gegeven. 
 
Gebed  
Goede God, 
Jezus leefde als mens onder de mensen 
en nodigde iedereen uit om Hem te volgen. 
Ook wij willen Jezus achterna gaan. 
Wij bidden U: help ons 
dat wij niet bang zijn voor het onbekende  
en wij vertrouwen op de toekomst. 
Dat vragen wij U vandaag 
en alle dagen van ons leven. Amen. 
 

Lied 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wie wil leven moet zich geven,  
moet met brood naar de ander gaan  
en moet leven om te geven,  
zoals Jezus dat heeft gedaan.  
Niemand kan het leven aan.  
Hij moet in Jezus’ Naam  
met het brood in ied?re hand  
naar alle mensen gaan.  
 

Want wie voor zichzelf wil leven  
en wie niet op weg wil gaan  
kan de and're mens niets geven  
en kan niet in God bestaan. 
 

Mededelingen 
 

Zending en zegen 
 
 

 

"En nu zijn jullie aan de beurt 

Nu stuur Ik jullie de wereld in  
om te doen wat Ik heb gedaan". 

Zo meteen gaan we door de kerkdeur  
naar buiten en mogen wij daar  

mensen voor mensen zijn. 



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 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Slotgebed 
Bemoedig ons, God,  
om in te gaan op Jezus’ uitnodiging  
zijn volgelingen te zijn. 
Maak ons vertrouwd met zijn Woord: 
"Wie leven geeft, zal leven vinden". 
Maak ons vertrouwd  
met wat Hij ons voorleefde  
zodat wij de lijnen doortrekken  
die Hij onder ons heeft uitgezet.  
Amen . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Om in stilte te lezen  Ida Guetens 
Leer me luisteren, Heer, 
naar het diepste in mezelf 

en naar mensen die me echt kennen. 
 

Leer me luisteren 
naar U 

om te weten  
wie ik ben, 

wie ik te worden heb 

zoals Gij mij  
in uw handpalm  

geschreven hebt. 
 

Leer me luisteren, Heer, 
om te weten 

welke weg ik te gaan heb  
in uw naam, 

wat ik te doen heb en te laten, 
wat ik te nemen heb en los te laten. 
 

Leer me luisteren naar het diepste in mezelf 

om te weten 
wat ik te bieden heb, te delen heb, 

wanneer en hoe 

op de weg die Gij mij voorgaat, voorgeleefd hebt.  

Inleiding op de lezingen 

In het evangelie spreekt Jezus met zijn leerlingen  
over het lijden dat Hem te wachten staat. 

In zijn brief aan de Galaten (en aan ons) legt Paulus uit 
dat door het geloof in Jezus alle ongelijkheid  

tussen mensen wegvalt.  

 
Eerste lezing Galaten 3, 26-29  
 
Orgel    
 
Evangelie     
Lucas 9, 18-24 
 
Homilie 
 
Voorbeden  
deze voorbeden werden geformuleerd tijdens  
de samenkomst van het Bijbelleerhuis in onze  

geloofsgemeenschap, afgelopen woensdag 
 
In deze tijdsgeest van angst en onveiligheid, 
bidden we om vertrouwen en hoop, 
geloof en barmhartigheid. 
Dat we blijven zoeken  
naar eenheid en evenwaardigheid. 
Leer ons vaardigheden om anderen  
tot hun recht te laten komen. 
 
 
 
 
We bidden voor de studenten in examens: 
dat de spanning hen niet kraakt, 
maar positieve kracht brengt om hun moeilijke job 
van studeren tot een goed einde te brengen. 
Ga met hen door de dagen, 
ga met hen. 
 
Voor overledenen bidden we, 
in het bijzonder voor hen die vorige maand  
gestorven zijn. 
Elk hebben zij op hun manier een antwoord  
gegeven op de vraag: "Wie zegt gij dat Ik ben". 
Neem hen op in uw hemelse goedheid. 
Dat zij rusten in vrede. 
Ga met hen door de dagen, 
ga met hen. 
 
Voor allen wiens hart vervuld is van droefheid, 
bidden we: 
dat zij niet alleen blijven met hun pijn en verdriet, 
dat wij hen tot steun kunnen zijn 
om samen de weg van Jezus te volgen. 
Ga met hen door de dagen, 
ga met hen. 
 
 



Geloofsbelijdenis  

Ik geloof dat het leven mij geschonken werd 
door God, onze Vader, bron van liefde. 
Ik geloof dat ik geroepen ben 
om mee te werken aan een toekomst 
die voor elke mens menswaardig is. 
 
Ik geloof in die uitzonderlijke Mens 
die niet geleefd heeft voor Zichzelf. 
Ik geloof in die Mens 
die een ereplaats gaf aan mensen 
die over het hoofd werden gezien. 
 
Ik geloof dat zijn Geest onder ons werkt 
als wij in zijn naam samen zijn 
en wij elkaar levenskansen geven. 
Ik geloof dat zijn Geest 
ons telkens weer aanspoort 
om naar elkaar om te zien 
en zo mensen te worden met en voor elkaar. 
 
Ik geloof dat ons leven 
niet zal eindigen in het zinloze niets, 
maar dat wij eens zullen leven 
bij de bron van liefde die ons dit leven schonk. 
Amen. 
 
Offerande    
 
Gebed over de gaven 
God, onze Vader, 
telkens wij hier het brood breken  
en de beker met wijn vullen, 
weten wij dat Jezus zijn leven  
voor ons heeft gegeven. 
Neem deze gaven aan  
als teken van zijn blijvende aanwezigheid  
onder ons. Amen. 
 
Bidden bij brood en wijn van leven 
Wij danken U, Heer onze God, 
om alles wat Gij voor ons zijt: 
Schepper en Bevrijder,  
Herder van mensen, Licht en Leven. 
 
Wij danken U omdat Gij Liefde zijt, 
onze lotgenoot wil zijn, 
ons falen vergeeft  
en zich over ons ontfermt. 
Gij zijt begaan met ons lijden  
en deelt onze vreugde. 
 
Wij blijven vertrouwen op U, 
ook als wij uw aangezicht niet zien, 
uw stem niet horen, 
en Gij machteloos lijkt te zijn om ons te helpen. 
Met allen die uw naam hoog houden in lief en leed, 
in leven en sterven, zingen wij: 
 

Heilig, heilig, heilig de Heer, 
de God der hemelse machten. 
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. 
Hosanna in de hoge. 
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren. 
Hosanna in de hoge. 

 
Wij danken U, Heer onze God, 
om Jezus, uw Zoon: 
Hij gaf ons een teken van zijn liefde. 
In Hem is uw vergeving en genezing  
mens geworden (…). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samen komen wij tot U, God, 
met dit Brood en deze Beker 
en wij bidden U: 
gedenk Hem die zich voor ons heeft gedeeld 
en aanvaard dit als teken van onze toewijding. 
 
Toen Jezus zijn werk van vrede had volbracht 
hebt Gij, Vader, Hem hoog verheven  
en Hem ' Mensenzoon ' genoemd. 
Zend nu zijn Geest in ons midden: 
een Geest die niet verdeelt  
maar samenbrengt. 
die geloof geeft in de toekomst,  
vertrouwen in de mens, 
barmhartigheid en recht. 
 
Zo kan deze wereld  
een koninkrijk van vrede worden 
waar vreugde en toekomst is voor allen, 
een wereld waar het goed is te leven  
in de naam van Jezus, uw Zoon. 
 
Door Hem danken en eren wij U, Vader, 
en vervuld van zijn Geest zullen wij zijn Bood-
schap verder uitdragen  
tot het einde der tijden. Amen. 
 
Onze Vader    
 
Gebed om vrede en vredewens 
Heer Jezus Christus, 
Mens van vrede en verzoening, 
wees in ons midden als adem die leven geeft, 
als licht in de duisternis, 
als vuur dat zuivert. 
Maak ons vrij tot vrede, vreugde en vriendschap. 
 
Die vrede van de Heer, zij altijd met u. 


