
Zending en zegen 
Geloof wordt ons gegeven. 
Dat geldt zeker voor het geloof 

dat God ons nooit zal laten vallen. 
Kerk-zijn is samen in dezelfde boot zitten 

en durven koersen op elkaars geloof. 
 

Dat wij elkaar mogen dragen in dat geloof, 

dat zal ons ten zegen zijn,  
Góds zegen voor ons: Vader, Zoon en heilige Geest. 
 

En gaan wij van hier heen in vrede. 

 
 
 

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 van J.S. Bach: Praeludium & Fuga in e 

 

 
Ondertussen brengen we de kruisjes van hen die vorige 

maand gestorven zijn, in ons midden. 
We noemen hun namen en dragen hen zo in gebed 

mee. Zingend bidden we dat zij en God dicht bij ons zijn. 

 
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. 
 
 
 

12 de zondag door 
het  jaar - b 
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Stilte NA de storm 

 
 



Welkom 
Het verhaal van de (geloof)storm 
is van alle eeuwen, van alle mensen. 

Wij zitten in hetzelfde schuitje. 
Hoe vaak wordt ons leven niet overhoop gehaald  

en komen twijfel en angst boven? 
 

Op zoek naar dragende krachten in ons leven, 

geloof en vertrouwen, zijn wij hier bijeen. 
Omdat we mogen bidden dat God zich geraakt weet 

als het ons moeilijk valt. 
En ook dat mensen zich laten raken 

en zo Gods handen worden, die vrede en harmonie 
scheppen. Moge wijzelf die mensen zijn. 
 

Daarom hartelijk welkom, in de naam van Hem die is: 

scheppende liefde, bron van leven,  

drijvende kracht, Vader, Zoon en heilige Geest. 

 
Stil worden   kijken naar een schilderij van S. Köder 
 

Eén en al storm! 
Het is donker.  

Golven gooien zich op de boot. 
De mast van de boot is afgeknapt, 

de roeispaan begeeft het. 
 

Jezus' leerlingen zijn één en al actie: 
één roeit uit alle macht, 

één hoost water, 
één maakt Jezus wakker. 

 

Jezus ligt te slapen. 
 

Even later staat Hij op. 
Hij zegt tegen de wind: 

"Zwijg, wees stil". 
En tegen de leerlingen zegt Hij: 

"Waarom zijn jullie bang,  
hebben jullie dan geen geloof? 

 
 

Gebed 
Lieve Jezus, soms stormt het in mijn leven.  
Dan ben ik boos, bang of verdrietig.  
Gelukkig is er meestal iemand  
die naar mij luistert.  
Dan word ik weer rustig.  
Ook bij Jou word ik rustig, lieve Jezus.  
Dank je omdat Jij bij mij bent. Amen  
 
Lied   
Heer, onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 
en hoe onzegbaar ons nabij. 
Gij zijt gestadig met ons bezig 
onder uw vleugels rusten wij. 
 
Gij zijt niet ver van wie U aanbidden 
niet hoog en breed van ons vandaan. 
Gij zijt zo mens'lijk in ons midden 
dat Gij dit lied wel zult verstaan. 
 
 

Lied 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ooit liep Jezus over ’t water, 
Petrus zei: 'Dat wil ik ook'. 
Jezus riep hem en hij volgde 
tot die grote golf opdook. 
Zijn vertrouwen was verdwenen, 
’t water werd een zee van angst 
Jezus stak hem toen de hand toe, 
zijn nabijheid duurt het langst. 
 

Refrein: ’t Is een kwestie van vertrouwen 
  dat het toch wel goed zal gaan. 
  Want als Jezus heel dichtbij is, 
  zal de mens niet ondergaan. 
 

Aan het kruis is Hij gestorven 
en toen leek het echt gedaan, 
Want wie kon er toen geloven 
dat Hij ook weer op zou staan, 
zodat mensen blijven hopen: 
'dood' is niet het laatste woord 
en die boodschap gaan vertellen 
tot eenieder ‘t heeft gehoord. 
 
Refrein: ’t Is een kwestie van vertrouwen 
  van die God in mens tot mens, 
  dat de hoop nooit uit zal doven, 
  ’t Rijk van God als hartenwens. 
 



 
Gebed 
In al onze onzekerheid, 
nooit wetend waarin we verzeild raken, 
danken wij U, God, voor uw Woord van trouw, 
ons toegesproken in Jezus Christus. 
We mogen ons gedragen weten door uw liefde, 
waardoor stormen in ons binnenste kunnen liggen. 
Wij vragen U, dat dit geheim  
dat wij vandaag mochten vieren, 
ons bemoedigt en sterkt, 
voor vandaag en alle dagen,  
tot in eeuwigheid. 
Amen. 
 
 
 
 
 

Om in stilte te lezen 
Wanneer de avond valt  
over het leven van een mens 

legt de Heer zijn hand op onze schouder en zegt: 
"Kom, laten we oversteken naar de andere oever." 

En bij deze ontmoeting van de Heer 

wordt dan de definitieve samenvatting gemaakt  
van ons leven, 

ons pogen en ons aarzelen, 
ons geluk en onze tegenslagen. 

 

Op dat ogenblik  
is het niet belangrijk meer 

of je veel of weinig  
talenten hebt ontvangen, 

of je succes hebt gehad  
in je leven of tegenslag, 

of je naam hebt gemaakt  

of naamloos hebt geleefd. 
Dan hanteert God  

zijn waardeschaal 
die zo heel anders is dan die van de mens. 

 

Hij stelt ons eigenlijk maar die ene vraag: 
"Wat heb je met je liefde gedaan? 

Heb je alleen maar aan jezelf gedacht 
of stond je klaar voor iedereen die 

- gevraagd of ongevraagd - op jou rekende? 
 

En het antwoord op die vraag is voor Gods oordeel 

beslissend over ons leven, maar ook bemoedigend. 
Dan zullen velen tot hun verrassing ontdekken 

hoezeer ook de kleinste dingen gewaardeerd worden. 
Niets zal waardeloos blijken  

als de liefde er - hoe dan ook – mee gemoeid was. 

Ook als je alleen al  
heel stil aanwezig was bij je medemens, 

in zijn vreugde en verdriet. 
Ook als je alleen maar  

deed wat je hart je ingaf, 
als je klaarstond omdat je niet anders kon. 

Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen 
en niemand heeft U ooit gezien. 
Maar wij vermoeden en geloven 
dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient. 
 
Gij zijt in alles diep verscholen 
in al wat leeft en zich ontvouwt. 
Maar in de mensen wilt Gij wonen 
met hart en ziel aan ons getrouwd. 
 
Inleiding op de eerste lezing 
In het boek Job wordt de man geconfronteerd  

met lijden en dood. Maar Job blijft vertrouwen. 
Het fragment dat we lezen is een poëtische tekst  

die omschrijft hoe God grenzen stelt aan de zee,  
symbool voor lijden en dood. 

 
Eerste lezing Job 38,1.8-11 
 
Homilie  
 
Evangelie  Marcus 4, 35-41 
 
Orgel Bach: "Bist du bei mir" 

 
Voorbeden 
Soms stormt het in ons leven, 
vaak is er spanning in onze wereld, 
rust kan ons hart dan vinden bij de Eeuwige. 
Daarom richten wij ons nu tot Hem en bidden: 
 

God, laat de vrede het voor het zeggen hebben  
op onze aarde, in het bijzonder  
tussen volken die met elkaar in oorlog zijn, 
in landen die verscheurd worden door burgeroorlog: 
geef wijsheid aan de regeringsleiders, opdat zij 
voortdurend ijveren voor menselijke oplossingen. 
Zo bidden wij U. 
 
 
 
 
 
 
 
 
God, geef uitkomst aan alle mensen 
die uit hun land verdreven of weggevlucht zijn: 
geef helpende handen en royale beurzen 
om hen weer aan een bestaan te helpen… 
Zo bidden wij U. 
Omdat Gij het zijt ... 
 

God, zegen mensen die bang zijn en onzeker, 
overdreven angstig om te falen  
in hun werk, in hun relaties: 
dat zij in het nabij-zijn van anderen 
uw trouw aan hen mogen herkennen. 
Zo bidden wij U. 
Omdat Gij het zijt ... 



God, zegen alle mensen die ten einde raad zijn, 
overspoeld worden door onmacht en angst, 
verdriet en eenzaamheid, 
zegen mensen die lijden  
en vragen naar het waarom: 
dat zij hun leven in uw hand durven leggen. 
Zo bidden wij U. 
Omdat Gij het zijt ... 
 

God, zegen allen 
die ten onrechte gevangen zijn gezet  
vanwege hun geloof, 
die worden gemarteld  
vanwege hun politieke opvattingen: 
bemoedig hen in hun strijd  
voor een rechtvaardige wereld 
en inspireer ons in ons protest tegen het onrecht. 
Zo bidden wij U. 
Omdat Gij het zijt ... 
 

God, wees met onze gemeenschap, 
zegen onze dopelingen: 
opdat zij opgroeien tot voorvechters voor uw rijk; 
zegen allen die gaan trouwen: 
opdat hun liefde anderen verwarmt en verblijdt; 
zegen onze ernstig zieken: 
opdat zij een uitweg vinden  
in hun worsteling om het leven; 
zegen onze gestorvenen: ... 
opdat zij rust vinden bij U. 
Zo bidden wij U. 
Omdat Gij het zijt ... 
 
Geloofsbelijdenis Psalm  107 H. Oosterhuis 

Angst én vertrouwen zijn van alle eeuwen. 

Mogen wij met oude en vernieuwende woorden  
ons geloof uitspreken. 

 

Dank aan Hem, Hij is goed, 
Hij is vriend voor het leven. 
 
Wij willen de zeeën bevaren,  
wonderen zien  
en wij zagen! 
Het opsteken van orkanen,  
de hoge vloed van het water, 
golven klommen ten hemel 
kolkten neer in de afgrond. 
En wij maar tollen en schreeuwen. 
En die het hoorde was Jij. 
Jij verstilde de winden 
de golven verstilden en zwegen, 
Jij voerde ons naar een veilige haven. 
Wij komen tesamen en zingen: 
"Vriend voor het leven ben Jij". 
 
Offerande 
Handel – Largo uit ‘Serse’ 

 
 

Bidden bij brood van leven 
Gij die ons voedt,  
uw liefde houdt ons in leven: 
Geef ons heden ons dagelijks brood! 
 
Voor wat tot bloei komt 
in het licht van uw liefde: 
Geef ons heden ons dagelijks brood! 
 
Voor wat gedijt onder de zond van uw erbarmen: 
Geef ons heden ons dagelijks brood! 
 
Dat wat gezaaid is onder tranen 
en wij zingend mogen oogsten: 
Geef ons heden ons dagelijks brood! 
 
Gij, die ons voedt, tot niemand nog hongert: 
Geef ons heden ons dagelijks brood! 
 
Alles hebt Gij geschapen. 
Spijs en drank geeft Gij mensen  
tot hun vreugde, dat zij U danken. 
Voor alle dingen zeggen wij U dank. 
 
Onze Vader 
 
Bidden om vrede 
De mens Job in ons  
worstelt voortdurend met vragen 
over het hoe en waarom  
rond lijden, geweld, onvrede. 
Bidden wij om vertrouwen en vrede. 
 
Heer Jezus, 
wij zijn als uw leerlingen, 
bedrijvig, vertrouwend op onze kennis en kunde, 
maar de golven gaan ons vaak te hoog. 
Wees ons nabij, bedaar in ons storm en wind, 
opdat wij de overkant van oorlog en geweld, 
van haat en twist mogen bereiken: uw vrede. 
Dat vragen wij u voor vandaag en alle dagen 
die ons gegeven zijn tot in de eeuwen der eeuwen. 
 
De vrede des Heren zij altijd met u. 
Geven wij elkaar een teken van vrede. Amen. 
 
Uitnodiging voor 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 
Mahler – Adagietto uit 5de symfonie 

 


