
Gebed 

God, wij leven in een drukke tijd,  

van haasten en ‘geen tijd hebben’. 

Bij problemen stappen haastig voort, 

en zien de mensen niet meer. 

Maak ons aandachtig, God, voor de mens 

die wij dagelijks ontmoeten  

op onze weg tussen Jeruzalem en Jericho, 

tussen onze thuis en ons werk. 

Laat ons niet voorbijgaan aan mensen  

die vragen stellen, die het moeilijk hebben. 

Laat ons niet in een boog om hen heenlopen. 

Geef ons de moed om te doen wat moet  

gedaan worden, niet alleen morgen,  

maar reeds vandaag. Amen. 

 

Lied    

Vermeerder je talenten maar,  
die God je gaf en leef ernaar,  
zo wordt geluk, tevredenheid, 
tot levenskunst verheven.  
Aanvaard elke mens oprecht,  
lijk God het jou heeft voorgezegd.  
Geen oordeel, geen kwetsend woord, 
één zijn, manier van leven. 
 

Mededelingen 

 

Zending en zegen 

Deze vakantie onder meer: 

- wandeling: vrijdagnamiddag 22 juli: 

  dekenij of via Lieve - 13u30 

- terrasjesavond in de dekenij:  

  24 augustus - 19u30 

- bedevaart Boskapel Puivelde:  

  31 augustus - 19u 

 

 

Lied 

 
Breng ons waar er in de stilte, 
brood gebroken wordt, gedeeld, 
waar uw geest doorheen de kilte 
breekt en zalft en harten heelt. 
 

Welkom 
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Gebed om nabijheid 

Velen zijn vandaag op reis,  

mensen van alle leeftijden, 

uit onze buurt, familieleden, vrienden, 

maar ook de vele duizenden die we niet kennen. 

Iemand … dat zijn velen. 
  

En de weg naar Jericho loopt zowat overal op 

aarde: in landen waar er oorlog is. 

Maar die weg loopt ook langs onze eigen deur: 

hij loopt langs rust- en verzorgingstehuizen, 

langs de VLOS-bazar, klinieken of opvangcentra. 

Ook rovers zijn er vandaag, 

de meesten gaan wellicht niet moorden, 

maar wat ze wel doen is net als toen: 

ze laten de ander liggen. 

God, als ook wij doen als hen,  

vergeef het ons en blijf dicht bij ons. 

Wanneer mensen geloven in elkaar  

zoals in de bijbel staat:  

onze naaste graag zien zoals onszelf, 

dan wordt duidelijk wie God voor mensen is. 

We bidden dat we in dit geloof  

kunnen verder leven en zo God  

zichtbaar laten worden. 

God, wanneer wij U eerder verdoezelen dan  

laten zien, vergeef het ons en blijf dicht bij ons. 

Heer God, wij willen vragen,  … 
 

God wees ons genadig. 

Dat uw goedheid onze tekorten uitwist, 

dat uw liefde ons nabij mag blijven 

en ons leiden tot een nieuw  

en een eeuwig leven. Amen. 

 

Lofprijzing 

Vader in de hemel, Gij geeft ons het vermogen 

ons de nood van een ander aan te trekken. 

  

Wij danken U daarvoor 

en prijzen ons gelukkig zo de naaste  

van de ander te mogen worden. 

Gebed om vrede 

Barmhartige God, geef ons mensen 

die in ons blijven geloven 

en die ons opwachten als wij achterblijven. 

Mensen met durf, moed en fantasie, 

die ons weer op weg zetten als wij aarzelen 

of het niet meer zien zitten. 

En misschien, God, vinden wij dan zelf  

de kracht om iemand  

op onze schouders te dragen. 

Zo groeit uw Rijk van recht en gerechtigheid, 

solidariteit en wereldwijde verbondenheid. 

Amen 

 

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 

 

Om in stilte te lezen De weg naar Jericho 
naar Levensecht 

Een mens blijft eenzaam achter, 

te midden van velen, aan zijn lot overgelaten... 
 

De samenleving noemt hem  

een ‘probleem’, een ‘marginaal’, 

een bedreiging voor de goede orde,  

een gevaar zelfs voor deftige mensen. 

De publieke opinie gaat aan hem voorbij 

en verdiept zich in de economische crisis  

en het dreigend oorlogsgeweld. 

De maatschappij maakt een ‘enquête’  

over het ‘geval’, schrijft zijn naam  

in het sociaal dossier 

en geeft hem een bestaansminimum. 

De Kerk zal voor hem bidden 

en geeft hem een oorkussen vol goede raad… 
 

Tot er een onbekende voorbij komt - toevallig - 

een vreemdeling, meer een vijand dan een 

vriend, die zelf een mens-onderweg is. 
 

Hij aarzelt even,  

maar dan rekent hij af met ‘wat men zegt’, 

hij lapt de publieke opinie aan zijn laars, 

zijn theorieën worden een kloppend hart, 

hij slikt zijn goede raad in. 

Hij wordt lotgenoot op die ander zijn weg. 

 
 

En de mens 

langs de weg… 

komt overeind. 



Is het geen wonderlijke wereld? 

Twee mussen vechten om een stukje brood  

en een derde gaat ermee vandoor. 

Mensen zien het lachend aan en hebben  

niet in de gaten dat zij hetzelfde doen. 

We zouden wel eens willen weten, God, 

wat U denkt als Gij ons bezig ziet. 

 

En toch danken wij U, voor deze  

wonderlijke wereld waarin wij leven. 

 

We weten niet altijd 

wat deze wereld voor ons betekent 

en wat wij voor deze wereld betekenen, 

maar wat wij voor elkaar kunnen betekenen 

dat heeft Jezus van Nazareth ons geleerd: 

Hij zag … en werd bewogen. 

Hij vertrouwde mensen en riep hen op  

hetzelfde te doen. Hij leerde ons  

hoe wij in de ander iets van onszelf zien. 

Hij leerde ons hoe wij in de ander 

iets van U zien. 

 

Daarom danken wij U, God, 

voor deze wonderlijke wereld 

waarin uw Zoon ons heeft voorgeleefd. 

 

Daarom bidden wij U, God 

aanvaard alles wat wij U aanbieden, 

de vruchten van onze hand, ons hele leven, 

het brood dat wij breken,  

het leven dat wij delen. 

 

Gezegend Gij, God, die het brood uit de 

aarde doet groeien. Gezegend die komt 

met de naam van de Heer. 

 

Dat Hij nu hier is en één wordt met ons, dat wij 

zijn lichaam zijn, daarom zingen wij: 

Onze Vader 

 

Vader, Gij geeft ons de vaardigheid 

een ander zo te helpen 

dat hij kan leven in vrijheid en waarheid. 

  

Wij danken U daarvoor   

en prijzen ons gelukkig zo de naaste  

van de ander te mogen worden. 

  

Vader, uw liefde gaat zo ver 

dat Gij in Jezus onze naaste wilt zijn. 

  

Wij danken U daarvoor 

en prijzen ons gelukkig dat wij  

in onze barmhartigheid voor elkaar 

uw naaste mogen worden. 

  

Gebed 

God onze Vader, wij geloven dat Gij  

met elk menselijk leven te maken hebt. 

Soms is dat voor ons zonneklaar, 

soms duister en vol vraagtekens. 

Toch durven en willen wij U vandaag danken 

dat Gij alle leven aan mensen toevertrouwt. 

Wij bidden dat onze liefde  

voor wie onze naaste is, blijft groeien  

en dat ons vertrouwen in U, God, 

nooit definitief gebroken wordt. 

Dat vragen wij U voor vandaag en alle dagen, 

voor onszelf en alle anderen. Amen. 

 

Inleiding op de lezingen 
Op het 'doen' komt het aan, zeggen de Schriftle-

zingen van deze zondag. De woorden van de  

Thora moeten in praktijk worden gebracht,  

aldus Mozes in de eerste lezing. En Jezus maakt 

duidelijk dat men er al doende wel achter komt,  

wat echte naastenliefde betekent.  

 

Eerste lezing Deuteronomium  30, 10-14 

 

Een stukje orgelmuziek 

 

Op wereldreis 

Homilie 

 



Evangelie  Lucas, 10, 25-37 

 

Voorbeden 

Bidden we: 

voor de mensen die Gods liefde en zorg  

concreet beleven  

in hun aandacht voor wie heel dicht bij hen leeft,  

in hun gezin, familie, hun buurt of op hun werk. 

Dat ze zich niet vertillen aan andermans lasten, 

en ook voor zichzelf barmhartig kunnen zijn 

en hulp van anderen kunnen aanvaarden. 

Bidden we: 

voor hen die langs de kant van de weg liggen,  

soms door eigen schuld,  

soms geveld door anderen.  

Dat zij de moed niet opgeven  

en blijven geloven in barmhartigheid, 

dat ze blijven uitzien naar iemand  

die hun naaste wil zijn. 

Levend met elkaar verbonden, … 

 
Bidden we: 

voor hen die door hun haast en onverschilligheid 

voorbijgaan aan de mens in nood  

op hun levensweg. 

Dat zij hun levenstempo wat verlagen  

zodat ze zich tot in hun hart kunnen laten raken  

door de mensen om zich heen. 

Levend met elkaar verbonden, … 

 
Bidden we: 

voor onze eigen geloofsgemeenschap. 

Dat wij een herberg van barmhartigheid zijn, 

met een open deur voor wie, belast en beladen, 

op zoek zijn naar verlichting en rust. 

Dat wij aandacht hebben voor elkaars vreugden 

en verdriet, dat wij een naaste worden  

voor al wie we ontmoeten. 

Levend met elkaar verbonden, … 

Bidden we: 

voor mensen die zich in deze vakantie  

met heel hun hart inzetten  

voor kinderen en jongeren,  

voor zieken of mensen met een handicap.  

Dat zij vreugde beleven aan hun samenzijn. 

Voor hen voor wie in deze viering  

ons gebed wordt gevraagd (…). 

We bidden om moed voor hen die afscheid  

moesten nemen van (….). 

Geef hen mensen om zich heen  

die hen troosten  

en geef ze hoop dat dit leven  

niet voor niets is geweest. 

Levend met elkaar verbonden, … 
 

Geloofsbelijdenis 

Wij geloven in God, de Vader, 

die zijn schepping in onze handen heeft  

gegeven om er een woning van te maken 

waarin het goed is om te leven. 

 

Wij geloven in de Zoon, Jezus Christus, 

die bij ons kwam wonen en nu leeft  

in de harten van de mensen. 

Hij is ons voorbeeld van liefde  

tot het uiterste. 

 

Wij geloven in Gods Geest, 

die ieder van ons de kracht geeft 

om aan het Rijk van God mee te bouwen. 

 

Wij geloven in een gemeenschap 

waarin elkeen zorg draagt voor de ander; 

waarin ieder gestalte geeft  

aan de Blijde Boodschap 

door woord en daad. 

 

Wij geloven dat een mensenleven 

nooit zal eindigen 

en dat we hoopvol mogen uitzien 

naar het eeuwig geluk bij de Vader. Amen. 

 

Offerande 

Gebed bij brood van leven 

Is het geen wonderlijke wereld, 

de wereld waarin wij leven? 

De aarde is rond en draait rond de zon. 

Terwijl mensen slapen, gaan de vogels  

al zingend en kwetterend tekeer 

en terwijl de mensen nog druk in de weer 

zijn, gaan de vogels al slapen. 

 

God, wij danken U  

voor deze wonderlijke wereld. 


