
Communie 
 
Om in stilte te lezen 

Slotgebed 
Goede God,  
Gij hebt uw woord gezaaid. 
Doe ons vol vertrouwen uitzien naar de oogst. 
Geef ons geduld met onszelf en met elkaar, 
en heb geduld met ons, uw mensen. 
Dat vragen wij U door Jezus, uw Zoon  
en onze Heer. Amen. 
 
Lied 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al wat ik kan is uitzien naar U, 
een oog niet groter dan het hier en nu: 
al wat de morgen mij brengen zal, dank ik aan U. 
 
Al wat ik kan is zingen van U, 
een mens niet groter dan het hier en nu: 
al wat er ooit in mijn lied weerklinkt,  
dank ik aan U. 
 
Mededelingen 
 
Zending en zegen 

Oogsten op de levensakker  

is vrucht en gave  
van wat soms lang geleden  

werd gezaaid en onverwacht rijpt  
terwijl de boer slaapt of opstaat; 

is vrucht en gave  

van ploeger en zaaier,  
van leven en van diepe grond,  

        van verbondenheid met mens en God. 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Welkom. 
Zo voedt en geneest het woord van God  
de mens die op bevrijding wacht. 
Jezus houdt ons in de lezingen een spiegel voor. 
Hij biedt ons in alle omstandigheden  
zijn liefde aan. 
Jezus blijft zaaien  
en zijn kiemkracht is krachtig genoeg,  
om ten gepaste tijde vruchten voort te brengen. 
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….Jezus  
Hij zaait 

voort 



Bidden om dichter bij God te komen. 
Zegen, Heer, de aarde tot een plaats  
waar licht schijnt en ruimte is,  
waar verdriet gedeeld wordt,  
waar dorheid overspoeld wordt  
door de verfrissende aanwezigheid van vrienden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zegen, Heer, de aarde tot een plaats  
waar mensen die verhard zijn,  
mogen ontdooien en aan hun trekken komen,  
waar kwaad wordt weggeveegd  
door onze creativiteit. 
Waar vriendschap is en liefde… 
 
Zegen, Heer,  
ons hart tot een plaats  
waar uw zaad kan ontkiemen,  
waar uw Woord wordt verstaan  
en het mag uitgroeien tot daden van liefde. 
 

Loflied 
Vader in de hemel, 
Gij geeft ons het vermogen 
ons de nood van anderen aan te trekken. 

Vader, Gij Vader geeft ons de vaardigheid 
een ander zo te helpen  
dat hij kan leven in vrijheid en waardigheid. 
Gloria, gloria … 
 
Vader, uw liefde gaat zover 
dat Gij in Jezus onze naaste wilt zijn. 
Gloria, gloria … 
 
Gebed 

God, wij bidden U: 
maak van ons hart een goede voedingsbodem 
voor wat Jezus ons te zeggen heeft. 
Dan kan het een rijke oogst geven 
aan recht en liefde, 
aan vriendschap en vrede, 
vandaag en alle dagen. Amen. 

Wij richten onze ogen op Jezus van Nazareth,  
die uw naam geheiligd heeft, uw wil volbracht;  
die brood en wijn voor ons geworden is,  
voedsel en vreugde, vergeving van zonden (…) 
 

Als wij dan eten van dit brood  
en drinken uit deze beker  
verkondigen wij de dood des Heren  
totdat Hij komt.  
 

Wij bidden U, Heer, laat de Geest van uw goedheid  
onder ons blijven verder leven.  
Moge uw leven en dood  
ons helpen ook onszelf te geven  
en nooit moedeloos te worden.  
Bidden we voor hen die gestorven zijn (…). 
Mogen wij allen eens opgenomen worden  
in het Rijk van uw goedheid, vrede en vreugde.  
 

Gij hebt het immers gezegd, Heer,  
en wij geloven U, dat Gij ons nooit verlaat.  
Amen.  
 
Onze Vader    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gebed om vrede en vredewens 
Jezus, Gij hebt gezegd: 
Ik ben het Brood van de Vrede,  
gebroken voor deze wereld. 
We hopen zo op die vrede, 
in onze eigen omgeving en in de grote wereld. 
We verlangen zo naar erkenning  
en waardering die de vrede dichterbij brengt. 
Waarom zouden we er niet mee beginnen, 
hier en nu en elkaar de vrede toewensen? 
Zijn vrede is ons in elk geval al gegeven… 
 
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. 



Offerande  
   
Gebed over de gaven 
Goede God, brood en wijn bieden wij U aan. 
Ze zijn de vruchten van de aarde 
en het werk van mensenhanden. 
Ze zijn de tekens van uw goedheid. 
Mogen deze gaven ons nieuwe levenszin geven, 
vandaag en de dagen die komen. Amen. 
 
Bidden bij brood en wijn van leven 
God en Vader, wij danken U  
om het geschenk van het leven, 
om het geschenk dat wij mensen  
voor elkaar mogen zijn. 
 

Wij danken U om hen die als vruchtbaar zaad 
in hun omgeving worden uitgezaaid,  
mensen in wie wij uw liefde  
aan het werk mogen zien. 
 

Wij danken U om de kiemkracht 
waarmee mensen volhouden het goede te doen. 
Dagelijks en ook in de nachten  
van ons broze bestaan, groeit er leven  
overal waar uw menslievendheid mag gedijen. 
Verbonden met allen die van U getuigen, 
in samenklank met heel uw schepping, 
loven en prijzen wij U met deze woorden:  
 

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

Gij die ons de aarde geeft om te bewonen,  
Gij weet dat wij tekortschieten  
in het verwezenlijken van vrede en gerechtigheid.  
Toch roept Gij ons op  
om recht te doen en goed te zijn.  
 

Wij bidden voor hen die het meest weerloos zijn: 
kinderen, armen, mishandelde en hongerige  
mensen, vluchtelingen, zieken en stervenden,  
voor mensen zonder toekomst  
en voor allen die groot lijden moeten dragen.  
 

Niet voor de dood, maar voor het leven  
hebt Gij ons gemaakt.  
Zend ons uw Geest, geef ons de kracht  
om beter mens te worden;  
dat wij geen leegte najagen,  
geen waarheid ontvluchten,  
uw naam niet vergeten  
en uw wil volbrengen.  
Wij willen het brood van deze wereld  
delen met elkaar en al het kwaad  
dat ons wordt aangedaan, vergeven  
opdat uw Rijk kome.  

Inleiding op de lezingen 
Gods woord klinkt al vele eeuwen. 
Vandaag wordt de werking van Gods woord op ons  

vergeleken met de regen die neerdaalt op de akker. 
Jezus laat ons zien dat God zijn liefde blijft uitstrooien. 

 

Eerste lezing Jesaja 55, 10-11  

Zo spreekt de Heer: 

Zoals de regen en de sneeuw uit de hemel neerdalen 
en pas daarheen terugkeren  

wanneer zij de aarde hebben gedrenkt, 

haar hebben bevrucht en met planten bedekt, 
wanneer zij zaad hebben gegeven aan de zaaier,  

en brood aan de eter, 
zo zal het ook gaan met mijn woord. 

Het komt voort uit mijn mond;  
het keert niet vruchteloos naar Mij terug, 

maar pas wanneer het heeft gedaan wat Mij behaagt, 

en alles heeft volvoerd, waartoe Ik het heb gezonden. 
 

Een stukje muziek 
 

Evangelie  Matteüs 13, 1-9, 19-23  

Op zekere dag was Jezus het huis uitgegaan  
en Hij zat aan het meer.  

Er stroomden zoveel mensen bij Hem samen,  
dat Hij in een boot ging zitten,  

terwijl het volk allemaal op de oever stond.  
Hij vertelde hun veel door middel van gelijkenissen:  

"Een zaaier ging het land op om te zaaien.  

En bij het zaaien viel er een deel op het pad,  
en de vogels kwamen het opeten.  

Een ander deel viel op de rotsgrond,  
waar het niet veel aarde had, en het kwam meteen op,  

doordat het geen diepe grond had.  

Toen de zon opkwam, verschroeide het,  
en doordat het geen wortel had, verdorde het.  

Weer een ander deel viel tussen de distels,  
en de distels schoten op en verstikten het.  

Weer een ander deel viel in goede aarde  
en leverde vrucht op: honderdvoudig, zestigvoudig,  

of dertigvoudig.  

Wie oren heeft, moet horen." 
Telkens wanneer iemand het woord  

van het koninkrijk hoort en het niet begrijpt,  
komt de boze en rooft weg wat in zijn hart is gezaaid.  

Dat is degene die op het pad is gezaaid.  

Die op de rotsgrond is gezaaid,  
dat is degene die het woord hoort  

en het meteen met vreugde aanneemt.  
Hij is niet echt geworteld,  

hij is iemand van het ogenblik;  

als er dan onderdrukking of vervolging ontstaat  
vanwege het woord, komt hij meteen ten val.  

Die tussen de distels is gezaaid,  
dat is degene die het woord hoort;  

maar de zorgen om het bestaan  
en de begoocheling van de rijkdom  

verstikken het woord en hij blijft zonder vrucht.  

Die in goede aarde is gezaaid,  
dat is degene die het woord hoort en begrijpt  

en die draagt dan vrucht:  
de een honderdvoudig, de ander zestigvoudig,  

weer een ander dertigvoudig.' 

 



Om in stilte of samen te overwegen 
De eerste drie zondag van de vakantie vervangen we  
de homilie door wat tijd te nemen om met elkaar van  

gedachten te wisselen over de lezingen of andere 
teksten (of dit in stilte te doen). 

 

Vragen die kunnen helpen voor gesprek: 
-Waar zie je in je eigen leven en/of in de wereld  

van vandaag dat het Woord van God ontkiemt  
en vrucht draagt? 

-Welke gedachte wil je deze week meenemen? 

 

Voorbeden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lector 1 
Wie als een God wil leven hier op aarde 
die moet de weg gaan van alle zaad:  
zo vindt hij genade. 
Mensen gaan een weg 
doorheen alle weer en wind van het leven, 
dankbaar voor wat we ontvangen: 
elkaars genade, liefde en zorg. 
 

lector 2 
Wij danken voor het leven, God 
en hoe wij daarin gedragen worden. 
 
Lied 
Hij gaat de weg van alle aardse dingen 
Hij gaat de weg van alle aardse dingen 
hij leeft het lot met hart en ziel  
van alle stervelingen, van alle stervelingen. 
 

Lector 1 
Die mens gaat de weg van alle aardse dingen 
hij leeft het lot met hart en ziel,  
zoals alle stervelingen. 
 

lector 2 
Laat U daarom zien, God, 
in de wereld om ons heen, zeker daar  
waar mensen het zwaar te verduren hebben: 
in Syrië, in Israël en de Palestijnse gebieden, 
waar hongersnood heerst. 
 
 
 

Lied 
Hij wordt aan zon en regen prijsgegeven, 
Hij wordt aan zon en regen prijsgegeven, 
het kleinste zaad in weer en wind  
moet sterven om te leven,  
moet sterven om te leven. 
 

Lector 
Wie als God wil leven, wordt aan zon en regen  
prijsgegeven. Zelfs het kleinste zaadje moet,  
in weer en wind, sterven om te leven. 
 

lector 2 
Kom ons nabij, God, in alle zaaiers van uw woord, 
in de wereld van vandaag en morgen: 
dat hun zaaien, ploegen en wieden 
daadwerkelijk zal bijdragen  
tot het geluk en welzijn van anderen. 
 
Lied 
En zo heeft onze God zich ook gedragen 
En zo heeft onze God zich ook gedragen 
en zo is Hij het leven zelf voor iedereen op aarde,  
voor iedereen op aarde 
  

Lector 1 
Zo heeft onze God zich dus gedragen, 
Hij is leven voor iedereen op aarde. 
 

Lector 2 
Wij danken U, God,  
om wie Gij voor mensen zijt, steun en toeverlaat,  
verweven in het leven van mensen, en  
- zo durven we voorzichtig geloven - ook hierna. 

Daarom bidden we in het bijzonder  
vandaag voor hen die gestorven zijn. 
 
Geloofsbelijdenis  

Spreken wij ons geloof uit in Gods droom: 
werkelijk zusters en broeders van elkaar zijn. 
 

Ik geloof in God 
die me het geschenk van de vrije tijd heeft gegeven 
als een kans om gastvrij te zijn  
voor God en de anderen. 
 

Ik geloof in Jezus die met mensen meegaat, 
om, naar zijn voorbeeld, tijd vrij te maken 
voor de anderen om mij heen. 
 

Ik geloof in de Geest die mij eraan herinnert  
dat vakantietijd er is niet alleen  
om mezelf in de watten te leggen,  
maar ook om medemensen in liefde te dragen 
en zo mee te bouwen aan een gastvrije wereld  
voor iedereen. 
 

Ik geloof in God die liefde is. 
Daarom geloof ik in de goedheid van de mens, 
en dat uiteindelijk het goede wint van het kwaad 
en liefde het wint van haat. Amen. 
 


