
Lied 
Gij die klein en arm zijt, 
deemoedig en oprecht, 
God heeft u zijn vrede  
eeuwig toegezegd. 
 
Warmte voor wie kou lijdt,  
een huis voor iedereen, 
God verdrijft het duister,  
laat geen mens alleen. 
 
Morgen, middag, avond, 
bij nacht en dageraad,  
God is licht en leven, 
's mensen toeverlaat. 
 
Slotgebed 
Woorden en daden van Jezus 
leerden ons, God, 
hoe Gij door mensenogen 
liefdevol naar ons omziet, 
en hoe Gij mensen in beweging zet 
om van uw barmhartigheid blijk te geven. 
Leer ons naar anderen omzien 
met de ogen van ons hart, 
opdat wij bewogen zouden worden om te doen  
wat ons hart ons ingeeft. 
Zo kan uw Rijk groeien, 
uw hemel op aarde  
beetje bij beetje werkelijkheid worden. Amen. 
 
Mededelingen 
 
Zending en zegen 
 
Orgel 

 

Lied   

Dit huis dat alle sporen draagt  
van wie maar mensen zijn, 
de pijler die het alles schraagt,  
wilt Gij die voor ons zijn? 
 
Zal dit een huis, een plaats zijn waar  
de hemel open gaat, 
waar Gij ons met uw eng'len troost,  
waar Gij U vinden laat? 
 
Vervul ons met een nieuw verstaan  
van 't Woord waarin Gij spreekt, 
en reik ons zelf als leeftocht aan  
het Brood dat Gij ons breekt. 
 
Welkom 
In het jaar van de barmhartigheid lezen we van-
daag het verhaal van de barmhartige Samaritaan. 
Een mens, uitgeschud langs de weg, wordt gehol-
pen door een volslagen onbekende. Elke dag zien 
we zulke mensen in het journaal, slachtoffers van 
aanslagen en geweld. Elke dag kunnen we zulke 
mensen zien in onze eigen omgeving, slachtoffers 
van een harteloze tijdsgeest of van hun eigen fa-
len, mensen op de vlucht. Mogen zij hopen op me-
demensen die hun ‘naaste’ willen worden? 
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De naaste  
worden 



Bidden om Gods nabijheid  
Gij loopt nooit in een boog om mensen heen, 
maar Gij laat U raken  
door het concrete levensverhaal  
van ieder van ons. 
Wees hier bij ons aanwezig, 
wees een naaste voor elk van ons,  
zodat wij boven onze onmacht 
kunnen uitgroeien 
tot mensen  die liefdevol en zorgzaam omgaan  
met medemensen, 
vooral met mensen in nood. 
Voed ons in deze viering 
met de kracht van uw barmhartigheid. 
Amen. 
 
Loflied 

U, Heer, komt alle leven toe 
en, wie of waar Gij zijt, 
U is de macht, U zingen wij 
dank voor Uw heerlijkheid. 
 
Gij, die voor ons ten beste spreekt, 
Jezus, Gij zijt de Heer. 
O, eengeboren Zoon van God, 
kom haastig tot ons weer. 
 
 
Gebed  
God, Gij die Liefde zijt, 
Gij houdt van elke mens, 
Gij ziet om naar elke mens. 
Gij wilt niet dat één mens verloren gaat. 
Open onze ogen,  
verruim ons hart. 
Spreek tot ons uw Woord van liefde en vrede. 
Laat ons zien wat we kunnen doen  
om goed leven mogelijk te maken voor elke mens.  
Vervul ons met barmhartige, zelfvergetende liefde, 
Zoals Gij die hebt getoond in Jezus van Nazareth, 
uw Zoon en ons voorbeeld.  
Amen. 

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 
 

Barmhartig 
 

Ik wil naast je staan, 
je zien, 

zien dat je goed bent, 
je dragen 

door de dagen van je leven, 
je opvangen 

als je 't moeilijk hebt, 
je steunen - 

een hand op je schouder, 
je beschermen - 

een hand boven je hoofd, 
je loslaten 

om je eigen weg te gaan. 
 

Ik wil naast je staan 
en zien  

hoe jij groeit, 
hoe jij leeft, 

hoe jij gelukkig bent, 
hoe jij van mensen houdt, 

hoe jij je inzet, 
hoe jij mens wordt. 

 

Ik wil naast je staan 
opdat je zou leven 

in deze wereld, 
niet van deze wereld. 



God, onze Vader, wij danken U 
omdat Jezus, ons zijn leven heeft gegeven 
en bij ons wou blijven in brood en wijn. 
 
Begeleid met uw zegen uw kerk, wereldwijd. 
Beziel allen die haar leiden en dragen. 
Roep ons op als wij zwak zijn  
in liefde en geloof; 
roep ons terug als wij verkeerde wegen gaan. 
 
Zegen, Heer, 
alle mensen die ons ter harte gaan: 
hen van wie wij heel veel houden 
en ook hen van wie wij nog niet genoeg houden. 
Zegen ook hen 
die ons zijn voorgegaan van tijd naar eeuwigheid 
(…) 
 
Geef, Heer, 
dat wij, die willen eten 
van hetzelfde Brood uit uw hand, 
leven mogen naar uw Verbond 
en elkaar niet in de steek laten. 
Moge onze liefde toenemen 
in inzicht en fijngevoeligheid, 
om de weg te kunnen gaan  
die Jezus ons is voorgegaan. 
 
Daarom vragen wij U, Heer, 
vorm en beweeg ons – steeds meer – 
aangevuurd door uw Geest: 
doe ons groeien in geloof, 
versterk onze hoop, 
verruim onze liefde, 
steek uw levenskracht in onze daden, 
vandaag en morgen en al onze dagen. Amen. 
 
Onze Vader    
 
Gebed om vrede en vredewens 
Jezus, Gij hebt gezegd: 
“Kom tot Mij, Ik zal je rust geven  
en innerlijke vrede schenken.” 
Wij komen tot U en bidden: 
wees de naaste van ieder van ons, 
schenk ons vrede in ons hart 
opdat wij elkaar tot vrede kunnen zijn 
Amen. 

 
Die vrede zij altijd met u. 

En geven we die vrede ook door aan elkaar. 
 
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 

Inleiding op de lezingen 
De geboden en voorschriften van de Thora zijn een 
gebruiksaanwijzing voor een samenleving in vrede 
en liefde onder de mensen. In de parabel van de 
barhartige Samaritaan vertelt Jezus hoe dat samen-
leven concreet kan gebeuren van mens tot mens.  
 
Eerste lezing Deut. 30, 10-14  
 
Tijd voor de kinderen 
 
Evangelie    Lc. 10, 25-37  
 
Orgel    
 
 
 

Als je weg gaat uit 
deze kerk, word je 
uitgeleide gedaan 
door Mozes. 
 
God had Mozes ge-
zonden om zijn volk 
te bevrijden uit de 
ellende van Egypte. 
40 jaar lang ging Mo-
zes met de Israëlie-
ten op zoek naar het 
‘Beloofde Land’, een 
plaats waar ze in vre-
de zouden kunnen 
samenleven. 
 
“Ik zal bij jou zijn” 
had God aan Mozes 
beloofd. Daar vond 
hij kracht en motiva-
tie in. 
 
Die woorden ‘Ik zal 
bij jou zijn’ staan ge-
beiteld op de rug van het Mozesbeeld. Het is ook 
vandaag nog de belofte van God aan ieder van 
ons, wanneer we weg gaan uit deze kerk, naar de 
plaatsen waar we wonen en leven.  
 
Hij zal bij ons zijn als we thuis zijn, in onze buurt, 
op ons werk, in onze vriendenkring. Zijn nabijheid 
zal onze kracht en onze motivatie zijn om van die 
plaatsen een ’Beloofde Land’ te maken, plaatsen 
waar het goed is om samen te leven. 
 
Mozes kijkt ons achterna. Het lijkt wel dat hij wil 
zien of het ons lukt dat ’Beloofde Land’ te realise-
ren in onze eigen leefwereld.  



Voorbeden   
Elke dag worden mensen slachtoffer van geweld en 
aanslagen. We zien de beelden op televisie. 
Wij bidden voor die mensen, 
dat ze  medemensen mogen ontmoeten 
die hen helpen hun lijden te dragen. 
 
Elke dag zijn er bij ons mensen slachtoffer van dis-
criminatie, machtsmisbruik, armoede. We ontmoe-
ten hen op straat, in onze eigen omgeving. 
Wij bidden voor die mensen, 
dat ze nabijheid mogen ondervinden 
van mensen die hun naasten willen zijn. 
 
Deze week hebben gelovige moslims  
de Ramadan beëindigd. 
Wij bidden voor hen dat ze in hun geloof 
de kracht en de motivatie vinden om mee  
te bouwen aan een menswaardige wereld. 
 
In dit jaar van barmhartigheid hoorden wij het ver-
haal van de barmhartige Samaritaan. 
Wij bidden voor onszelf en voor elkaar 
dat wij de naaste zijn van mensen in nood. 
 
Geloofsbelijdenis  

Offerande    
 
Gebed over de gaven 
God van liefde, 
in dit teken van brood en wijn 
gedenken wij uw Zoon: 
de Medemens bij uitstek voor iedereen. 
Leer ons wat het betekent  
voor elkaar echt ‘naaste’ te zijn. 
Aan deze tafel rond brood en beker 
willen we vieren 
dat wij mensen willen zijn naar uw hart. 
Amen. 
 
Bidden bij brood en wijn van leven 
Wij danken U, God, voor mensen 
die zich arm hebben gemaakt  
om anderen te verrijken, 
die hun huis gastvrij hebben gemaakt, 
om anderen te herbergen. 
 

Wij danken U, God, voor mensen  
die kunnen luisteren  
naar het leed van anderen,  
die de pijn van mensen helpen dragen, 
voor mensen die kunnen troosten. 
 

Wij danken U, God, voor mensen 
die hongeren naar gerechtigheid, 
die lijden aan het onrecht  
dat aan anderen geschiedt. 
 

Wij danken U, God, voor mensen 
die zuiver zijn in hun bedoelingen,  
die oprecht zijn in hun woord, 
die trouw blijven aan hun vrienden. 
 

Wij danken U, God, voor alle mensen, 
die getuigen van de levenswijze van Jezus 
en die met hart, geest en handen 
leven in barmhartigheid. 
Zij zijn getuigen van U, die wij 'heilig' noemen. 
 

 Heilig, heilig, heilig, … 
 

Vader, wij willen hier Jezus gedenken: 
zijn leven en dood voor ons. 
Stel ons daarom in zijn Geest 
en maak ons één met Hem 
in deze – onze – gaven van brood en wijn. 
 

Zijn laatste avond in de kring van zijn leerlingen … 
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