
Om in stilte te lezen 
We hebben dringend nodig:  
mensen die geschiedenis maken  
en zich niet door de feiten laten meeslepen.  
Grootmoedige zielen in een wereld vol eigenbelang,  
sterke geesten in een eeuw vol middelmatigheid. 

We hebben dringend nodig:  
meer mensen die zeggen:  
ik zal iets proberen te doen  
en minder die zeggen:  
het is allemaal toch onmogelijk.  
Meer mensen die samenwerken aan een project  
en minder die verzuren in alleen maar negatieve kritiek. 

We hebben hoogdringend nodig:  
een woud van weldoende handen  
die een lucifer aansteken om het pessimisme te  
verdrijven. 
Een kleine lucifer, onbetekenend,  
die een licht van recht en vrede geeft  
en de duisternis van haat en dood verjaagt. 

Slotgebed  
Heer, ga Gij met ons de weg door het leven 
zodat wij U herkennen in onze broer of zuster 
en wij met woord en daad  
van U, door U en met U leven. Amen. 

Mededelingen 

Zending en zegen 

CD Enya 
Waar ben je op dit moment? 
Alleen in mijn dromen 
Je ontbreekt, maar je bent altijd 
een hartslag van mij verwijderd 

Ik ben verloren nu zonder jou, 
ik weet niet waar je bent 
ik blijf kijken, 
ik blijf hopen, 
maar tijd houdt ons apart 

Is er een manier waarop ik je kan vinden 
Is er een teken dat ik zou moet weten 
Is er een weg die ik zou kunnen volgen 
om jou thuis te brengen? 

Winter ligt voor me 
nu jij zo ver weg bent 
In de duisternis van mijn dromen 
zal het licht van jou blijven 

Als ik dicht bij jou zou kunnen zijn 
Als ik zou kunnen zijn waar jij bent 
Als ik me zou kunnen uitstrekken  
en jou aanraken 
en je thuis brengen 

Is er een manier waarop ik je kan vinden 
... 

Verwelkoming 

Bidden om Gods nabijheid 

Heer Jezus,  

Gij hebt op verschillende manieren  

over Gods nabijheid gesproken. 

Open ons hart  

opdat uw Woord tot ons doordringt. 

Gij zijt tot het uiterste gegaan  

om ons te bevrijden. 

Help ons om te zien  

hoe wij bevrijdend in de wereld kunnen staan. 

Vervul ons in deze viering  

met de warmte van uw nabijheid. Amen. 
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Wij worden 
gezonden 



Gebed 

Barmhartige God, 

om te horen waartoe wij geroepen zijn, 

om grond onder onze voeten te vinden, 

staan wij hier voor uw aangezicht. 

Wees ons nabij in dit uur 

en open ons voor uw Woord. 

Dat vragen wij U, 

door Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen. 

Lezing  Amos 7, 12-15 

De profeet Amos is geen “beroepsprofeet”: God haalde 
hem achter zijn beesten vandaan om profeet voor  
Israël te zijn. Maar zijn boodschap tegen uitbuiting 
wordt niet graag gehoord. Daarom wordt hij  
weggestuurd naar een andere streek.  
In het evangelie  zendt Jezus zijn leerlingen uit. 

Evangelie  Marcus 6, 7-13 

Als wij dan eten van dit brood 

en drinken uit deze beker, 

verkondigen wij de dood des Heren 

totdat Hij komt. 

God, wij danken U 

omdat Gij Jezus niet in de steek gelaten hebt, 

maar Hem nieuw leven gegeven hebt voor altijd. 

Door Hem mogen wij vertrouwen dat Gij  nieuw 

leven geeft aan allen die gestorven zijn (…). 

Jezus heeft ons geleerd 

dat niemand groter liefde heeft  

dan hij die zijn leven geeft voor de ander. 

Moge die boodschap in ons  

verder groeien. 

Zo kan in verbondenheid  

van de ene mens met de andere 

wereldwijd een nieuwe wereld ontstaan 

van vrede en vriendschap. 

Zingen we dan ook met zijn woorden: 

Vredewens 

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  



 Om zijn voorbeeld, 

om de manier waarop Gij ons liefhebt 

willen wij U danken en zingen daarom: 

God, onze Vader,  

die het vuur van uw liefde gelegd hebt 

in de harten van de mensen, 

hou dit in ons brandend. 

Zend ons uw Geest om te doen wat Jezus deed. 

Naar zijn voorbeeld zijn wij hier samen 

om het brood te delen met elkaar. 

Op de avond vóór zijn sterven,   

zei Hij aan zijn vrienden:  

"Kom nog één keer met Mij aan tafel,  

want Ik wil graag nog een laatste maal  

met jullie eten."  

Toen nam Hij eenvoudig dagelijks brood,  

zegende het, brak het en zei:  

"Ik ben als dit brood,  

Ik breek Mij voor de mensen.  

Kom, eet ervan, Ik ben het en Ik blijf bij u, altijd." 

Zo gaf Hij hen ook te drinken uit de beker wijn 

en zei: "Kom, drink ervan,  

Ik geef Mij er helemaal in weg.  

Vergeet Mij niet en doe wat Ik heb gedaan."  

Voorbeden 

In ons gebed willen we verbonden zijn 

met hen die een bijzondere taak  

te volbrengen hebben: 

dat kan een grote politiek opdracht zijn 

om te onderhandelen over wegen naar vrede, 

het kan evengoed een taak zijn  

in het dagelijkse leven, 

zoals vrouwen en mannen  

die zich wijden aan de zorg  

voor hun zieke ouder of partner, 

zoals ouders die alles opzij zetten  

om hun kind bij te staan. 

Dat zij zich gedragen weten 

door het geloof en het vertrouwen 

van die hen willen steunen. 

In ons gebed willen we verbonden zijn 

met de jeugd en de jong-volwassenen, 

die zich gedurende de vakantieperiode inzetten 

voor kinderen en jongeren, in jeugdbewegingen, 

op speelterreinen en sportkampen. 



Dat zij zich door ons, volwassenen, 

gewaardeerd weten voor hun inzet en 

verantwoordelijkheid. 

Vader wij bidden U 

In ons gebed willen we verbonden zijn 

met hen die het gevoel hebben 

dat zij weinig of niets kunnen betekenen: 

mensen zonder veel woorden, 

bedeesd en aarzelend, 

vol vrees zich te uiten, 

bang voor anderen die hen misschien afwijzen. 

Dat zij een metgezel mogen vinden, 

één of meer mensen, die hen helpen 

te geloven in eigen mogelijkheden. 

Vader wij bidden U 

In ons gebed verbinden we ons met elkaar 

zoals wij hier bijeen zijn 

en zoeken naar een eigen betekenis. 

Dat wij attent zijn voor hen  

die verloren dreigen te lopen, 

dat we elkaar bemoedigen en stimuleren, 

anderen open en ontvankelijk tegemoet treden 

en hen die een bijzonder woord kunnen spreken, 

stimuleren om zo iets te doen  

wat ons allen verder brengt. 

Vader wij bidden U  

 Geloofsbelijdenis  

Ik geloof in Hem die heet:  

‘Ik zal er zijn voor allen, niemand uitgesloten’. 

Hij is de kern, de bron van onze solidariteit. 

Op Hem wil ik mijn inzet afstemmen  

en zijn naam maken tot rode draad  

van mijn leven. 

Ik geloof in Jezus,  

het levende verzet tegen iedere uitsluiting. 

In Hem heeft onze God  

handen en voeten gekregen. 

In Hem is zijn naam  

werkelijkheid geworden. 

Ik geloof dat Hij niet vergeefs heeft geleefd 

maar dat Hij elke dag opnieuw verrijst  

in mensen die vandaag zijn solidariteit  

met de uitgestotenen belichamen. 

Ik geloof in zijn Geest, 

die ook vandaag mensen bezielt  

en aanzet om zijn manier van leven  

tot de hunne te maken,  

en de weg te gaan van breken en delen,  

van goedheid en verbondenheid,  

van recht en vrede,  

altijd weer ten bate van de minsten. Amen. 

Offerande 

Gebed over de gaven 

Barmhartige God, 

het brood staat klaar 

en de beker is met wijn gevuld. 

Luisterend en biddend hebben wij ook 

onszelf gereed gemaakt 

om met elkaar maaltijd te vieren. 

Mogen wij ons zo gesterkt weten in onze opdracht 

om het goede nieuws door te geven en te delen. 

Dat vragen wij U omwille van Jezus,  

onze broeder voor altijd. Amen. 

Bidden bij brood en wijn van leven 

God, onze Vader, 

wij danken U voor al die mensen, 

die, door de eeuwen heen,  

uw oproep hebben gehoord en beantwoord. 

Wij danken U voor  

al die mannen en vrouwen 

die op stap zijn gegaan  

naar een betere wereld, 

naar uw Rijk  

van vrede en gerechtigheid. 

Wij danken U voor hen  

die ons in vreugde en verdriet nabij zijn, 

voor hen die onbaatzuchtig weten te delen, 

voor de moedigen, die het nooit opgeven. 

Wij kijken met bewondering op naar Jezus, 

omdat Hij ons uw droom voorgeleefd heeft 

hoe wij met elkaar kunnen omgaan, 

armen kunnen helpen, 

bedroefden kunnen troosten, 

voor zieken kunnen zorgen 

en een hart kunnen hebben voor mensen  

die nergens meetellen. 


