
 

Parochiale wandeling:  

vrijdag 22 juli 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

Vertrek van de wandeling: 14.00 uur  

aan voormalig restaurant  

"Het Palingshuis"  

Palingstraat 2 Waasmunster 

 

Lengte wandeling: 4,4 km 

Kan met gewone wandelschoenen. 

Parcours ook geschikt voor kinderwagens 

en rolstoelen. 

 

We wandelen door Weymeersbroek, 

een prachtig stukje natuur langs  

de Durme en de Oude Durme. 

 

Tussenstop na ongeveer 3 km  

in restaurant "De Watermolen" 

Waterstraat 36 Hamme. 

Wie niet mee wandelt,  

kan de stappers daar verwelkomen. 

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   

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. 
 

We gedenken 

 

Welkom 

 

Gebed om nabijheid 

Maria vertelde achteraf:  

"Dat was nogal een gebeuren,  

Jezus die bij ons op bezoek kwam.  

Ik heb erg genoten van de verhalen die Hij  

vertelde, daar kan ik weer even mee verder. 

16 e zondag door het c-jaar            

17 juli 2022 

  Te gast 
 

 
 
 



Toch ben ik wat verlegen: 

ik liet Martha al het werk doen.  

Zij kan dat zoveel  beter, ze is zo creatief.  

Ze was dagen van tevoren in de weer  

met poetsen, bloemschikken, koken, …  

Ze zorgde ervoor dat alles piekfijn in orde was.  

Zo kon Jezus zich helemaal thuis voelen bij ons. 

Vaak denk ik: wat zou ik zonder Martha doen? 

Ik wou dat ik een beetje  

van haar handigheid en creativiteit had. 

Dan zou ik niet blijven steken in het luisteren, 

denken en bidden. Ik zou erin slagen om ook  

heel wat dingen te realiseren. 

Was dat ook niet de oproep van Jezus:  

niet enkel bidden, nadenken en dromen, 

maar ook doen." 

 Heer, blijf bij ons,  

 zo bidden wij  

 en ontferm U over ons… 
  stiltemoment 
 

Martha vertelde achteraf … 

"Dat was nogal een drukte voor de ontvangst  

van Jezus. Zo'n belangrijke gast kan je niet  

zomaar ontvangen.  

Toch ben ik wat jaloers op Maria.  

Zij kan zich helemaal ontfermen over de gast  

en rustig gaan zitten om te luisteren.  

Zij maakte echt tijd voor Hem.  

Ik ben altijd te druk in de weer  

en hoor de helft niet van wat er gezegd wordt.  

Maria kan die verhalen helemaal opnemen  

en daaruit moed en kracht putten  

om vol te houden.  

Ze vertelt er nu nog elke dag over.  
Vaak vraag ik me af:  

wat zou ik zonder Maria doen?  

Ik droom er dan van om een beetje  

van haar rust, haar manier van zijn te hebben.  

Dan zou ik me niet steeds verliezen  

in mijn druk bezig zijn,  

maar ook wat tijd vinden voor mezelf,  

tijd vinden om tot rust te komen en te bidden. 

Hoorde ik dat ook niet in het verhaal van Jezus? 

Hij deed heel veel voor mensen, maar  

trok zich ook regelmatig terug om te bidden." 

 Heer, blijf bij ons,  

 zo bidden wij  

 en ontferm U over ons… 
  stiltemoment 

Slotgebed 
God,  

laat ons in de drukte van ons leven  

tijd en rust vinden  

om steeds opnieuw te ontdekken  

dat Gij de Bron zijt van ons geloof. 

Maak ons hoorders én doeners  

van uw Bevrijdend Woord. 

Dat vragen wij U in Jezus’ naam. Amen.  

 

Lied  

Kom, sta nu op en geef een hand.  
Ga, ga in het licht. 
Zo gaan wij naar 't beloofde land.  
Ga, ga in het licht. 
 
Ga in het licht, ga in het licht,  
ga in het licht, ga in het licht van de Heer. 
 
Ook Jezus staat je altijd bij.  
Ga, ga in het licht. 
Hij wil geluk voor jou en mij.  
Ga, ga in het licht. 
Ga in het licht, ...  
 
Gods Geest leeft diep in jou en mij.  
Ga, ga in het licht. 
Hij geeft je vreugde, maakt je blij.  
Ga, ga in het licht. 
Ga in het licht, ...  
 
 

Mededelingen 

 

Zending en zegen 
 



Verkondigen wij de kern van ons geloof: 

Heer, Jezus, wij verkondigen uw dood,  
en belijden tot Gij wederkeert  
dat Gij verrezen zijt. 

Om dit te herdenken, blijven wij het brood breken 

voor elkaar, zoals zo velen reeds voor ons deden.  

Wij bidden voor de mensen  

die een bijzondere plaats innemen in ons hart,  

ook voor hen die van ons zijn heengegaan.  

Laat uw mensen nooit verloren gaan,  

bewaar hen in uw liefde,  

schrijf hun namen in de palm van uw hand. 

Zend uw Geest uit over uw kerk.  

Geef ons hoop, God.  

Geef ons vrede omwille van Jezus Christus.  

Met Hem en in Hem zijn wij uw mensen,  

zijt Gij onze Vader, nu en tot in eeuwigheid. 

Amen. 

Onze Vader    

 

Gebed om vrede en vredewens 
Jezus, geef me een oor dat graag luistert.  

Geef me een oog dat ziet waar ik nodig ben.  

Geef me een hand die graag helpt.  

Geef me een hart dat warmte geeft aan anderen. 

Geef me voeten die de weg van vrede gaan. 

tot mensen die wij tegenkomen. Amen. 

 

Die vrede van de Heer, zij altijd met u. 

 

Inleiding op de communie 
 

Communie 

Om in stilte te lezen 

Ik dacht  

dat ik ze kende,  

tot ik op een dag  

het wonder zag!  

Ze stonden met hun voeten in dezelfde grond, 

met hun hoofd in dezelfde lucht,  

in dezelfde zon en in dezelfde regen.  

De appelboom maakte appels en de perenboom, 

10 meter verder, maakte peren!  

Heel normaal, zeiden de mensen,  

maar ik kon mijn ogen niet geloven.  

Met hetzelfde, wat ze haalden  

uit dezelfde grond, uit dezelfde lucht,  

dezelfde zon en regen, maakte de ene boom  

peren, en de andere iets verder, appels.  

En die zijn zo verschillend  

van kleur en vorm, van geur, van smaak...  

 

Zo'n wonder had ik nog nooit gezien. 

Loflied 

Gebed 

God, maak goede mensen van ons, 

die mild zijn en mensen die zich gelukkig voelen  

als een ander bij ons te gast wil zijn. 

Zo kunnen die anderen in onze zorg  

uw nabijheid ervaren.  

Maak ons vol liefde en zo goed als Gij. 

Dan mogen wij bij U te gast zijn, 

nu en in eeuwigheid. Amen. 
 

Eerste lezing Genesis 18,1-10a 

Jezus ging op bezoek bij Martha en Maria. 

De eerste lezing vertelt ons dat God ook al eens  

onverwacht en zelfs ongekend bij mensen langsgaat. 

 

Op wereldreis 
 

Orgel 
 

Evangelie  Lucas 10, 38-42 

 

Orgel 

 

Voorbeden 

Voor allen die de stilte zoeken 

om daarin bij God te zijn: dat zij Hem vinden. 

Voor allen die luisteren met hun hart, 

dat zijn vrede in hen mag wonen. 

Heer, aanhoor ons … 
 

Voor allen die God dienen door voor mensen  

te zorgen: dat zij Hem vinden. 

Voor allen die Gods stem horen 

in ieder die een beroep op hen doet, 

dat zij rust vinden in liefde en stilte. 

Heer, aanhoor ons … 
 



Voor onszelf en onze parochie: 

dat wij God herkennen in ieder 

die ons om gastvrijheid vragen 

en dat wij ons te gast weten  

van Hem die om ons begaan blijft. 

Dat wij lief en leed delen met elkaar 

en ook de rust blijven vinden  

om te luisteren naar Zijn verhaal met mensen. 

Heer, aanhoor ons … 
 

Bidden we vanuit de stilte van ons hart voor hen 

die ons zijn voorgegaan in dienstbare gastvrijheid 

en nu een thuis kregen bij U, Vader (…). 

Heer, aanhoor ons … 
 

Geloofsbelijdenis  

Ik geloof in God, de almachtige Vader,  

Schepper van hemel en aarde.  

  

En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer;  

die ontvangen is van de heilige Geest,  

en geboren uit de Maagd Maria;  

die geleden heeft onder Pontius Pilatus,  

gekruisigd is, gestorven en begraven, 

die neergedaald is ter helle,  

de derde dag verrezen uit de doden, 

die opgevaren is ten hemel,  

en zit aan de rechterhand van God,  

zijn almachtige Vader, 

vandaar zal Hij komen oordelen  

de levenden en de doden. 

  

Ik geloof in de heilige Geest, 

de heilige katholieke Kerk, 

de gemeenschap van de heiligen, 

de vergiffenis van de zonden, 

de verrijzenis van het lichaam,  

het eeuwig leven. Amen 

 

Offerande    

 

Gebed over de gaven 

God van liefde,  

zoals Marta bereiden wij een tafel  

voor U en al uw kinderen; 

zoals Maria willen wij gaan zitten  

om ontvankelijk te zijn voor uw woord. 

Laat dit brood en deze wijn teken zijn  

van onze gastvrijheid voor U, 

dat zij ons sterken, 

zodat wij U er in herkennen. 

Daarvoor bidden wij, hier en nu  

en alle dagen, tot in eeuwigheid. Amen. 

 

 

 

 

Groot dankgebed 
De Heer zal bij u zijn. De Heer zal u bewaren.  

Verheft uw hart. Wij zijn met ons hart bij de Heer. 

Brengen wij dank aan de Heer onze God.  

Hij is onze dankbaarheid waardig.  

 

Wij danken U, barmhartige God,  

omdat Gij een God van mensen zijt,  

dat Gij onze God genoemd wil worden,  

dat Gij ons kent bij onze namen,  

en dat Gij de wereld in uw handen houdt. 

 

Want daarom hebt Gij ons geschapen  

en geroepen in dit leven:  

dat wij met U verbonden zouden zijn,  

wij, uw mensenvolk op aarde. 

 

Gezegend zijt Gij, schepper van al wat bestaat;  

gezegend zijt Gij, die ons ruimte geeft  

en tijd van leven;  

gezegend zijt Gij om het licht in onze ogen  

en om de lucht die wij ademen. 

 

Wij danken U voor heel de schepping,  

voor alle werken van uw handen,  

voor alles wat Gij gedaan hebt in ons midden  

door Jezus Christus, onze Heer. 

 

Daarom huldigen wij uw naam, Heer onze God,  

en aanbidden U met de woorden: 

Wij hebben U nooit gezien, God,  

maar wij mogen U wel ontmoeten  

waar mensen van elkaar houden,  

genade zijn voor elkaar  

en uw schepping eerbiedigen. 

Wij hebben U nooit gezien, God,  

maar Gij geeft Uzelf aan ons,  

in een medemens, in een geliefde,  

in een reisgezel, in een zieke,  

in Jezus, de dienaar van de wereld. 

De avond voor zijn lijden en dood (…). 


