
Lied 
 
 

Als de troost die we geven ons hart verbindt 
en de hoop met het delen van pijn begint, 
dan heeft God onder ons al een huis gebouwd  
en de wereld aan ons toevertrouwd. 
Ja, ... 
 
 
 
Mededelingen 
 
Zending en zegen 
 
 
 
 
 
Op vrijdag 28 juli om 10 uur op de pastorij 
worden de folders van de Terekenfeesten  
geteld per straat. 

Graag hiervoor wat helpende handen ! 
 
Op zondag 30 juli zullen deze folders dan in de 
kerk klaar liggen, en vragen we vrijwilligers om 
deze in hun straat of buurt in de bus te gaan  
steken in de loop van de volgende week. 
Zo is iedereen op Tereken op de hoogte  
van ons feestprogramma! 

Lied:  

Gegroet jij die hier roept om recht, 
om deel van leven. 
Dat wij verstaan, wat jij ons zegt 
en om jou geven. Bid nu..... 
 
Gegroet jij die hier zwijgend spreekt, 
Jij Ongeziene. 
Dat Jij ons hart nog openbreekt, 
dat wij Jou dienen. Bid nu..... 
 
Welkom. 

Het is zomer en buiten zien we hoe planten, 
bloemen en gewassen ontkiemen  
en opgeschoten zijn.  
Terwijl de meeste mensen genieten van alles wat 
bloeit, hebben de boeren het deze en  
komende maanden druk met oogsten. 
Als de vruchten van het land eenmaal binnenzijn, 
worden ze verwerkt tot levensmiddelen. 

 

 

 

16e zondag - jaar a 
23 juli 2017 

Het goede  
in anderen  
kans geven  



Vandaag vergelijkt Jezus het koninkrijk der  
hemelen met zaad, gezaaid in de aarde en tot 
groei gekomen om ons tot voedsel te zijn. 
Welkom beste mensen in deze viering waarin we  
samen mogen bidden, luisteren en danken en dit 
in de naam van de Vader en de Zoon en de  
Heilige Geest. Amen  
 
Bidden om Gods nabijheid 
God, 
Wij ontmoeten U in onze medemensen  
als wij zorg dragen voor hen 
en voor heel uw schepping. 
Help ons iedereen te laten groeien  
met zijn of haar mogelijkheden en  
verscheidenheid.  
Laat ons niet toe anderen, om welke reden dan 
ook, hun ‘zijn’ in de kiem te smoren. 
Kom ons tegemoet met nabijheid, liefde,  
barmhartigheid en groot vertrouwen. Amen 
 
Loflied 
 

Gebed  
God, onze Vader,  
Gij hebt ons de aarde toevertrouwd  
om er een leefbare wereld van te maken  
voor iedereen. 
Wij willen deze verantwoordelijkheid  
niet uit de weg gaan. 
Maak ons, in de geest van Jezus, 
krachtig en geduldig genoeg om het goede zaad  
alle kansen te geven. 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 

 
Slotgebed 
Goede en milde God, wij zijn gesterkt  
door het sacrament van uw liefde.  
Gij hebt het goede zaad in ons neergelegd. 
Help ons dat het vruchten voortbrengt, 
zodat het ons leidt op de weg ten leven, 
dat vragen wij doorheen uw liefde en trouw, 
voor vandaag en alle dagen, tot in eeuwigheid. 
Amen. 

Om in stilte te lezen 
God, 
waar we ook vandaan komen, 
hoe anders we misschien denken, 
toch leven we allemaal op datzelfde  
wereldbolletje in dat grote heelal. 
U hebt ons gemaakt en ons gevormd, 
stuk voor stuk unieke mensen  
met een eigen geschiedenis. 
We ademen dezelfde lucht in,  
we verwarmen ons aan dezelfde zon  
en dat verbindt ons met elkaar. 
 
Daarom bidden we u voor jongeren  
die opgroeien in landen, waar weinig kansen zijn 
op een goede toekomst. 
Voor kinderen die leven in gezinnen  
waar ze weinig warmte en liefde krijgen. 
Voor mensen met een andere huidskleur,  
die telkens weer merken dat ze daarom  
een stempel opgedrukt krijgen. 
Voor iedereen die zich schaamt  
voor zijn afkomst of geschiedenis. 
 
Geef ons allemaal het besef dat we er mogen 
zijn en dat ieder mens de moeite waard is. 



Wij bidden om vriendelijkheid tussen mensen,  
om aandacht en geduld  
in deze harde snelle wereld,  
om een menswaardig leven.  
Behoed ons dat wij niet verharden. 
Geef ons oog voor elkaar,  
voor allen die ontworteld zijn en voor allen die,  
tegen de chaos in, hun leven ordenen. 
 

Voor hen die leiding geven in deze wereld  
dat zij niet zwichten  
voor de macht van corruptie, 
dat zij niet berusten  
in de vergiftiging van grond en lucht,  
dat zij vooruitzien en hun ogen richten  
op de toekomst van allen.  
 
Wij gedenken onze geliefde doden (…)  
geef hen een nieuwe toekomst.  
Treur met ons,  
want door hun dood is ons leven veranderd.  
Help ons om opnieuw van het leven te houden.  
 

Gij die uw gemeenschap bijeenroept  
hier en waar ook ter wereld,  
Gij, die ons raakt met uw woord,  
die ons kent van gezicht,  
en onze namen niet vergeet, 
kom over ons met uw Geest.  Amen. 
 
Onze Vader    
Onze Vader, die in de hemel zijt, 
uw naam worde geheiligd, 
uw rijk kome, 
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood  
en vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij vergeven  
aan onze schuldenaren, 
en breng ons niet in beproeving  
maar verlos ons van het kwade, 
want van U is het koninkrijk en de kracht  
en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. 
 
Gebed om vrede en vredewens 
Leven met veel verschillende mensen  
om ons heen, 
met zo vele karakters en meningen, 
is niet vanzelfsprekend. 
Vrede is soms dichtbij, dan weer veraf. 
Daarom bidden wij: 
 

Heer Jezus, 
uw liefde laat ruimte  
voor verschillen tussen ons. 
Schenk ons uw mildheid  
die de weg naar vrede bereidt, 
Gij die de vrede zelf zijt. 

En die vrede zij altijd met u. 
En geven we die vrede ook door aan elkaar. 

Inleiding op de lezingen 
De eerste lezing schetst ons een uiterst milde,  
geduldige God, die mensen graag  
een nieuwe kans gunt. 
Dat beeld van God wordt door Jezus bevestigd  
in zijn parabel over het onkruid tussen de tarwe: 
Wij mogen groeien tot op de dag van de oogst! 
 
 

Eerste lezing  het boek Wijsheid 
 

Een stukje muziek 
 

Evangelie  Matteüs 13, 24-43 

 
 
Homilie 
 

Voorbeden 
Bidden we om mildheid 
in ons oordeel over een Kerk 
die kwetsbaar en toch ook zondig is 
maar ondanks alles met eenvoudige mensen 
Uw Rijk Gods probeert op te bouwen. 

Bidden we om mildheid 
in ons oordeel over leidinggevenden 
in onze samenleving 
wanneer zij niet opgewassen zijn 
tegen het onkruid tussen de tarwe. 
Heer, aanhoor ons … 
 
Bidden we om mildheid 
in ons oordeel over onze buren en collega’s, 
dat we elkaar ruimte gunnen 
om te zijn wie we zijn. 
Heer, aanhoor ons … 
 
Bidden we om mildheid 
in ons oordeel over onszelf, 
wij die met vallen en opstaan, 
met ons falen en pogen 
de weg van Jezus willen gaan. 
Heer, aanhoor ons … 
 
God, Gij oordeelt niet zoals mensen.  
Gij kijkt alleen naar het hart.  
Moge wij het wonder ervaren van uw liefde.  
Amen. 



Geloofsbelijdenis  

 
Ik geloof in God die liefde is en die de wereld  
aan álle mensen geschonken heeft.  
 
Ik geloof in Jezus Christus  
die gekomen is om te genezen  
en om ons te verlossen  
van elke vorm van onderdrukking.  
 
Ik geloof in de Geest van God  
die aan het werk is in alle mensen  
op zoek naar de waarheid.  
 
Ik geloof in de geloofsgemeenschap  
die geroepen is om álle mensen te dienen.  
 
Ik geloof in de belofte van God, die gezegd heeft  
dat Hij een Rijk van rechtvaardigheid en vrede  
zou uitbouwen voor alle mensen.  
 
Ik geloof niet in het recht van de sterkste,  
noch in de macht van wapens  
of die van verdrukking.  
Ik geloof in de mensenrechten,  
in de solidariteit tussen alle volkeren,  
in de macht van de geweldloosheid.  
 
Ik geloof dat alle mensen evenwaardig zijn  
en dat God in de wereld een orde wil  
die berust op gerechtigheid en liefde.  
Ik geloof niet dat de dood het einde is van alles  
of dat God een verminkte wereld heeft gewild.  
 
Maar ik durf te geloven in de kracht  
waarmee God de wereld vernieuwt,  
en zo zijn belofte volbrengt  
van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde  
waar rechtvaardigheid en vrede bloeien. 

 
Offerande    
 
Gebed over de gaven 
Goede God, 
U hebt de mensen geschapen,  
hun de aarde gegeven om te bewonen  
en de vruchten van het land tot voedsel. 
Neem onze gaven aan 
als blijk van onze dankbaarheid  
om alles wat U ons geeft. 
Laat ons één worden met uw Zoon Jezus  
die uw aanwezigheid belichaamt  
in dit brood en deze beker,  
vandaag en alle dagen. 
Amen. 
 
 

Bidden bij brood en wijn van leven 
U zegenen wij, Heer God,  
heilig is uw naam op aarde.  
Gij geeft een tijd van zaaien en van oogsten,  
van sterven en van vruchtbaarheid.  
Alle werken van uw handen,  
al wat ademt en beweegt, de levenden, de doden  
zullen U zegenen.  
Overal zijt Gij te vinden, daarom zingen wij U toe: 

 
 

God, Moeder van de mensen,  
herder van uw volk, wij zegenen U  
om de naam van uw gezalfde:  
Jezus, Heer en broeder van mensen,  
die in ons midden is, de minste geworden,  
maar met een naam die doden doet leven. 
 

Zend dan in ons midden  
uw levendmakende Geest,  
opdat wij in dit brood en deze wijn  
het leven ontvangen van hem, uw Zoon.  
Die op de laatste avond(…)  
 
Als wij dan eten van dit brood  
en drinken uit deze beker,  
verkondigen wij de dood des Heren,  
totdat Hij komt.  
 


