
 

 

Woensdag 10 augustus  
18.00 u.  
Samenkomst aan  
Terekenkerk voor de 
bedevaart naar de  
Boskapel in Puivelde.  
We fietsen samen naar  
Puivelde om tijdig aan de  
Boskapel te komen voor de  
viering van 19.00 u.  
Voor wie fietsen moeilijk is: 
we spreken samen af om met de auto te rijden. 
Na de viering kunnen we samen iets drinken  
en een avondje zingen bij iemand thuis 
(wordt nog meegedeeld waar).  
Welkom om mee te rijden! 
 

 
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. 
 

In deze woorddienst met communie brengen we ook het 

evangelieboek en geconsacreerde hosties in ons midden. 

 
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. 
 
Welkom 

Vandaag gaan wij, in het gezelschap van Jezus, 

op bezoek bij de zussen Martha en Maria. 
 

Op het eerste gezicht lijkt het een anekdote  
zonder veel diepgang. Het scheelt trouwens niet veel 

of het bezoek draait uit op een keukenruzie, 
waarbij Jezus partij trekt voor Maria. 
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God bij mensen  
op bezoek 



Maar zoals wel vaker in het evangelie 

hebben Jezus’ woorden ook hier een dubbele bodem. 
 

Dit verhaal spoort ons aan om na te denken  
over óns christen-zijn. 

Tegelijk Martha en Maria worden … 

 
Evangelie    Lucas 10, 38-42 

 

Loflied 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heeft niemand U gehoord? 
Wie 't brood hier voor mij breken,  
uw woorden verder spreken, 
wie olie vinden voor de pijn,  
wie zich om mij vergeten, 
zijn uw taal en teken. 
 
Heeft niemand U gekend? 
De zin van alle leven,  
gesproken en geschreven 
wordt hier van eeuw tot eeuw vervuld, 
wordt ons, in mensentaal gehuld,  
door U gegeven. 
  
Gebed 
Goede God, 
leer ons eenvoud en rechtvaardigheid, 
maak ons vol liefde en zo goed als Gij. 
Dan mogen wij bij U te gast zijn, 
nu en in eeuwigheid. Amen. 
 
Maria vertelde achteraf 
"Dat was nogal een gebeuren,  
Jezus kwam bij ons op bezoek. 
Ik heb erg genoten van de verhalen  
die Hij vertelde, daar kan ik van leven. 
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.  
Zij was zo gastvrij en Jezus  
kon zich helemaal thuis voelen bij ons.  

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 en 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, ...  
 
Komt, wees nu vrolijk en doe mee.  
Ga, ga in het licht. 
Verhef je hart en zing voor twee.  
Ga, ga in het licht. 
Ga in het licht, ...  
 
Mededelingen 
 
Zending en zegen 



Om in stilte te lezen  zegenwens 

In welk huis je ook komt, 
geniet er van de gastvrijheid. 

 
 

 

 
 

 
 

Geniet van wie luistert naar jou, 

geniet van wie zorgt voor jou. 
 

En mocht je zelf gasten ontvangen, 

wees voor hen als een toegewijde. 

Bidden bij brood van leven 
Zoudt Gij ooit ons beschamen, God? 
Zend ons uw licht en uw trouw 
en doe ons gaan op uw weg. 
 
Gezegend Gij die eeuwig hier nu zijt 
terwijl wij Jezus uw zoon gedenkend 
dit brood delen, sacrament van hoop 
dat niets onmogelijk is bij U. 
 
En wij zingen om een nieuwe aarde. 
 
Doe ons gaan op uw weg. 
Zend ons uw licht en uw trouw. 
Zoudt Gij ooit ons beschamen? 
 
Onze Vader    
 
Gebed om vrede en vredewens 
Stil geworden, God, 
mogen wij in dit uur van genade 
uw vrede ervaren. 
Daarvoor danken wij U 
en bidden wij: 
laat vrede met ons meegaan, 
dat Gij leeft in ons hart 
en dat Gij spreekt door onze ogen 
tot mensen die wij tegenkomen. 
Amen. 
 
Die vrede van de Heer, zij altijd met u. 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 heel wat te realiseren. 
Was dat ook niet de oproep van Jezus:  
niet enkel bidden, nadenken en dromen, 
maar ook doen." 
 
Gebed  
God, maak goede mensen van ons, 
mensen die mild zijn, 
mensen die zich gelukkig voelen  
als een ander bij ons te gast wil zijn. 
Zo kunnen die anderen in onze zorg voor hen 
uw zorg en uw nabijheid ervaren. Amen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Martha vertelde achteraf 
"Dat was nogal een drukte. 
Zo'n belangrijke gast als Jezus  
kan je toch niet zomaar ontvangen.  
Toch ben ik wat jaloers op Maria.  
Zij kan zich helemaal ontfermen over de gast  
en rustig 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." 
 
Stiltemoment 

 
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. 

 

Lied 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voortaan pelgrims voor het leven,  
tochtgenoot in weer en wind,  
naaste om de last te dragen,  
waar de weg ook leiden mag. 
 
Duurt de nacht en ben je angstig, 
Christus' licht houd ik jou voor, 
hier mijn hand, hoor naar de vrede, 
waar je dorstig naar verlangt. 
 
Als je weent, wil ik met jou wenen,  
met jou lachten als je lacht, 
vreugd' en pijnen met jou delen, 
tot je weet: ik ben verwacht. 
 
Voorbeden  
Bidden we in deze vakantieweken  
voor mensen onderweg: 
voor een mooie en veilige reis, 
voor gezellige dagen samen 
en voor een behouden terugkeer. 
 
 
 
 
 

Bidden we voor mensen op de vlucht voor oorlog, 
nergens thuis. 
Dat ze een gastvrij onderkomen mogen vinden 
en een land waarin ze veilig mogen thuiskomen. 
Ga met hen door de dagen, … 
 
Bidden we samen met mensen die Maria willen  
danken voor de vakantie die ze mogen beleven. 
Bidden we ook voor hen die in deze vakantietijd 
voortdurend in de weer zijn voor anderen. 
Dat ze ook de tijd vinden  
om naar elkaar te luisteren. 
Ga met hen door de dagen, … 
 
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 (…). 
Ga met hen door de dagen, … 
 
Geloofsbelijdenis  

Ik geloof dat het leven mij geschonken werd 
door God, onze Vader, bron van liefde. 
Ik geloof dat ik geroepen ben 
om mee te werken aan een toekomst 
die voor elke mens menswaardig is. 
 
Ik geloof in die uitzonderlijke Mens 
die niet geleefd heeft voor Zichzelf. 
Ik geloof in die Mens 
die een ereplaats gaf aan mensen 
die over het hoofd werden gezien. 
 
Ik geloof dat zijn Geest onder ons werkt 
als wij in zijn naam samen zijn 
en wij elkaar levenskansen geven. 
Ik geloof dat zijn Geest 
ons telkens weer aanspoort 
om naar elkaar om te zien 
en zo mensen te worden met en voor elkaar. 
 
Ik geloof dat ons leven 
niet zal eindigen in het zinloze niets, 
maar dat wij eens zullen leven 
bij de bron van liefde die ons dit leven schonk. 
Amen. 
 
Offerande    
Het gebroken brood hebben we reeds in ons midden  

gebracht en bieden het aan als teken van onze inzet. 
Zoals elke zondag wordt ieder van u uitgenodigd  

om te delen van uw gave. Dank ervoor! 
 

 
 

 

 
 

 
 


