
Slotlied 

 

Mededelingen 

 

Zending en zegen 

Lied   

 
 

Jij het woord dat in ons waar moet worden. 
Wij uw stem voor wie geen stem meer krijgt. 
Jij die hoop zijt op een nieuwe morgen. 
Wij het beeld van U die Leven zijt. 
 

Welkom 

 

Gebed om nabijheid 

God, leer ons begrijpen wat het wil zeggen: 

‘Ik ben uw Vader’. 

Leer ons wie U bent: 

wet én tederheid, 

tegelijk veeleisend en barmhartig, 

hemelhoog verheven 

en toch heel dicht bij ons. 

Doe ons begrijpen, Vader, 

dat elk woord van mensen tekortschiet: 

dat we U eigenlijk zouden moeten noemen: 

‘vader en moeder tegelijk’. 

Want geen vader onder de mensen 

is in staat uw vaderschap 

helemaal te openbaren zoals het is; 
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Woord-en communiedienst 

 Als je bidt  

zal  Hij je geven 



en geen moeder van mensen 

is in staat leven te geven zoals U dat doet. 

Zelfs vaders en moeders samen 

zijn nog niet bekwaam te tonen wie U bent. 

Drie-ene God, toon ons van dag tot dag 

wat het betekent één te zijn en vruchtbaar, 

Vader, Zoon en heilige Geest. 

 

Eer aan God 

 

Openingsgebed 

Onze Vader, 

zo mogen wij U aanspreken, God, 

omdat Jezus ons leerde 

dat Gij die in de hemel zijt 

Vader zijt van alle mensen. 

Wij bidden U:  

help ons wanneer wij onze aarde 

een beetje dichter bij uw hemel  

proberen te brengen, 

wanneer wij samenhorigheid  

trachten te bevorderen 

door meer wederzijds vertrouwen te zaaien 

in de kring van mensen om ons heen. 

Wij durven U dit vragen omdat Gij, dankzij Jezus, 

onze Vader zijt en blijft 

nu en in alle eeuwigheid. Amen. 
 
Inleiding op de lezingen 
Jezus leerde zijn leerlingen - en ook ons - bidden. 

In de eerste lezing horen wij Abraham  

biddend spreken met God 

waarbij zijn aandacht niet uitging naar zichzelf,  

maar naar anderen. 

Luisteren we naar die Woorden uit de Schrift. 

 

Eerste lezing    Genesis 18, 20-32 

 

 

 

 

 

 

Ik wens jullie die vrede die een uitstraling is  

van mijn liefde voor elke mens. 

 

Dat die vrede van de Verrezen Heer  

jullie mag vergezellen, 

vandaag en elke dag van je verdere leven. 

 

En geven we ook elkaar een hartelijk teken  

van die vrede 

 

 

 

 

 

 

Communie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slotgebed 

God, hemelse Vader, 

zonder ophouden mogen wij tot U bidden 

en Gij zult ons horen. 

Steeds opnieuw mogen wij U zoeken 

en Gij laat U vinden. 

Wij bidden U: richt ons hart naar U, 

bekeer ons tot elkaar, 

zodat wij samen voor U staan en U nabij weten, 

zoals Jezus het ons geleerd heeft. Amen. 

 

Om in stilte te lezen 
 

 “Ik zal voor je bidden”, zei hij. 

 

“Ja, dank je wel”, antwoordde ze.  

Maar in zichzelf dacht ze: dat brengt toch niets op.  

Ze was ziek en ze had het moeilijk.  

Ze had het gevoelen dat niemand haar begreep.  

En God kon haar toch ook niet genezen. 

 

Enkele dagen later dacht ze terug aan die woorden 

“Ik zal voor je bidden”. 

Zou die dat echt doen? Dan is er misschien toch 

iemand die aan mij denkt.  

En ze voelde zich wat minder alleen. 

 

Weken later zei hij opnieuw: “Ik zal voor je bidden”. 

“Doe je dat echt?”, vroeg ze. 

“Ja. Anders zou ik het toch niet zeggen.” 

“En wat doet God daarmee, met al die gebeden?” 

 

“Als wij voor elkaar bidden,  

dan is God wat dichter bij ons” zei hij.  

“En dan staan we er wat minder alleen voor.” 

 

“Dank je wel”, zei ze  

en ze voelde zich wat meer gedragen. 



U bent ons het meest nabij gekomen 

in uw Zoon Jezus Christus. 

Hij nodigt ons uit  

de weg ten leven te gaan. 

Hij is ons voorgegaan op de weg 

die door de dood heen  

leidde naar zijn Verrijzenis. 

Zoals brood gedeeld wordt onder mensen, 

zo is Hij in dit heilig brood  

 -vanuit de Eucharistie voor ons bewaard- 

onder ons aanwezig.  

opdat ook wij - hier en nu - met elkaar 

kunnen breken en delen: 

Het lichaam van Christus. 

 

Moge het ons kracht geven  

om zijn weg te gaan. 

Moge zijn geest ons bezielen, 

vandaag en alle dagen van ons leven. 

Mogen wij Zijn woorden spreken 

die ook ons zijn doorgegeven. 

 

Onze Vader         

Onze Vader die in mensen leeft, 

moge in ons leven  

uw naam geheiligd worden. 

Moge in ons samenzijn  

uw Rijk zichtbaar worden. 

Moge in onze dagelijkse inzet  

uw wil gebeuren 

als een teken en een oproep  

voor alle mensen op aarde. 

Maak ons voor elkaar en voor de wereld 

tot leven gevend brood, 

tot krachtig voedsel  

van vriendschap en vertrouwen, 

van perspectief en hoop. 

Maak ons, over fouten en tekorten heen, 

tot mensen van vergeving en vrede, 

zoals Gij het zijt voor ons. 

Maak ons vrij van angst 

en van alles wat denken en doen verlamt, 

en laat ons niet verzinken 

in de bekoring van de middelmatigheid. 

Maar wees voor ons de kracht en de uitdaging 

om ten volle te leven 

in eeuwigheid en ook vandaag. Amen. 

 

Vredewens 

De weg van de vrede waarvan wij dromen,  

lijkt soms eindeloos. 

Toch zegt de Heer ook vandaag aan ons,  

zoals aan zijn leerlingen:  

Ik wens jullie vrede: vrede met jezelf,  

met de anderen, met God. 

 

Lied  

Refrein 
Als je mijn Vader iets wilt vragen  
Vraag in mijn naam  
Ik zal het doen  
Ik ben met je alle dagen.  
Ik ben dezelfde als toen.  Refrein 

 

Moment voor de kinderen 

 

Evangelie      
Lucas, 11, 1-13  

 

 

 

Bezinnend moment bij het evangelie    
Wim Holterman  

Bidden is geen modewoord. 

Het lijkt iets van vroeger, 

iets uit vervlogen tijden. 

We denken dan aan langdradige, 

afgesleten en onbegrijpelijke formules. 

We hebben ons ervan bevrijd. 

En toch mogen we blijven geloven 

in de geweldige kracht van het bidden. 

Want biddend boren we  

onze diepste bronnen aan. 

 



Daarmee krijgen we nieuw zicht 

op ons leven, onze toekomst. 

Het geeft vaste grond onder de voeten. 

We komen erdoor in contact met onze Schepper, 

ons Begin en ons Einddoel. 

Bidden opent ook onze ogen  

voor wat rechtvaardig is. 

Het doet ons inzien of ons handelen  

overeenkomt met Gods bedoelingen. 

Bidden heeft steeds iets puurs. 

We hoeven niets te verbloemen. 

We mogen ons daarbij gedragen 

zoals we in werkelijkheid zijn. 

Het kan ook een sterke aanzet zijn 

om ons te verzetten tegen onrecht dat gebeurt. 

Bidden heeft zo’n kracht, 

dat het van ons nieuwe mensen maakt, 

mensen, die oog en oor hebben 

voor Gods Rijk hier en nu. 

 

Geloofsbelijdenis 

Ik geloof in de God van het verbond, 

wiens naam is: “Ik ben er voor jou.” 

Ik geloof in de God van Jezus, 

als een Vader met ons op weg, 

naast ons in goede momenten, 

ons dragend als het moeilijk wordt. 

 

Ik geloof in Jezus, 

die van Zichzelf kon zeggen: 

“Ik ben de Weg.” 

Hij is onze Reisgezel, een Vriend onderweg, 

de betrouwbare Gids die zijn leven geeft 

opdat niemand onderweg zou bezwijken. 

 

Ik geloof in de Geest, 

de stille, ongeziene Kracht op onze levensweg. 

Hij houdt Gods licht in ons brandend. 

Ik geloof in de gemeenschap samen op weg, 

een gemeenschap van mensen 

die blijven geloven in breken en delen. 

 

Ik geloof dat wij samen op weg zijn 

naar leven ten volle als een eeuwigheid. Amen. 

 

Voorbeden 

Bidden we voor mensen 

die moeilijk tot bidden komen, 

of daartoe niet meer in staat zijn. 

Dat Gods aanwezigheid  

voor hen voelbaar mag worden 

door de mensenhand die wij hun toesteken. 

Laten wij bidden: 

Heer aanhoor ons …. 
 

 

Bidden we voor mensen 

die bidden met woorden, 

maar de daad niet bij het woord voegen 

Dat ze beseffen dat ‘bidden’ hen niet ontslaat 

van persoonlijke inzet en verantwoordelijkheid. 

Laten wij bidden: 
Heer aanhoor ons …. 
 

Bidden we voor mensen  

die altijd maar bidden in de vragende vorm, 

altijd bidden om iets te krijgen. 

Dat zij tot het besef komen dat er in het leven  

veel is om dankbaar te zijn. 

Laten wij bidden: 

Heer aanhoor ons …. 
 
Bidden we ook voor onszelf 

om te blijven geloven in de kracht van het gebed. 

Dat wij ons openstellen voor wat God van ons wil 

en zijn wil laten geschieden. 

Laten wij bidden: 

Heer aanhoor ons …. 
 

Bidden we in verbondenheid met onze 

overleden familieleden en vrienden. 

We richten ons tot God, bij wie ons leven, 

en dat van onze dierbaren, geborgen is (…).   

Heer aanhoor ons …. 
 

Offerande  

 

Dankend bidden bij het brood van leven 

Goede God, 

hier in deze kring willen wij  

een eenvoudig menselijk gebaar stellen: 

Het brood delen,  

teken van vriendschap en trouw. 

God van liefde, 

wees aanwezig in onze verbondenheid met elkaar. 

Schenk ons een open blik,  

dat wij elkaar nabij blijven in navolging van Jezus, 

uw Zoon en onze Broeder. Amen. 

 

Moge uw Woord ons waakzaam houden, 

dat het in ons werkt, 

dat het in ons tot daad wordt. 

Uw Woord laat ons zien wie we zijn 

en wat ons te doen staat. 

Bemoedig ons, God, 

dat we durven doen 

wat ons hart ons ingeeft; 

dat we durven spreken, 

wat dient tot opbouw van uw Rijk; 

dat we de onzekerheid overwinnen, 

omdat U met ons bent. 

 


