
Slotgebed 
 
Heer God, 
wat Gij geeft, kent geen prijs. 
Wij danken U voor zoveel mooie dingen, 
van U als een geschenk gekregen. 
God, 
leer ons belangeloos uit handen te geven 
wat wij van U hebben gekregen. 
En als we alles hebben weggegeven, 
moge wij U dan vinden 
als  kostbaarste bezit. Amen. 
 
Lied 
 

Mededelingen 
 
Zending en zegen 
 
De schat in de akker en de mooiste parel 
kunnen wij zoeken in ons werk, in de natuur, 
in de mensen met wie we leven,  
met wie we werken, 
of die wij,  
waar dan ook tegen het lijf lopen. 
 
Zo zoekend is Gods zegen ons nabij als  
Vader, Zoon en H. Geest. Amen 
 
Orgel 

Bach/Vivaldi: Concerto in G (BWV 973), 3de deel 

Orgel:  Voor de viering speelt Christophe:  Haydn: So-
nate 2 in Bes: Moderato – Largo – Menuet & Trio 

 
In deze woorddienst met communie brachten we 
het evangelieboek en een ciborie  
met geconsacreerde hosties in ons midden. 

Welkom en openingswoord 
 
Halfweg de lange vakantie heet ik jullie,  
van harte welkom. 
We zijn hier samen, en dit niet zomaar. 
We laten even achter waar we mee bezig zijn  
om, tussen alle beslommeringen door, 
te zoeken naar datgene  
waar het ons om te doen is. 
Dit samen zoeken wil God zegenen, in de naam 
van de Vader, de Zoon en de H. Geest. 
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Bidden om nabijheid 
 
Wij zijn te vaak op jacht naar zogenaamde  
schatten ten koste van ons gezin,  
van onze vrienden en buren, 
ten koste van armen. 
De hele dag … 
 
     
Het Rijk van God is voor ons als een zaadje, 
dat, nog in de grond verborgen, wortel schiet 
en waaraan God volle wasdom schenkt.  
Vaak lopen we er aan voorbij. 
Daarom: 
  
 Heer, ontferm U 
  
Het Rijk van God is als een boom die opgroeit, 
overvloedig en groen, 
waarin vogels zich kunnen nestelen. 
maar deze boom zien we zo dikwijls niet. 
Daarom: 
            
 Christus ontferm  U 
    
Het Rijk van God is als een huis 
gebouwd op goede grond, 
waar mensen welkom zijn. 
Zij vinden er vaste grond. 
Maar de schittering van zand  
lijkt ons soms aantrekkelijker. 
Daarom: 
 
 Heer, ontferm U 
 
Gods Rijk wil gezaaid worden in jou en mij. 
Bidden wij opdat wij voor iedereen een huis  
van vrede zouden zijn.  Amen. 
 
 
Lofprijzing 
 
Laten we de Heer loven en prijzen 
en dankbaar zijn voor zijn schepping 
waarin Hij ons naar zijn beeld geschapen heeft. 
Danken wij Hem 
voor het licht van zon, maan en sterren, 
voor de pracht van bloemen en planten, 
voor het wisselen van de seizoenen 
en voor alle leven hier op aarde. 
   
Heer, hiervoor willen wij U danken,  
loven en prijzen. 
 
Laten wij de Heer loven en prijzen 
omdat zijn Zoon ons de werkelijke waarden  
van het leven leerde kennen 
en ons de weg heeft getoond  
naar het leven met U. 
   
Heer, hiervoor willen wij U danken,  
loven en prijzen. 
 

Geef ons heden ons dageliijks 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 
‘ Geef mij een luisterend hart’: 
want niet rijkdom of macht  
zijn bouwstenen van Gods Rijk, 
maar een open hart dat verstaat wat waardevol  
en kostbaar is voor mensen. 
Als wij zo, met een luisterend hart,  
elkaar ontmoeten, 
kan er vrede zijn voor ieder van ons, Gods vrede. 
Die vrede zal altijd met ons zijn en geven wij aan 
elkaar een teken van vrede. 
 
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:   Orgel Beethoven: Mondscheinsonate 
 
Om in stilte lezen 
Het wonder van de dingen ( Manu Verhulst) 
 
Op die eerste avond van de vakantie 
ging een vader met zijn jongetje 
kijken naar de zonsondergang. 
En toen de zon in een feeërie van kleuren 
aan de horizon verdwenen was, 
zei dat jongetje:‘Papa, doe dat nog eens.’ 
‘Morgen, jongen’ zei die vader wijselijk. 
Dat jongetje had zijn Tabor moment beleefd. 
Achter het wonder van de dingen,  
had hij een gezicht herkend:  
wie anders dan zijn vader. 
Zo gaat het met ons geloof. 
Wij zien het wonder van de dingen 
van ons eigen bestaan  
en wij zien daar Iemand achter, een gezicht. 
We geven het een naam. ‘God’, zeggen wij 
en wat we er mee betekenen  
is eigenlijk veel te klein. 
God is zoveel groter dan ons hart, 
veel groter dan wij ons kunnen voorstellen. 



Offerande 
 
Het gezegend brood als teken van Jezus  
staat in ons midden. 
Het wordt gedeeld zoals ook wij onze gaven,  
naar zijn voorbeeld, willen delen. 
 
Lied 

 
Gebed over het gezegend brood 
 
Wij danken U, God, 
om de wondere wegen 
die mensen voor elkaar kunnen zijn, 
voor allen die Gij gezonden hebt 
om de weg te wijzen doorheen het leven, 
voor uw uitnodiging om, 
te werken aan de mens en zijn wereld. 
 
Wij danken U om uw aanwezigheid  
in dit gezegend brood, 
om de hoop en de toekomst die Gij zijt. 
Wij danken U om de mens Jezus, 
die ons voorgaat en nabij blijft 
en wiens Geest onze kracht is om te geven  
en te delen. Amen. 
 
Onze Vader 
In Jezus is een verre God  
ons dichtbij gekomen als een Vader… 
Laten wij daarvoor dankend bidden: 
 
Onze Vader, die in de hemel zijt, 
uw naam worde geheiligd, 
uw rijk kome, 
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. 

Laten wij de Heer loven en prijzen 
in alle mensen die zich met hart en ziel inzetten 
voor het geluk en het welzijn van medemensen, 
voor de verdere uitbouw van zijn schepping, 
voor het blijven uitdragen van zijn Boodschap, 
voor een wereld van vrede,  
zonder haat of tweedracht. 
 
Heer, hiervoor willen wij U danken,  
loven en prijzen. 
 
Laten wij de Heer loven en prijzen 
voor het geluk dat we mogen vinden  
in zoveel kleine dingen: 

een glimlach van een kind, 
een onverwacht teken van liefde, 
een luisterend oor, 
voor een gebaar van troost, 
een woord van dank, 
en het warme gevoel bij intens geluk. 

 
Heer, hiervoor willen wij U danken,  
loven en prijzen. 
 
     
Gebed  
 
Ik hou van je - zegt God- 
Ik heb het je al vaak verteld, 
maar ik kan er gewoonweg niet over zwijgen, 
Zo kostbaar ben je voor Mij. 
Ik heb er alles voor over  
om een stukje van mijn liefde  
aan jou te kunnen geven 
en ik hoop en bid 
dat ook jij van Mij wilt houden, met heel je hart. 
Misschien zal je omgeving  
je verbondenheid met Mij niet begrijpen, 
maar weet dan dat mijn vriendschap voor jou 
elke storm zal trotseren 
en dat mijn tederheid mooier is  
dan de prachtigste parel, - zegt God. 
 
Kindvriendelijk moment 
 
Orgel Frescobaldi: Gagliarda prima (2° libro) 

 
Inleiding op de lezingen 
In de lezing en in de parabels van het  
evangelie gaat het over mensen, 
die in hun leven een beslissende keuze maken. 
Koning Salomo kiest voor wijsheid, de kooplui uit de 
parabels verkopen alles wat zij bezitten om de akker 
met de schat of de waardevolle parel te kunnen  
kopen.  
 
 



Eerste lezing  - 1 Kon. 3,5. 7-12 
 
Lied 

 

Evangelie  - Mt. 13, 44 –52 
 
Homilie 
 
Geloofsbelijdenis 
 
Wij geloven in die ene grote schat,  
het dichtbij zijn van Gods liefde! 
Daarom durven wij zeggen: 
 
Ik geloof dat God ons heeft geschapen 
naar zijn beeld en gelijkenis 
en dat daarom elke mens recht heeft 
op een menswaardig bestaan. 
 
Ik geloof in Jezus,  
die, gestorven en verrezen,  
in ons leeft en ons aankijkt  
doorheen de ogen van elke mens. 
 
Ik geloof in de Geest 
die het vuur in ons aanwakkert 
tot volgehouden inzet 
voor vrede en gerechtigheid. 
 
Ik geloof dat de schepping, 
niet eindigde op de zevende dag, 
maar dat zij ook in onze handen is gelegd, 
dat alles wat gebeurt ons aangaat, 
en dat onze bijdrage onmisbaar is. Amen. 
 

Voorbeden 
  
Richten wij ons vol vertrouwen tot God,  
onze Vader: 
 
God, wij bidden U 
voor allen die zich engageren  
in de Kerkgemeenschap. 
Dat ze steeds opnieuw geraakt worden 
door uw liefde voor elke mens 
en in hun woorden en hun manier van leven 
getuigen van de parel, 
de kostbare schat die ze hebben ontdekt. 
  
 Laten wij zingend bidden: 

 
God, wij bidden U 
voor de mensen die op uw Woord, 
alles hebben achtergelaten om Jezus te volgen. 
Dat ze vreugde mogen vinden  
in hun engagement 
om mensen dichter bij U te brengen 
en uw  grenzeloze liefde  
voor mensen zichtbaar te maken. 
  
 Laten wij  zingend bidden 
 Heer aanhoor ons…. 
 
God, wij bidden U om wijsheid. 
Dat wij ons geluk niet zoeken 
in een streven naar luxe, erkenning of succes, 
maar de verborgen schat van uw goedheid  
en liefde voor mensen zoeken        
en er ons door laten leiden in onze keuzes       
en ons omgaan met medemensen. 
              
 Laten wij  zingend bidden 
 Heer aanhoor ons…. 
 
Laten wij bidden voor hen die gestorven zijn. 
Moge hun liefde voor altijd bij ons blijven. 
We bidden voor….. 
 
 Laten  wij zingend bidden 
 Heer aanhoor ons…. 
 
Orgel: Frescobaldi: Gagliarda 

secunda (2° libro) 


