
Daarom moet alles U aanbidden, 
uw liefde heeft het voortgebracht. 
Vader, Gij zelf zijt in ons midden. 
O Heer, wij zijn van uw geslacht. 
 
Mededelingen 
 
Zending en zegen 

 

 

Wie wil dessert / taart maken voor de  

snuffelmarkt van Welzijnsschakel,  

zaterdag 4 augustus a.s.  

Graag doorgeven aan Dré. DANKE!! 

 

Kaarten voor de ontspanningsnamiddag 

met Walter en David Cantens:  

hier vandaag te koop, 

achteraan bij Nathalie. 

Woensdag 1 augustus: bedevaart naar de Boskapel: 

-vertrek met de fiets aan Terekenkerk:18u15 

-vertrek met de auto aan Terekenkerk:18u30 

-viering aan de Boskapel: 19u00 

-aansluitend gezellig samenzijn met drink bij: 

 Agnes en Dirk, Pottenbakkerstraat 8, 9100 SN 

IEDER VAN HARTE WELKOM. 

Schijf wel je naam op het bord aub,  

zodat we onderling verder kunnen afspreken. DANK!! 

Ons levensbrood delen 

29 juli 2018 
17e zondag door het b-jaar 

Ons leve

Lied 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier wordt een boek opengelegd 
en klinken goede woorden 
van God die van de mensen houdt 
en die naar ons wil horen. 
 

Hier delen wij het levensbrood 
en worden nieuwe mensen: 
de aarde wordt een vredeshuis, 
vervuld van oude wensen. 
 
Welkom 

Van harte welkom op deze vakantiezondag. 

Misschien hebben jullie  

in deze vakantiedagen  

wel eens extra lang genoten  

van een uitgebreid ontbijt  

en tijd genomen om wat extra te babbelen 

over de krantenkoppen,  

of leuke vakantieherinneringen opgehaald.   

Ook in het evangelie van vandaag komt 

'brood' in beeld, door het verhaal van de 

broodvermenigvuldiging,  

brood dat Jezus liet uitdelen 

In de naam van de Vader,  

de Zoon en de Heilige Geest. Amen. 

 

 

 

 



Bidden om nabijheid 

God onze Vader, 

U kent ieder van ons bij naam. 

Uw liefde gaat uit naar ons allemaal 

en toch bemint U iedere mens om zichzelf. 

Daarin verschilt U zo sterk van ons: 

onze liefde blijft vaak abstract. 

Wij zeggen wel de hele wereld lief te hebben, 

maar onze armen zijn veel te kort. 

Wek in ons de moed om elke mens  

die we vandaag ontmoeten, te respecteren  

en graag te zien zoals U dat doet. Amen. 

 

Gloria  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Gebed 

Lieve God, 

zoals Jezus brood geeft aan mensen, 

zo gaat uw goedheid uit naar alle mensen. 

Daar danken wij U voor. 

Leer ons te luisteren naar wat Jezus deed 

zodat we delen van wat we hebben. 

Dan wordt het goed op aarde. Amen. 

 

Inleiding op de lezingen 
In de wereld waarin we leven, is het broodnodig  

dat we delen. De profeet Elisa horen we zeggen: 

"Deel je brood…". 

In het evangelie geeft Jezus ons een teken  

om zichtbaar te maken wat God Hem en ons vraagt: 

jezelf geven zodat anderen kunnen leven. 

 

Lezing  
2 Koningen 4,42-44  

 

 

 

 

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. 
 

Om in stilte te lezen 

Slotgebed 

God van hoop,  

in tekens mochten wij ervaren 

hoe Jezus mensen wilt genezen  

van alles wat het leven ziek maakt. 

Wij vragen U dat er niets verloren gaat 

van wat we hier hebben beleefd en gevierd. 

Gij doet het ten goede komen aan de wereld 

waarin mensen het leven delen met elkaar, 

vandaag en alle dagen. Amen. 

 

Lied 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven, 
Gij redt de wereld van de dood, 
Gij hebt uw zoon aan ons gegeven, 
zijn lichaam is het levend brood. 
 

Graan dat in goede aarde valt, voedsel voor velen, 

woorden als brood waarop je kunt kauwen 

en waar je je soms op stukbijt 

woorden van leven 

woorden om te delen 

woorden om te vermeerderen 

zaaigoed van het Koninkrijk. 

 

Heilig gestamel over Hem die zichzelf geeft 

en niet verloren laat gaan 

maar verzamelt en bijeenbrengt 

in het Vaderhuis.    

Y. K. 



Daarom bidden wij ook voor hen  

die gestorven zijn (…). 
 

Geef ons de Geest van deemoed en liefde; 

dan zullen wij gelukkig en blij worden 

door Christus, hier rond deze tafel  

en overal, nu en alle dagen  

die ons gegeven zijn. Amen. 
  

Onze Vader 

Bidden om vrede 

Het is een klein teken, een beetje onbeholpen: 

we breken wat brood, een hapje voor iedere mond 

terwijl we het zo moeilijk brood kunnen zijn 

voor deze aarde, 

voor alle mensen wereldwijd 

die hongeren naar vrede en gerechtigheid. 

Het kleine teken van Jezus van Nazaret 

die het wel gedurfd heeft en zelf brood werd  

voor mensen allerwegen: een gebroken leven  

dat sterker was dan de dood. 

In de schaduw van zijn verhaal 

willen we doen wat Hij heeft gedaan : 

brood delen om zo zijn vrede te zijn. 
 

Die vrede van de Heer zij altijd met u. 
 

Lied  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gij deelt het met ons,  
zo deelt Gij U zelf aan ons uit voor goed,  
een mens om nooit te vergeten,  
een God van vlees en bloed. 
 

Evangelie  Johannes 6,1-15  
 

Een stukje orgelmuziek 
ter vervanging van de homilie  

 

Voorbeden 

Verhalen over het delen van brood nodigen ons  

uit om gemeenschapsmensen te zijn,  

elkaars lot- en leefgenoten. Dat wil ook zeggen: 

elkaar gedenken in onze gebeden. 
  
Bidden we voor mensen  

die weinig van zichzelf durven verwachten,  

die denken weinig of niets te betekenen.  

Dat mensen hen uitnodigen 

om te groeien in zelfvertrouwen en geloof. 

Heer, aanhoor ons, … 

 

Bidden we om een groeiend geloof 

tot vrede en gerechtigheid.  

Dat wij in staat zijn elkaars geloofskracht  

te delen en te bundelen, zodat een kostbare 

beweging van solidariteit en vrede op gang komt. 

Heer, aanhoor ons, … 

 

Bidden we voor Stijn en Shauni  

die gisteren zijn gehuwd. 

Dat zij, vanuit gezegende liefde, 

verder groeien in trouw en verbondenheid. 

Heer, aanhoor ons, … 
 

God van alle mensen, 

Gij blijft het beste van Uzelf met ons delen: 

de wereld waarin wij mogen wonen, 

lieve mensen waarmee wij mogen leven, 

Jezus, uw Zoon, die ons voorgaat.  



Maak ons vertrouwd met zijn manier van leven, 

met de weg van goedheid en vrede, 

de weg van liefde over alles heen. Amen. 
 

Geloofsbelijdenis 

Ik geloof in de mensen van deze gemeenschap 

die bekommerd zijn om elkaar, 

die samen op weg gaan  

en mekaar niet loslaten. 

 

Ik geloof dat God  

hier in ons midden aanwezig is: 

en wij de ander recht doen, 

het positieve in elkaar zien, 

niemand uitsluiten, 

iedereen aanvaarden zoals hij of zij is. 

 

Ik geloof dat we voor elkaar  

een stukje hemel zijn, een stukje Rijk Gods. 

 

Ik geloof dat God van ons vraagt 

dat we ons samen inzetten  

om anderen hoop en uitzicht te bieden. 

 

Ik geloof dat Hij ons vraagt realistische,  

maar blije mensen te zijn, 

die bouwen aan de toekomst. 
 

Ik geloof dat wij als gemeenschap  

daaraan moeten werken 

en dat God ons daarbij helpt. Amen. 
 

Offerande 

 

Gebed over de gaven 

God, onze Vader,  

zoals vele graankorrels  

bijeengebracht zijn in dit brood,  

zo willen ook wij brood zijn voor elkaar,  

voedsel dat gegeven en gedeeld wordt  

en dat mensen doet leven. 

Aanvaard en zegen deze gaven  

en geef ons uw Zoon in het teken van brood,  

dat ons in leven houdt. Amen. 

 

Bidden bij brood en wijn van leven 
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. 

 

Met hart en ziel danken wij U, God, 

die onze geest voortdurend vernieuwt 

opdat wij de wereld mensvriendelijker maken. 

 

Uw Geest stimuleert ons om te geloven  

in Jezus en Hem te belijden als de Heer,  

als hoop voor de wereld. 

Daarom loven wij U met de woorden: 

Laat ons nooit vergeten 

dat Hij de wereld heeft gezien met onze ogen, 

dat Hij onze woorden gesproken heeft, 

dat Hij onze vreugde en onze nood  

heeft gekend, 

dat Hij het werk van een mens heeft verricht 

en dat Hij ons brood gegeten heeft. 
 

Laat ons nooit vergeten  

dat Hij de Mensenzoon is 

- mens onder de mensen - 

die meer heeft geloofd in de mens, 

meer heeft gehoopt en bemind 

dan wij ooit kunnen. 

 

Laat ons nooit vergeten 

dat ons geloof, dwars door alle leed, 

dat onze hoop over de dood heen, 

dat onze liefde tegen alle machten in, 

ons doen gelijken op Hem 

die Gods gelijke genoemd mocht worden. 
 

Laat ons nooit vergeten 

dat de machtigen Hem geslagen hebben 

tot de dood toe omdat Hij leerde  

dat uw liefde geen grenzen kent 

en dat vooral de armen en de kleinen 

door die boodschap blij kunnen worden. 
 

Laat ons nooit vergeten dat Hij op de avond 

van zijn dood in het breken van het brood 

en het rondreiken van de beker, het teken heeft 

gesteld dat ons in zijn naam en zijn liefde  

samenbrengt.  (…) 
 

Laudate Dominum… 
 

Wij zijn hier bijeen in zijn naam  

omdat wij mensen willen worden  

zoals Hij, mensen die geloven in elkaar 

en vertrouwen op U. 

die hopen dat Gij uw belofte, 

van een gelukkig leven zonder einde, 

waar zult maken aan ieder van ons 

en aan alle mensen van wie Gij houdt 

en van wie wij houden, 

en van wie wij blijven houden, 

ook al zijn zij overleden. 


