
Slotgebed  

 

Heer, Gij zijt ons tegemoet gekomen, 

Gij hebt tot ons gesproken  

en Gij hebt ons aan uw tafel uitgenodigd. 

Maak ons tot waakzame  

en dienstbare mensen,  

die uitzien naar uw Rijk. 

Uw trouw zal alles voltooien  

tot op de dag van Jezus Christus  

die leeft in de eeuwen der eeuwen.  

Amen. 

Mededelingen 

 

Zending en zegen 

Moge het Woord dat we vandaag hoorden  

ons uitdagen tot waakzaamheid en grote inzet 

opdat Gods Rijk kome op aarde. 

Daartoe moge God ons zegenen, in de naam van 

de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We brengen de kaarsjes van de dopelingen van 
de voorbije maand in ons midden. 

 
Dit huis dat alle sporen draagt  

van wie maar mensen zijn, 
de pijler die het alles schraagt,  

wilt Gij die voor ons zijn? 
 

Vervul ons met een nieuw verstaan  
van 't Woord waarin Gij spreekt, 
en reik ons zelf als leeftocht aan  

het Brood dat Gij ons breekt. 
 

Begroeting  

Van harte welkom in deze zondagsviering. 

Het is deugddoend dat we elkaar ontmoeten. 

Hier vinden we inspiratie hoe we samen in       

gelovig vertrouwen waakzaam kunnen uitzien 

naar het onverwachte bezoek van God.  

Hier vinden we de kracht om te blijven zoeken 

naar wat echt belangrijk is. 

 

Moge de zegen van de Heer rusten op ons allen  

die hier als zoekers zijn bijeen gekomen: 

in de naam van de Vader, de Zoon en de          

H. Geest. Amen. 

 

Vandaag horen wij de woorden: 

‘Houd je lendenen omgord en je lampen  

brandend.’ 

De term ‘zich omgorden’  

- veel gebruikt in Bijbelse taal -  

betekent ‘zich klaarmaken voor een taak’. 

Met een gordel kon men de klederen            

opschorten om degelijk te werken en flink te 

marcheren. En de lamp was nodig om ‘s nacht 

goed te kunnen zien. 
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Blijf zoeken naar 
Wat belangrijk is 



‘Gelukkig zijn de knechten die de heer wakend     

aantreft bij zijn komst.’  

Het is een nieuwe zaligspreking. 
 

 
 

 

 

 

 

Gebed om nabijheid 

Omdat wij al te vaak niet klaarstaan en onze      

zoektocht steeds weer onderbreken, keren wij 

ons tot de Barmhartige God en vragen om Zijn    

nabijheid en aanwezigheid. 

 

Heer, wees hier aanwezig 

als de stem in het gebeuren van elke dag, 

als de stem die opklinkt 

uit de stille noodkreet van de eenzame, 

uit de lach van wie blij is, 

uit de tranen van wie bedroefd is. 

 
 
 
 
 
 

Heer, wees hier aanwezig 

in de zon die onze dag verlicht, 

in het vuur dat de kou verdrijft, 

in het water dat ons zuivert en verfrist, 

in het brood dat onze honger stilt, 

in de wijn die ons hart verblijdt. 

Heer ontferm U … 

 

Heer, wees hier aanwezig 

in de vriend die ons nabij is, 

in de hand die troost en opricht, 

in de vergeving die geschonken wordt, 

in het telkens nieuw begin, 

in zoveel liefde, gratis aan ons gegeven. 

Heer ontferm U … 

 

Moge God, die Zichzelf Ik-ben-er-voor-jou noemt, 

ons bij de hand nemen en ons binnenleiden in 

zijn Rijk. Amen. 

 

Gloria 

 
 
 
 
 

aan levenden en doden 

op de dag die Gij hebt vastgesteld. 

 
Zend ons uw Geest, die Leven is,  

Gerechtigheid en Licht. 

Gij, die het welzijn van de mensen wilt, 

en niet hun ongeluk, niet hun dood, 

neem alle geweld weg uit ons midden 

en geef vrede op aarde  

in naam van Jezus, uw Zoon. 

Dan zal uw naam geheiligd zijn,  

Heer, onze God, 

door Hem en met Hem en in Hem 

en in de gemeenschap  

van de Heilige Geest, 

dit uur en alle dagen tot in eeuwigheid.  

Amen. 

 

Onze Vader  

 

Vredewens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communie 

Bezinning  
 
Een rijk man lag op sterven.  

Zijn leven had hem geleerd  

dat je met geld alles kunt bereiken.  

‘Dat zal ook zo wel zijn aan de andere 

kant van het graf’,  

dacht de rijke man.  

En daarom zei hij tegen zijn zonen:  

‘Leg een zak met goudstukken in mijn doodskist.’  

Toen hij na een lange reis in de andere wereld aankwam, 

had hij honger.  

Hij zag een kraampje  

waar een engel allerlei voedsel aanbood.  

‘Net wat ik dacht,’ zei de rijke man,  

‘het is hier precies als in het aardse leven.  

Ook hier kun je voor geld alles krijgen.  

Goed dat ik wat heb meegenomen.’  

Hij bestelde een maaltijd, maar toen hij wilde betalen met 

een goudstuk, werd dat door de engel afgewezen.  

‘Je hebt op aarde niet veel geleerd,’ zei de  engel.  

‘Je kunt hier niet betalen met geld dat je bezit,  

maar alleen met geld dat je hebt weggegeven.  

Denk er eens over na.  

Heb je in je leven ooit iets aan iemand weggegeven?  

Of ooit eens iemand geholpen?’  

De rijke man dacht na…  

maar hij had nooit ook maar één cent aan iemand      

weggegeven… 

 

Leo Tolstoi 



Groot dankgebed 

 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. 
  

Wij danken U dat Gij een God van mensen zijt, 

dat wij U mogen noemen:  

onze God en onze Vader, 

dat onze toekomst in uw handen ligt,  

dat deze wereld U ter harte gaat. 

Gij hebt ons tot leven gewekt. 

Gezegend zijt Gij, Bron van al wat bestaat. 

Daarom prijzen wij uw naam, Heer onze God, 

en danken U met de woorden: 
  

Heilig, heilig, heilig … 
  

Wij danken U omwille van uw veelgeliefde Zoon, 

die Gij geroepen en gezonden hebt 

om ons te dienen en uw weg te tonen, 

om aan armen uw Boodschap te verkondigen, 

om recht te doen aan wie  

onrecht werd aangedaan,  

om voor ons allen, het Evenbeeld  

en de Gestalte te zijn van uw mildheid  

en uw trouw. 
  

Wij danken U voor deze  

onvergetelijke Mens, 

die alles heeft volbracht wat menselijk is:  

het leven en de dood. 

Wij danken U dat Hij zich met hart en ziel 

gegeven heeft aan deze wereld. 
  

Want in de nacht … 

Verkondigen wij de essentie van ons geloof: 

Daarom, Heer onze God, 

stellen wij hier dit teken van ons geloof, 

en daarom gedenken wij nu  

het lijden en sterven van uw Zoon, 

zijn opstanding uit de dood  

en zijn intocht in uw heerlijkheid; 

dat Hij, verheven aan uw rechterhand,  

voor ons ten beste spreekt 

en dat Hij komen zal om recht te doen  

Openingsgebed 

Heer, onze God, 

aan het begin van deze viering bidden wij U: 

moge uw Woord ons uitzicht geven op een    

nieuwe toekomst, op betere tijden.  

Doordring ons ervan dat Gij onze redding zijt als 

de moed ons ontbreekt en nood ons bedreigt.  

Dan kunnen wij daaruit kracht putten,            

herademen en herleven.  

Dat vragen wij U door Jezus Christus, uw Zoon 

en onze Heer. Amen. 

 

Inleiding op de lezingen 
In de lezingen horen we wat we van God mogen  
verwachten en vraagt Hij ons om steeds waakzaam te 
zijn en te blijven zoeken naar wat echt belangrijk is.  
 

Eerste lezing Wijsheid, 18, 6-9 

 

Op wereldreis 

 

Evangelie Lucas, 12, 32-48 

Homilie 

 

Voorbeden 

Bidden wij tot God 

die ons leven begeleidt met zijn Geest van kracht 

en liefde. 

Hem bieden wij onze gebedsintenties aan. 

 

Bidden we voor de waakzamen onder ons, 

voor hen die ogen en oren de kost geven 

en het onrecht, dichtbij en veraf, 

voortdurend onder onze aandacht brengen. 

Dat het ons nooit aan zulke mensen mag       

ontbreken. 

Laten wij zingend bidden … 

 



Bidden we voor de gedreven zoekers, 

en voor allen die de moed nooit opgeven, 

die hun geloof en hun idealen bewaren 

en zelfs in het donkerste duister  

nog lichtpunten zien. 

Dat zij velen tot voorbeeld  

en inspiratie mogen zijn. 
  

Bidden we voor hen die het waken en zoeken 

hebben opgegeven, 

voor de vermoeiden en de over-vermoeiden 

in wie alle verwachting is uitgeblust. 
  

Bidden wij voor allen die  

- door het leven geschonden - 

slechts achterom kijken en niets meer van de 

toekomst verwachten. 

Laten wij zingend bidden… 

Heer, luister naar mij ... 
  

Bidden we voor onszelf, soms waakzaam,        

dan weer slapend, 

bij tijden energiek en vol goede moed, 

dan weer ontgoocheld en uitgeblust. 

Dat wij elkaar mogen bemoedigen en gaande 

houden totdat Hij komt. 
  

Bidden we voor onze gemeenschap:  

voor de kinderen die vorige maand gedoopt          

werden: … 

dat ze op hun weg mensen mogen ontmoeten 

die hen helpen te kiezen voor wat belangrijk is. 

Voor de overledenen: … 

God, bewaar hen en ons allen voor eeuwig in uw 

liefde en vredevol hart en stuur warme troosters 

naar hen die achterblijven. 

Heer, luister  naar mij ... 

 

Geloofsbelijdenis 

Ik geloof in het leven,  

mij gegeven als enige kans om mens te worden. 
  

Ik geloof in de Vader van dit leven,  

die zin geeft aan mijn bestaan. 
  

Ik geloof in Jezus Christus. 
  

Mensgeworden God van liefde,  

Mens voor de anderen,  

gekruisigd, maar levend voorgoed.  

Een Mens om nooit te vergeten. 
  

Ik geloof in zijn Geest. 
  

Die levend maakt en kracht geeft,  

die werkt in mens en tijd,   

die kwaad en onrecht aandurft  

en niet ophoudt de liefde waar te maken. 

 

Ik geloof in zijn Kerk van mensen,  

die op weg is naar verlossing toe. 

 

Ik geloof in dit leven,  

als weg en mogelijkheid  

naar de liefde die volkomen is.  

Amen. 

 

Offerande 

Als de hand die we reiken  
ons kracht verleent 

en het kleed dat we schenken ook ons bekleedt, 
dan heeft God ... 

 
Als de troost die we geven  

ons hart verbindt 
en de hoop met het delen van pijn begint, 

dan heeft God ... 

 

Gebed over de gaven 

 

God,  

Jezus nodigde zijn vrienden uit aan tafel. 

Diezelfde uitnodiging krijgen wij van U.  

De tafel is gedekt met brood en wijn.  

Het brood en de wijn  

die we met elkaar zullen delen,  

worden voor ons het voedsel  

dat ons kracht geeft  

om elkaar te helpen om de weg te gaan  

die Jezus ons voorging,  

de weg van liefde en verstandhouding,  

een weg naar geluk en vrede.  

Op die manier verheerlijken we U,  

God, Bron van alle leven,  

vandaag en steeds opnieuw  

en tot in eeuwigheid.  

Amen 

 
 
 


