
Slotgebed 
Dank U, God,  
voor uw aanwezigheid in ons midden.  
Blijf over ons waken als wij weer eens  
onze eigen weg opgaan. 
Houd de herinnering aan Jezus brandend,  
deze mens die, van U vervuld, 
voor mensen door het vuur is gegaan  
en geborgenheid vond bij U. 
Versterk ons geloof en vertrouwen  
zodat wij Jezus’ voorbeeld blijven volgen, 
ook als het ons moeilijk valt. Amen. 
 
Lied 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mededelingen 
 
Zending en zegen 
Jacques Duphly: La de Belombre (uit 3ième Livre) 

INSCHRIJVEN voor  
of INFO over 
HET PAROCHIEWEEKEND: 
 

De brieven liggen achteraan  
op de tafel  
bij het koffiehoekje. 
Om mee te nemen! 

Christophe speelt: 
J.S. Bach / A. Vivaldi: Concerto in a (BWV 593), 3de deel 
J.S. Bach: Praeludium in A (BWV 536) 
 
Lied 

Welkom 
Petrus, de leerlingen en wij moeten leren dat Gods 
weg niet onze menselijke overwegingen volgt.  
Jezelf verloochenen is dus openstaan voor God. 
Hem werkelijk de ruimte geven zijn weg te gaan  
in jouw leven. 
Geloven doen we met onze hele persoon,  
dus ook met hoofd en hart. (….) 
Gods wil volgen is een levenslang project.  
We hoeven ons geen zorgen te maken  
als ons dat niet snel of gemakkelijk lukt.  
Ook Jezus worstelt ermee in de Hof van Olijven. 
We willen in deze viering hulp en steun zoeken  
om ons geloven te versterken en we doen dit  
met Hem die voor ons is:  
Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. 
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Geloven:  
een levenslang project 



Gebed om nabijheid 

Omdat Gij zijt, God, zoals Gij zijt, 
daarom bidden wij: 
zie naar ons om en wees ons genadig, 
want op U wachten wij, een leven lang. 
Houd mij in leven … 
 
Zijt Gij het, Heer, die komen zal 
of moeten wij een ander verwachten? 
Heer, mijn God, ik ben zeker van U 
Houd mij in leven … 
 
Gij, God, geeft uw woord aan deze wereld, 
Gij zijt mijn lied, 
Gij zijt de God van mijn vreugde. 
Naar U gaat mijn verlangen Heer. 
Houd mij in leven … 
 
Ere zij God 
 

Gebed 
God, 
uw Zoon heeft het lijden niet ontvlucht, 
maar Hij heeft het tot het einde toe doorstaan. 
Spreek uw Woord tot ons 
en laat het oplaaien als een vuur. 
Dan zullen wij ons niet langer laten leiden 
door eigenbelang, maar in staat zijn 
uit te maken wat Gij van ons wilt. Amen. 

Heer, blijf bij ons, want het is avond  
en de nacht zal komen. 

 

Blijf bij ons en bij uw hele Kerk  
aan de avond van de dag,  

aan de avond van het leven,  
aan de avond van de wereld. 

 
Blijf bij ons met uw genade en goedheid,  

met uw troost en zegen,  
met uw woord en sacrament. 

 
Blijf bij ons wanneer over ons komt  
de nacht van beproeving en angst,  

de nacht van twijfel en aanvechting,  
de nacht van de strenge, bittere dood. 

 
Blijf bij ons  

in leven en sterven, 
in tijd en eeuwigheid. 

Maarten Luther 

Wij bidden ook voor hen 
van wie wij afscheid hebben genomen (…). 
Ook al zijn ze gestorven,  
ze blijven tot ons spreken en ons inspireren. 
 
Onze Vader 
 
Vredewens 
Vrede voor hen die worden tegengesproken,  
die het moeilijk worden gemaakt  
op grond van hun geloof. 
Vrede voor hen die ondanks alles 
toch blijven zoeken naar God. 
 
Vrede voor hen die hier een nieuwe wereld 
willen bouwen:  
een wereld van vrede en geluk voor iedereen. 
Vrede voor hen die ondanks alles  
toch blijven zoeken naar God. 
 
Vrede voor u, die naar hier gekomen zijt,  
vrede voor uw familie,  
voor allen die u dierbaar zijn,  
vrede voor alle mensen. 
 
Die vrede van de Heer, zij altijd met u. 
Laten we die vrede doorgeven aan elkaar. 
 
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 
J.S. Bach / A. Vivaldi Concerto in a (BWV 593), 2de deel 
 
Om in stilte te lezen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wij danken U om de mens Jezus,  
die ons voorgaat en nabij blijft  
en wiens Geest kracht is om te leven.  
 
Daarom willen wij U danken, God,  
samen met al wat leeft op aarde en in de hemel: 

Roep ons op, Vader, tot kracht en sterkte, 
dat wij elkaar elke dag opnieuw kunnen  
bezielen en dragen, 
zoals Gij ons draagt en in leven houdt;  
dat wij, zoals uw Zoon,  
een steun kunnen zijn  
voor alle zwakken en eenzamen  
op onze weg; 
dat wij, gesterkt door zijn Woord en Brood,  
elkaar kunnen dragen in uren van nood,  
als ons kruis zwaar wordt  
en wij hulp nodig hebben. 
 
Roep ons op, Vader, tot één gemeenschap  
door deel te hebben aan het lichaam en het bloed 
van uw Zoon. De laatste avond van zijn leven (…) 
 
Als wij dan eten van dit Brood  
en drinken uit deze Beker  
verkondigen wij de dood des Heren  
totdat Hij komt. 
 
God, Vader, wij bidden voor hen  
die een stuk levensweg met ons zijn meegegaan,  
voor hen die op ons rekenen,  
voor hen die naast ons staan en ons bemoedigen.  

Inleiding op de lezingen 
De profeet Jeremia getuigt  
van een overweldigende Godservaring. 
Bij zijn profetisch optreden stuit hij op felle  
tegenstand. Hij zou eigenlijk willen stoppen, maar 
dan laait het vuur van Gods aanwezigheid weer op 
in zijn hart. 
Petrus wordt door Jezus terechtgewezen als Hij 
over zijn aanstaande lijden en dood spreekt. Jezus 
vraagt zijn volgelingen Hem  
onvoorwaardelijk te volgen. We winnen ons  
leven door radicaal voor Hem te kiezen. 
 
Eerste lezing  Jeremia 20, 7 - 9 
 
Lied 

Als gij naar de woorden luistert 
die van mij geschreven staan, 
zullen zij van vrede spreken 
die er schuilgaat in mijn naam. 
 
Als gij naar mijn woorden luistert 
ze van harte wilt verstaan, 
zullen zij de Vader tonen, 
zult gij niet verloren gaan. 
 
Evangelie  Matteüs 16, 21 – 27 
 
Een stukje muziek 
Jacques Duphly: Menuet en Re Majeur (uit 3ième Livre) 
 
Homilie 
 
Voorbeden 
Bidden wij tot God, onze Vader, 
voor hen die een leidinggevende positie hebben 
in kerkbestuur en bedrijfsleven;  
dat zij zich laten leiden door de waarden  
van gerechtigheid en medemenselijkheid. 
Daarom zingen we: 



Bidden wij tot God, onze Vader, 
voor allen voor wie het nieuwe schooljaar  
van start is gegaan of nog moet starten:  
dat zij in dit jaar samen bouwen aan een  
inspirerende klasgeest  
waarin de één het opneemt voor de ander 
en niemand in de kou blijft staan. 
Daarom zingen we: 
 Omdat Gij het zijt, … 
 
Bidden wij tot God, onze Vader, 
voor allen die lijden  
vanwege hun geloofsovertuiging; 
dat zij blijven vertrouwen  
op een rechtvaardige wereld waarin mensen  
in vrijheid hun geloof en levensovertuiging  
mogen belijden. 
Daarom zingen we: 
 Omdat Gij het zijt, … 
 
Bidden wij tot God, onze Vader, 
voor onszelf, mensen die de weg van Jezus  
proberen te gaan; 
dat wij ons gedrag afstemmen op Hem, 
die ons voorgaat in geloof, hoop en liefde,  
Jezus Christus. 
Daarom zingen we: 
 Omdat Gij het zijt, … 
 
Danken we God, onze Vader, 
voor de 60 jaar dat mensen  
samen op weg zijn in hun huwelijk; 
dat zij en alle gehuwden, de weg mogen volgen  
in geloof in elkaar en vertrouwen. 
Daarom zingen wij: 
 Omdat Gij het zijt, … 
 
Belijdenis 
Wij geloven in het leven en sterven  
van Jezus van Nazareth, 
in zijn trouw aan God en aan de mensen. 
Dat geloof brengt ons hier  
steeds opnieuw weer samen 
 
Wij geloven dat in Jezus  
God-met-ons gesproken heeft, 
ons lief en leed van dichtbij delend, 
met ons meevoelend als weggenoot  
in goede en kwade dagen. 
 

Wij geloven in zijn evangelie van gemeenschap 
in zijn verhalen over Gods verbond  
met ons, mensen. 
 
Wij geloven in zijn idealen, 
van liefde en gedeeld leven, 
van verbondenheid,  
van vrede en vrijheid voor allen 
 
Hij heeft daar zelf toe bijgedragen 
toen Hij het opnam voor wie niet meetelde, 
toen Hij oprichtte wie gevangen was 
in schuld en zelfverwijt. 
 
Hij bleef zijn idealen trouw 
ook toen anderen  
zijn oproep tot gemeenschap afwezen. 
Zijn trouw was sterker dan de dood 
waarmee ze Hem  
het zwijgen wilden opleggen 
 
Wij geloven dat Hij daarom leeft, 
overeenkomstig zijn eigen woorden: 
"Wie zijn leven ter beschikking stelt,  
zal leven vinden" 
 
Wij geloven dat er ook voor ons  
toekomst zal zijn als wij doen  
wat Hij gedaan heeft. 
Wij geloven in de belofte: 
nieuwe hemel, nieuwe aarde, 
Gods woning onder de mensen, 
wij godsvolk en Hij God met ons,  
voorgoed. Amen. 
 
Offerande 
Jacques Duphly: Menuet en Re mineur (uit 3ième Livre) 
 
Gebed over de gaven 
God, Gij kent de gezindheid waarmee wij  
deze gaven neerleggen op uw altaar. 
Geef dat wij allen onze taak verstaan en vorm  
deze kring tot de levende gemeenschap  
van Jezus Christus, onze verrezen Heer,  
voor nu en alle eeuwen der eeuwen. Amen. 
 
Bidden bij brood en wijn van leven 
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,  
doorheen tekort en onvolkomenheid,  
te werken aan de mens en zijn wereld.  
 
Wij danken U om uw aanwezigheid  
in goede en kwade dagen,  
om de hoop en de toekomst die Gij zijt.  


