
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lied 

Zal dit een huis, een plaats zijn waar  
de hemel open gaat, 
waar Gij ons met uw eng'len troost,  
waar Gij U vinden laat? 
  
Onthul ons dan Uw Aangezicht,  
uw Naam die met ons gaat 
en heilig ons hier met uw licht,  
uw voorbedachte raad. 
  
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.  
 
Welkom 

… Vele mensen werken mee aan bevrijding,  

bouwen mee aan een betere wereld, 

kerkelijk of niet kerkelijk, gelovig of niet gelovig, 

van welke denkrichting ook…. 

 

Gebed om nabijheid 

Christus. 

Gij hebt tijdens uw leven  

nooit mensen in een ‘hokje’ gestopt. Integendeel. 

Waar mensen naar de rand van de maatschappij 

werden geduwd, 

hebt Gij hen onder de aandacht geplaatst 

en weer toekomst gegeven.  

Jij behandelde hen met het respect  

dat elke mens op aarde verdient. 

26e zondag b-jaar 

27 september 2021 
                     

 
 

Respecteren 



Gij hebt in elk van hen uw broers en zussen  

gezien. Allen kinderen van God, onze Vader. 

Gij had hen allen lief. 

We kijken soms zo weinig naar de ander  

met ogen van liefde en respect. 

Daarom vragen wij U: 

Geef ons de kracht om uw voorbeeld te volgen: 

Heer, 

in uw wereld gaat het niet om ‘postjes,  

om voorrangsplaatsen’, om beter of slechter zijn. 

In uw wereld, Uw rijk,  

gaat het om de liefde voor U en uw Boodschap. 

In Uw wereld gaat het om liefde en respect  

voor iedereen. 

Bij ons ontbreekt regelmatig het vuur  

om over U en Uw wereld te getuigen. 

Om van uw Boodschap een Blijde Boodschap  

te maken voor iedereen. 

Daarom vragen wij U: 

Geef ons de kracht om uw voorbeeld te volgen: 

 

Dat wij vol stromen ... 
 

We zingen Hem alle lof toe  

Al wat ik kan is uitzien naar U, 
een oog niet groter dan het hier en nu: 
al wat de morgen mij brengen zal 
dank ik aan U. 
 
Al wat ik kan is zingen van U, 
een mens niet groter dan het hier en nu: 
al wat er ooit in mijn lied weerklinkt 
dank ik aan U.  

Slotgebed 

Laat er een plek blijven, God, 

waar de lamp van uw liefde  

brandend wordt gehouden, 

waar het gerucht van een nieuwe dag  

niet is verstomd, 

waar verlangen en hoop gewekt worden. 

Laat het hier zo’n plek zijn. 

Laat het licht van uw ogen 

genadig en genezend stralen over deze wereld. 

Beziel ons met wat U beweegt  

zodat wij bewogen blijven 

om uw aarde, om uw mensenkinderen. 

Zegen daartoe ons hoofd,  

ons hart en onze handen, Heer.  

 

Lied 

 

Mededelingen 

Zending en zegen 

Volgende zondag: 3 oktober om 10u30 

Startviering voor alle bewegingen  

en werkgroepen van onze geloofsgemeenschap,  

 

We hopen dat het kan: zonder mondmasker. 

 

En we drinken er eentje nadien! 



Zegen, Heer, 

alle mensen die ons ter harte gaan: 

hen van wie wij heel veel houden 

en ook hen van wie wij niet genoeg houden. 

Zegen ook hen die ons zijn voorgegaan  

van tijd naar eeuwigheid (...) 

  

Geef, Heer, 

dat wij, die willen eten 

van hetzelfde Brood uit uw hand, 

leven mogen naar uw Verbond 

en elkaar niet in de steek laten. 

Moge onze liefde toenemen 

in inzicht en fijngevoeligheid, 

om de weg te kunnen gaan  

die Jezus ons is voorgegaan. 

  

Daarvoor bidden wij met Jezus’ woorden: 

 

Onze Vader     

 

Gebed om vrede en vredewens 

Heer, help ons onze talenten te gebruiken 

om iets goeds van het leven te maken.  

Laat ons ontdekken  

hoe ver de kracht van de liefde reikt. 

Dan zullen we handen en voeten geven  

aan uw komende Rijk van vrede. 

Die vrede van de Heer zij altijd met u. 

 

Communie 

Om in stilte te lezen Erwin Roosen 
 
Soms vraag Ik me af  

of het niet beter zou zijn  

dat Ik Jezus opnieuw zou zenden  

- zegt God -  

zodat je Hem kunt zien met je eigen ogen. 

Maar dan bedenk Ik  

dat er toch genoeg mensen zijn  

die in hun leven  

iets van mijn droom zichtbaar maken  

en mijn vriendschap voor de mensen  

laten voelen en ervaren. 

Het zijn mensen die aan Mij  

een plaats hebben gegeven in hun leven  

en die voor Mij willen openstaan. 

Misschien kan je in hun ogen  

mijn Licht zien weerkaatsen,  

ook al is het 

maar soms,  

en heel 
even. 

Gebed 

Hoe verschillend mensen ook zijn, 

toch schenkt Gij uw Geest 

aan elkeen die zich ervoor openstelt. 

Maak ook ons ruimhartig, God, 

steun ons als wij muren willen afbreken 

en bruggen willen slaan  

over alle verscheidenheid heen. 

Zo bouwen we mee aan een wereld naar uw hart, 

aan één volk over alle grenzen heen. Amen. 
 

Inleiding op de lezingen 
Het is van alle tijden:  

mensen die denken dat zij goed zijn en anderen fout;  

mensen die denken dat zij gelijk hebben  

en anderen ongelijk,  

mensen die denken dat zij goede leerlingen zijn 

van Jezus en anderen zijn ketters.  

Alleen … Jezus gaat er niet mee akkoord.  

Hij denkt ruimer.  

 

Eerste lezing Numeri 11, 25-29  

 

 

Orgel 

 

Een moment voor de kinderen 

 

Evangelie  Marcus 9,38-43.45.47-48  

Bij het maken van onze drie kruisjes zeggen we: 

Jezus ik denk aan Jou, Jezus ik spreek met Jou,  

Jezus ik hou van Jou. 

  

Homilie 

 

Voorbeden 

God biedt ruimte aan velen, 

zijn liefde beperkt zich niet  

tot enkele uitverkorenen. 

Van God komt ieder aandachtig gebaar, 

elk liefdevol woord. 

Tot Hem richten wij ons als wij bidden. 

 

Bidden we om bescheidenheid. 

Dat wij, christenen, 

ons niet beter voelen dan anderen, 

maar gewoon proberen het goede te doen. 

Laten we bidden… 

Wij bidden U, verhoor ons Heer 

 

Bidden we om openheid 

tegenover wie anders denken en leven dan wij. 

Dat we luisterend en respectvol  

met hen omgaan. 

Laten we bidden… 

Wij bidden U, verhoor ons Heer 

 

 



Bidden we om ruimhartigheid bij kerkleiders. 

Dat zij oog blijven hebben 

voor talenten binnen en buiten de eigen kring. 

Laten we bidden…  

Wij bidden U, verhoor ons Heer 
 

Geloofsbelijdenis  

Spreken wij ons geloof uit in God 
die werkzaam is in alle mensen van goede wil. 
 

Ik geloof dat God de mens geschapen heeft 

als een zoeker naar vriendschap en liefde, 

naar vrede en waarheid, 

naar een nieuwe aarde. 

 

Ik geloof dat Gods Zoon, Jezus, 

ons op deze weg is voorgegaan, 

doorheen lijden en dood, 

naar verrijzenis en nieuw leven. 

 

Ik geloof dat Hij nu onder ons verder leeft 

en ons uitnodigt mee te bouwen 

aan een wereld waar het goed is  

om te wonen: Gods Rijk op aarde. 

 

Ik geloof dat wij samen,  

als Kerkgemeenschap, 

op weg zijn naar geluk 

en dat Hij ons daarom zijn Geest schenkt 

om te kunnen standhouden 

in goede en kwade dagen van het leven. 

 

Ik geloof dat God ons allen  

zal samenbrengen 

en ons leven zal voltooien. 

Ik geloof dat Hij daarom  

niets zal laten verloren gaan 

van wat uit liefde geboren is. Amen.  

 

Offerande 

 

Gebed over de gaven 

Goede God, 

Wij brengen brood en wijn op tafel om  

samen al vierend Uw Zoon te gedenken. 

Hij creëert ruimte voor allen die van goede wil zijn 

en zich voor anderen inzetten. 

Help ons zijn mentaliteit tot de onze te maken 

en ons niet in te kapselen in ons ‘eigen gelijk’  

maar respect te hebben voor elkaar  

en Uw schepping. 

Wij vragen het U in Jezus’ naam. 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. 
  

Wij danken U, Heer onze God, 

om alles wat Gij voor ons zijt: 

Schepper en Bevrijder, 

Herder van mensen, Licht en Leven. 

Wij danken U omdat Gij liefde zijt, 

die onze lotgenoot wil zijn, 

die ons falen vergeeft en zich over ons ontfermt, 

die begaan is met ons lijden  

en onze vreugden deelt. 

 

Wij blijven vertrouwen op U, 

ook als uw aangezicht niet wordt gezien, 

uw stem niet wordt gehoord 

en Gij machteloos schijnt om ons te helpen. 

Met allen die uw naam hoog houden  

in lief en leed, 

in leven en sterven, bidden wij: 

Wij danken U, Heer onze God, 

om Jezus, uw Zoon: 

In Hem is uw vergeving en genezing 

mens geworden. 

De laatste avond van zijn leven  

gaf ons een duidelijk teken van Zijn liefde. 

 

(…) 

 

God, onze Vader, 

wij danken U 

omdat Jezus, uw Zoon, 

ons zijn leven heeft gegeven 

en bij ons wou blijven in brood en wijn. 

  

Begeleid met uw zegen uw kerk, wereldwijd. 

Beziel allen die haar leiden  

en de vele mensen die zich inzetten  

voor hun medemensen. 

  

Roep ons op 

als wij zwak zijn in liefde en geloof; 

roep ons terug 

als wij verkeerde wegen gaan. 


