
Lied 

Mededelingen 
 
Zending en zegen 

Vrijdag om 19u is er in het kader van  
de gebedsweek voor de eenheid van de 
Christenen een oecumenische gebedsviering  
in de Heilige Familiekerk (Hertenstraat). 
Na de viering kunnen we elkaar ontmoeten  
bij een glaasje.  
Van harte welkom! 

Wat eten we morgen? 
Sta jij soms wel eens stil bij de afkomst  
van het eten dat in je winkelkar,  
op je bord of in je frigo ligt?  
Wat eten we morgen als jongeren  
geen boer meer willen zijn?  
Als door klimaatsverandering de voor landbouw 
nodige regenseizoenen onzeker worden?  
 
Vredeseilanden (Rikolto)  
wil duurzame verandering.  
We bouwen bruggen tussen alle spelers in de 
voedselketen: van het veld tot op het bord.  
Opdat iedereen kan (blijven) eten wat hij graag 
eet, zonder vervelende bijsmaak voor onszelf,  
de boeren of andere betrokkenen.  
Daarom komen we 
op straat om 
‘mannekes’ te   
verkopen en steun 
te vragen voor  
deze missie.  
We hopen op veel 
steun, want de  
uitdaging is groot. 
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God roept ons 

Intredelied 

Dit huis dat alle sporen draagt  
van wie maar mensen zijn, 
de pijler die het alles schraagt,  
wilt Gij die voor ons zijn? 
  
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: 
 
 
Gebed om nabijheid: 
Heer Jezus, 

Gij roept ons op verschillende manieren. 
Open ons hart  
opdat we Uw roepen  
zouden horen en verstaan. 
Wees hier dan aanwezig, God, 
en spreek tot ons uw Woord van leven. 
Vergeef het ons 
als wij niet goed luisteren 
naar wat Gij ons te zeggen hebt. 
Geef ons in deze viering kracht en inspiratie  
om te kiezen voor echt leven voor onszelf  
en voor andere mensen.  
Amen. 
 



Openingsgebed 
Heer, onze God 
Gij hebt ons geroepen. 
Steeds opnieuw komen wij hier samen 
om uw stem te horen. 
Open ons hart voor u 
zodat wij zien en begrijpen 
wat gij van ons vraagt. 
Ieder van ons afzonderlijk 
maar ook als gemeenschap 
willen wij blijven zoeken naar wegen 
om van uw woord te leven 
en het waar te maken in onze wereld. 
Dat bidden en vragen wij u 
vandaag en alle dagen die komen. 
Amen. 
 

Gloria 

Al wat ik kan is roepen tot U, 
een stem niet groter dan het hier en nu: 
al wat mijn adem aan woorden vindt 
zeg ik aan U. 
 
 
Inleiding op de lezingen 
De eerste lezing is een roepingsverhaal.  
Het is niet de bedoeling van de schrijver om 
mee te geven wat er precies gebeurde,  
wel om duidelijk te maken dat Samuel  
een echte profeet is,  
iemand die in naam van God sprak.  
 
In het evangelie horen we dat een lam  
nieuw leven betekent,  
maar het is ook weerloos en kwetsbaar. 
Hij zal ijveren voor een nieuwe wereld,  
voor nieuwe verhoudingen tussen mensen  
en God en gaat daarbij geweldloos te werk.  
 
 
Eerste Lezing  
1 Samuël 3, 3b-10. 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bidden om vrede 
Heer Jezus, Gij nodigt ons uit  
om vrede waar te maken. 
Neem ons bij de hand 
zodat wij onze hand naar anderen  
uitsteken en uw vrede doen groeien 
over alle grenzen heen. Amen. 
  
Die vrede van de Heer zij altijd met u. 
En met uw geest. 
  
Inleiding tot 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 
 
 

 
 
 
 

Gebed 
God,  
aan ons gegeven in een mens, 
wonderlijk volmaakt en goed. 
Gij zijt voor ons een stem  
die roept 
vol zachte kracht  
en Gij vraagt ons 
om mens te zijn in overgave en vreugde. 
Roepende stilte,  
verre stem, 
kom in ons leven, 
woord en daad in mensen, 
vandaag en morgen, 
en tot over de grenzen van de tijd.  
Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Om in stilte te lezen 
 

Brood breken en delen,  
een eenvoudig gebaar.  
Maar je leven breken en delen, 
elke dag voor elke mens  
die bij je binnenkomt,  
is niet zo eenvoudig.  
Je door Gods Geest  
laten bewegen,  
zacht en goed zijn,  
en tegelijk vol vuur,  
dat is niet zo eenvoudig.  
Daarom komen we samen  
om te bidden, 
dat God ons daarbij  
mag helpen. 



 
Laat ons nooit vergeten 
dat Hij op de vooravond 
van dat lijden en die 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. 
Die op de avond voor zijn lijden… 
  (instellingswoorden) 
 
Zijn dood gedenken wij, 
zijn opstanding belijden wij, 
zijn toekomst verwachten wij. 
 
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. 
 
Wij willen vandaag vooral bidden voor: …  
en allen die we niet willen vergeten. 
 
Wij willen niet vergeten 
dat Hij de armen, de treurenden,  
de zachtmoedigen, de hongerigen, 
de barmhartigen, de zuiveren, 
de vredelievenden, de vervolgden 
en al wie hulp nodig heeft,  
gelukkig heeft genoemd. 
 
Geef ons die Geest van deemoed en liefde; 
dan zullen wij gelukkig en blij worden 
en U dankbaar huldigen: 
door Christus, met Christus, in Christus, 
hier rond deze tafel en overal, 
nu en alle dagen die ons gegeven zijn. 
Amen. 
 
Onze Vader  
Onze Vader, laat het aan ons leven te zien zijn 
dat uw naam geheiligd wordt. 
 
Laat uw Rijk komen over de grenzen heen 
van taal en ras, volk en natie. 
 
Laat uw wil geschieden 
die ons verenigt tot één volk en één Herder 
nu hier op aarde en voor altijd in de hemel. 
 
Geef ons het brood dat Gij zelf zijt 
omdat dit de band van de Liefde is. 
 
Vergeef ons onze schuld en vijandschap 
zoals ook wij elkaar willen vergeven. 
Hou ons weg van zelfgenoegzaamheid  
en geslotenheid 
waardoor muren worden opgetrokken  
tussen mensen en volkeren. 
 
Verlos ons van het kwaad  
van de verdeeldheid, 
opdat wij uit alle volkeren verzameld  
worden tot één volk, uw volk. Amen. 
 

Lied 

 
Evangelie  Johannes 1, 35-42 
 
Homilie 
 
Voorbeden 
Bidden we tot God om hulp  
om zijn roepen te horen: 
 
We bidden om mensen,  
gewone mensen zoals wij,  
die, tegen de stroom in, in leven en werken,  
in woord en daad, in Kerk en samenleving  
willen meebouwen aan de realisering  
van Gods belofte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



We bidden om vaders en moeders,  
mannen en vrouwen, mensen zoals wij, 
die, als levende voorbeelden,  
hun kinderen stimuleren 
om te luisteren naar Gods roepstem. 
Vader, wij bidden U 
 
Wij bidden om voorgangers in de Kerk,  
priesters en leken,  
die, dienstbaar en toegewijd,  
leven van Gods Woord dat ze verkondigen. 
Vader, wij bidden U 
 
 
Geloofsbelijdenis 
Mag ik u uitnodigen om samen te belijden 
dat wij ons door God geroepen weten. 
 
Ik geloof dat het leven mij geschonken werd 

door God, onze Vader, Bron van liefde. 
Ik geloof dat ik geroepen ben 
om mee te werken aan een toekomst 
die voor elke mens menswaardig is. 
Ik geloof in die uitzonderlijke Mens 
die niet geleefd heeft voor Zichzelf. 
Ik geloof in die Mens 
die wij kennen als Zoon van mensen 
en Zoon van God, 
die een ereplaats gaf aan mensen 
die over het hoofd werden gezien. 
 
Ik geloof dat zijn Geest onder ons werkt 

als wij in zijn naam samen zijn 
en wij elkaar levenskansen geven. 
Ik geloof dat zijn Geest  

ons telkens weer aanspoort 
om naar elkaar om te zien 
en zo mensen te worden met en voor elkaar. 
 
Ik geloof dat ons leven 
niet zal eindigen in het zinloze niets, 
maar dat wij eens zullen leven 
bij de Bron van liefde die ons dit leven schonk.  
 
Gebed over de gaven 
Goede God, wij bidden tot U  
vanuit het diepste van ons hart 
Spreek ook vandaag weer tot ons, 
laat U kennen in brood en wijn en samenzijn. 
Geef dat wij op onze manier 
uw roep om te volgen durven waar te maken. 
Dit vragen we U voor vandaag en alle dagen. 
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 we dank aan de Heer, onze God. 
Hij is onze dankbaarheid waardig. 
 
Met hart en ziel danken wij U, God, 
die door uw Geest  
onze geest voortdurend vernieuwt, 
opdat wij de wereld  
mensvriendelijker zouden maken. 
Uw Geest stimuleert ons 
om te geloven in Jezus 
en Hem te belijden voor alle mensen 
als de Heer, als de Hoop van de wereld. 

Daarom loven wij U met de woorden 
die uw Geest ons heeft ingegeven: 

 
Laat ons nooit vergeten, barmhartige Vader, 
dat onze Verlosser Jezus Christus 
de Heer is, dat Hij mens is geworden, 
die Emmanuel, dat is: God-met-ons, 
wordt genoemd. 
 
 
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 ook Hij 
weerloos heeft moeten buigen 
voor het geweld en de macht. 
 
Laat ons nooit vergeten 
dat de machtigen Hem geslagen hebben 
tot de dood toe, 
omdat Hij leerde dat Gij zijn Vader zijt, 
dat wij gered worden  
door ons geloof in U, 
dat onze hoop op U  
nooit wordt teleurgesteld, 
dat uw liefde geen grenzen kent 
en dat vooral de armen en de kleinen 
door die Boodschap blij kunnen worden. 


