
Lied 

In blind vertrouwen in God die ziet, 
geneest wat leeft aan pijn en verdriet… 
Zien met nieuwe ogen.  
 
Een vreemde wordt een tochtgenoot,  
verbonden bij het breken van brood.  
Zien met nieuwe ogen.  
 
Want zo heeft Hij het ons voorgedaan,  
en durven wij Gods wegen gaan.  
Zien met nieuwe ogen.  
 
Een open Kerk en ook vandaag,  
weer welkom zijn en iedereen graag 
Zien met nieuwe ogen.  
 
 
Mededelingen 

 

Zending en zegen 
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Een gelegenheid  

om te bidden voor:  

liefde, relaties, 

huwelijk,…  

ook voor wie  

het moeilijk heeft! 

Intredelied 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welkom 

 

Bidden om nabijheid 

Als ik niet dienstbaar ben,  

dan hebben de anderen niets aan mij. 

Dan bied ik geen warmte en begrip,  

dan zal ik er niet in slagen hun hart  

te bezielen of te winnen. 

Als ik niet dienstbaar ben,  

en niet meeleef met hun gevoelens,   

met hun angsten en hun vragen voor de dag  

van morgen, met hun verlangens  

naar oprechtheid. Dan dien ik tot niets. 

Als ik een dienstbaar en barmhartig hart heb  

dan ben ik delicaat en voorzichtig  

in mijn oordeel over andere mensen. 

Dan voel ik hen aan, dan kan ik aandachtig  

luisteren en antwoord zijn op alles wat er  

omgaat in het hart van deze mensen. 

Dan leef ik mee met hun vragen en problemen. 

Dat wij volstromen met levensadem 
en schreeuwen ‘eindelijk geboren’.  

Een ‘Rijke’ vangst… 
visser van mensen 
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Als ik een dienstbaar hart heb, blijf ik geloven  

in de eerlijke bedoelingen van de anderen. 

Dan blijf ik de anderen helpen  

en hen nieuwe kansen geven. 

Als ik dienstbaar ben, ga ik door het vuur voor de 

mensen die mij omringen, dan ben ik ‘naïef’ goed. 

Als ik echt dienstbaar ben,  

kan ik anderen niet schaakmat zetten. 

Dan heb ik vooral aandacht voor die andere,   

die niet zo vlot meekan. 

Dan kan ik mild en begrijpend zijn,  

dan zoek ik eerst het goede in de anderen,  

probeer ik in alles het goede te zien. 

 

Dat wij volstromen met levensadem 
en lachen ‘eindelijk geboren’.  
 

Als ik wil dienen, dan blijf ik geloven  

in de anderen, ook na ontgoochelingen  

en teleurstellingen. 

Dan ben ik steeds bereid  

om vertrouwen en geborgenheid te schenken. 

Dan aanvaard ik ieder ander met zijn eigen zijn, 

zijn eigen aard.  

Dan heb ik begrip voor de onvolmaaktheid    

waarin we mens zijn. 

Dan kan ik vergeven met een barmhartig hart. 

Heer wees ons nabij en leer ons te kijken naar  

de ander zoals Gij naar ons kijkt.  

Leer ons kijken door de ogen  

van een dienstbaar hart.  

Dat wij volstromen met levensadem 
en weten ‘eindelijk geboren’.  
 
Openingsgebed  

Spreek tot ons hart, God en stimuleer ons 

om wonderen van gemeenschap te verrichten, 

om wegen aan te leggen van de ene mens naar 

de andere, 

om de taal van het hart te spreken, 

verstaan door vriend en vreemde, 

om elkaars bondgenoten te worden 

aan tafels van vrede. Amen  

Inleiding op de lezingen 
In beide lezingen van vandaag horen we hoe God  

beroep doet op mensen en hen letterlijk oproept. 

In de eerste lezing horen wij hoe Jesaja uitgedaagd 

wordt om in te gaan op die vraag. 

Lucas vertelt ons het verhaal van de wonderbare  

visvangst: Hier roept Jezus zijn eerste leerlingen op  

om vissers van mensen te worden. Zij worden door 

God voor de uitdaging geplaatst om in het voetspoor 

van Jezus te treden en Hem te volgen. 

Om in stilte te lezen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slotgebed 

God, onze Vader, 

wij vragen om al het mooiste uit uw hemel. 

Dat al dat mooie ons kracht geeft  

om voor elkaar te zorgen.  

Dat al dat mooie ervoor zal zorgen  

dat ons spreken en vooral ons doen,  

moed en kracht kan geven aan anderen.  

Zo mogen wij samen één grote gemeenschap  

worden met een hart voor elkaar.  

Zo kan de wereld zoals Gij die bij uw schepping 

voor ogen had werkelijkheid worden. Amen. 

 

De visser… 

 

Op een steiger aan de waterkant, 

zat een man te turen naar z’n dobber in het water. 

Een voorbijganger vroeg of het bijten wou,  

heel galant. 

“Ik weet het nog niet” zei de visser  

“misschien later…” 

 

De mannen begonnen zo wat met elkaar te praten. 

Heel veel zaken kwamen aan bod. 

Het weer, de voetbal, vrouwen en hun maten. 

Tot de visser vroeg: ”Geloof jij in God?” 

 

De voorbijganger wist niet goed wat hij zeggen moest. 

Bedenkelijk keek hij de visser aan. 

Als kind had hij wel geloofd, maar dat was behoorlijk 

verroest. De visser was met de man begaan. 

 

De visser begon te vertellen  

over Jezus en God en de Heilige Geest. 

Aandachtig en geboeid werd er geluisterd  

naar wat hij zei. 

Het hart van de man opende zich,  

het was te lang gesloten geweest. 

Toen riep de man het uit:  

“Jezus is gestorven, ook voor mij!!” 

 

De visser haalde zijn hengel op. 

Er zat helemaal geen haak aan de lijn! 

De visser zei:  

”Ik heb meer gevangen dan ik kon wensen”. 

“Ik ben namelijk een visser van mensen”  



Vandaag gedenken wij ook in het bijzonder (…)  

laat hen samen met Jezus delen in uw eeuwige liefde. 

 

Zo mogen wij dromen  

van een nieuwe toekomst:  

alle mensen in vreugde bij elkaar, 

één feesttafel waar iedereen mag aanzitten, 

een stad van vrede, uw Rijk onder ons. 

 

Onze Vader 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebed om vrede en vredewens 

Heer Jezus, Gij hebt ons uw vriendschap gegeven  

en ons uw Vader leren kennen die wilt dat de  

mensen zorg dragen voor elkaar en elkaar kansen 

geven om open te bloeien en tot leven te komen.  
 

Wij bidden U:  

Geef ons uw vrede, uw kracht die wij nodig hebben 

om ook onze netten achter te laten  

en in deze wereld aan Uw rijk te bouwen.  

Geef ons uw vrede, uw kracht die ons helpt  

om over tekorten en mislukkingen heen te stappen. 

Geef ons uw vrede.  

Wil onze Gids zijn en ga ons voor. Amen. 
 

De vrede van de Heer zij altijd met u. 

En wensen wij elkaar die vrede van harte toe. 

 

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 

 

 

 

 

Lezing Jesaja 6, 1-2a. 3-8  

 

Kindvriendelijk moment 

 

Evangelie    Lucas, 5, 1-11   

 

Acclamatie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Homilie 

 

Voorbeden  

God, vandaag bidden wij om mensen die kijken 

met de ogen van een groot en open hart. 

Niet om grote leiders of belezen geleerden  

Maar om vrouwen en mannen die geen verschil  

of tegenstellingen zien. Vrouwen en mannen die 

warmte uitstralen, hoop wekken en deze, 

Uw wereld tot een gastvrij huis maken  

voor iedereen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

God, vandaag bidden wij dat wij allen  

de kracht krijgen om zo’n mensen te worden.  

Vrouwen en mannen die luisteren, die met open 

hart in de voetsporen van Uw zoon treden.  

Dat wij die mensen mogen zijn die bestand zijn  

tegen ontgoochelingen en tegenslag.  

Dat wij de sterkte mogen vinden om door te gaan. 

Gedreven door Uw woord.  

Omdat Gij het zijt ... 
 

God, vandaag bidden wij: 

geef herders aan uw kerk, geduldige vissers,  

met netten die niet scheuren.  

Mannen en vrouwen die zorg dragen  

voor al wat bedreigd is. 

Woordvoerders van uw boodschap, allen samen  

uw ene, veelkleurige en meerstemmige  

gemeenschap. 

Omdat Gij het zijt ... 



Geloofsbelijdenis  

Ik geloof in God die naar ons luistert  

en die ons zijn liefde geeft, die ons bevrijden zal. 
 

Ik geloof in Jezus Christus, 

die mens was, net als wij, 

die niemand in de kou liet staan, 

die oog had voor kwetsbare mensen. 

Ik geloof in de heilige Geest, 

die ons bezielt, die uit is op eenheid 

en die telkens weer nieuw maakt. 
 

Ik geloof in de mensen om mij heen, 

dat zij goed en waardevol zijn, 

dat zij zoeken naar geluk, 

dat zij door God bemind worden. 
 

Ik geloof in mijn eigen leven, 

dat God mij leidt en dat Hij steeds toekomst geeft. 

Ik geloof dat Hij ons het leven heeft gegeven, 

dat sterker is dan de dood. 

die waait waar mensen samenzijn 

en beweegt wat was verlamd. 
 

Ik geloof in alle mensen 

voor wie deze God het Leven is, 

die samen Kerk willen zijn  

en teken van hoop voor de wereld. 
 

Ik geloof dat God van mij houdt 

zoals ik ben en worden zal, 

omdat ik het ben, uniek en enig, 

eeuwig geborgen in zijn Liefde. 
 

Ik geloof dat wij geroepen zijn 

te leven naar Gods Woord 

in navolging van Jezus , Zijn zoon,  

en in de verwachting van Zijn Rijk. Amen. 
 

Offerande    

 

Gebed over de gaven 

God, Gij draagt en voedt de wereld, dag na dag. 

Dieper dan we durven vermoeden  

zijt Gij overal aanwezig. 

Zo plaatsen wij ook vandaag brood en wijn  

op Uw altaar.  

Jezus heeft beloofd dat Hij in ons midden is,  

in Brood en Wijn, als wij samenkomen om Hem,  

Uw Zoon, te gedenken.  

Wij danken U voor die aanwezigheid. 

Wij vertrouwen erop en leven van U  

zoals wij leven van het Brood en de Wijn,  

dragers van uw aanwezigheid. 

Door Christus, onze Heer, Amen. 

 

 

 

Bidden bij brood en wijn van leven 

In Uw naam zijn wij hier samen 

 

Wij noemen U, tastend en twijfelend:  

God, Vader en moeder, roepstem, drager, 

grond van leven.  

 

Wij zien u aan het werk in liefde tussen mensen, 

in blijvende verbondenheid, 

in de kleine en grote inzet  

voor vrede en gerechtigheid.  

 

Wij zien u aan het werk in Jezus, Uw Zoon : 

de woorden die Hij sprak, waren Uw woorden 

en worden nu ook de onze.  

 

Zijn keuze voor de kleine mensen was Uw keuze, 

en wordt nu ook de onze. 

Gij hebt Hem verheven in de heerlijkheid  

van de verrijzenis. 

Daarom danken, loven en prijzen wij U  

en zingen wij U toe: 
 

Heilig, heilig, heilig … 
 

Hem, Christus, willen wij hier bij naam noemen  

als inspiratie, als wegwijzer voor ons leven.  

Als blijvende oproep om te blijven doen wat Hij 

heeft gedaan. Zo brachten wij ook vandaag brood 

en wijn op deze tafel in ons midden.  

Wij willen vragen Heer, zegen ook nu, net als toen, 

dit brood en deze wijn met de kracht  

van Uw Heilige Geest. 

Op de avond voor zijn lijden en dood heeft Hij zijn 

vrienden uitgenodigd om samen maaltijd te houden.  

Dit afscheidsmaal staat ons nog steeds voor ogen (…) 

 

Daarom bidden wij U: beziel ons met zijn Geest. 

Dat wij midden de ontmoediging  

de fantasie bewaren en wegen blijven vinden  

naar de nieuwe toekomst  

die Gij ons in handen hebt gegeven. 

 

Dat wij niet vergeten hen die op ons blijven 

rekenen: zij van wie we houden  

en zij van wie we nog niet genoeg houden. 

 

God, we denken aan allen die ziek of eenzaam zijn. 

Aan al diegenen die verdrukt worden en pijn lijden. 

We denken vandaag aan al die medemensen,  

ongeacht kleur, religie, rang of stand,  

die op eender welke wijze  

onrecht worden aangedaan. 

Dat ze niet verbitterd worden  

maar mensen ontmoeten die hen echt nabij zijn. 


