
Gebed 

Goede God, 

God van hoop en geestkracht, 

God van nieuw leven, 

Gij geeft ons de moed 

om eensgezind en eenvoudig te leven, 

vol liefde voor elkaar,  

net als de eerste christenen. 

Gij schenkt ons de kracht om uw naam  

waar te maken op deze aarde, 

Dat geloven wij U voor vandaag  

en voor de dagen die komen. Amen. 

 

Lied  

Ik ben mens, onder velen, Heer,  
ik ben mens, zoals velen, Heer,  
ik ben mens, 'k wil geloven, Heer.  
O, geef mij kracht. 
 
Steeds op zoek, naar de waarheid, Heer, 
steeds op zoek, naar de liefde, Heer, 
steeds op zoek, naar de eenheid, Heer.  
O, geef mij kracht. 
 

Mededelingen 

 

Zending en zegen 

 

 

 

Lied 

Hier wordt een boek opengelegd 
en klinken goede woorden 
van God die van de mensen houdt 
en die naar ons wil horen. 
 

Hier delen wij het levensbrood 
en worden nieuwe mensen: 
de aarde wordt een vredeshuis, 
vervuld van oude wensen. 
 

 

Welkom 

Hier samen komen en vieren is dank zeggen. 

Danken voor het leven 

dat we krijgen, dat we ontvangen, 

zomaar om niets. 

Voor onze adem die leven geeft. 

Het is ook dank zeggen voor mensen,  

dank zeggen om God, om Jezus,  

wiens leven sterker is dan de dood. 

Het is dank zeggen om de Geest, 

naar wie wij uitzien en trachten. 

... 

 

Zo mogen wij hier één zijn in Zijn naam. 

Vader, Zoon en Heilige Geest, Amen. 

 

Zevende paaszondag  

B jaar 

16 mei 2021 

 

 

 
 

ÉÉN ZIJN 

VERBINDEN 



Bidden om nabijheid 

Alles wat er is, aan licht en donker.  

Het eeuwenoude leven  

en het kiemende in de grond. 

Alles komt uit Uw hand. 

De aarde waarop wij mogen wonen,  

het land dat wij mogen bewerken.  

De wereld waarin wij mogen leven.  

Ons hele hebben en houden. 

Alles komt uit uw hand. 

We zijn wie we zijn. 

Beperkt in ons spreken en handelen, 

zo zijn we geboren. 

We hebben goede kanten, dat wat gelukt is, 

en schaduwkanten,  

dat wat vaak eens minder goed lukt. 

Blijf daarom bij ons, God.  

Wees ons genadig en bewaar ons. 

 

Dit alles erkennen tegenover onszelf,  

tegenover elkaar en tegenover U  

geeft ruimte, maakt vergeving mogelijk  

en laat iets in ons gebeuren. 

Sterk ons en maak ons tot mensen die niet doof 

zijn voor de stem van hun geweten en de weg 

gaan van liefde en geluk. De weg van Jezus. 

Blijf daarom bij ons, God.  

Wees ons genadig en bewaar ons. 

Heer, wees ons genadig, … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij bidden dat wij in Jezus’ Geest 

troost brengen waar mensen bedroefd zijn, 

vreugde zaaien in het hart van kinderen  

en vrede brengen in de soms kille wereld 

waarin we leven. 
 

Dan zal de Geest van Jezus te zien zijn: 

een Geest van geloof in een betere toekomst, 

een Geest van vertrouwen in God en in mensen, 

een Geest van liefde voor ieder die wij ontmoeten. 

Voor dit alles willen wij bidden, Heer  

met de woorden zoals Jezus ons geleerd heeft. 

 

Onze Vader 
Onze Vader, die in de hemel zijt,  

uw naam worde geheiligd, uw rijk kome.  

Uw wil geschiede op aarde, zoals in de hemel.  

Geef ons heden ons dagelijks brood.  

En vergeef ons onze schulden,  

zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren.  

En breng ons niet in beproeving,  

maar verlos ons van het kwade. 

Want van u is het koninkrijk en de kracht 

en de heerlijkheid, in eeuwigheid. Amen. 

 

Gebed om vrede 

Jezus, de wereld wacht al zo lang op vrede: 

we eten van hetzelfde brood, 

we wonen op dezelfde aarde, 

kijken naar dezelfde lucht, 

en drinken van hetzelfde water 

Vrede begint waar de één zijn hand legt  

op de schouder van de ander, 

waar de kloof tussen de klassen overbrugd wordt, 

waar men elkaar eerbiedigt, 

waar men voor elkaar een hulp is  

in tijden van nood, 

waar mensen zussen en broers  

van dezelfde Vader één worden.  

Dat deze vrede werkelijkheid moge worden. 
 

Die vrede van de Heer zij altijd met u. 

Geven we ook elkaar een teken van die vrede. 
 

Communie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om in stilte te lezen 

Er was eens een man die drie zonen had.  
Op een dag zei hun vader: ‘Breng me zoveel takken als 
jullie kunnen dragen!’ De jongens renden het bos in en 
keerden na een tijd terug met een bos takken.  
‘Neem elk één tak,’ zei de vader, ‘en probeer hem te  
breken.’ ‘Da’s gemakkelijk’ zeiden de jongens  
en ze braken hun stokken in twee.  
‘Bind nu alle stokken samen met een touw,’ zei de vader, 
‘en probeer dan die bussel te breken.’  
Ze probeerden het om beurt, maar de takken die  
afzonderlijk zo gemakkelijk te breken waren,  
waren gebundeld zo sterk als staal.  
‘Wel,’ zei hun vader, ‘wat jullie met deze stokken deden, 
kan ook met jullie gebeuren. Als je alleen voor jezelf  
opkomt, kan men je gemakkelijk aanvallen en breken. 
Maar samen zijn jullie zo sterk als deze bussel takken.’ 



Wij danken U voor uw eigen Zoon. 

In Hem konden zijn vrienden uw liefde  

voelen en zien.  

Hij leefde ons de liefde voor tot in de dood, 

maar uw Geest wekte Hem op uit de dood. 

Vandaag schenkt Gij ons die Geest  

om onze liefde sterk en vurig te maken.  

Daarvoor willen wij U loven en zingen: 

God, wij danken U voor duizenden dingen: 

voor vaders en moeders, voor kinderen. 

Voor alle mensen die trachten  

om jouw liefde voor te leven zoals Jezus dit deed. 

Elke dag opnieuw. 

Wij danken U voor alle daden  

van goedheid en dienstbaarheid, hoe klein ook. 

Wij danken U voor de aarde waarop wij mogen 

leven, voor de vruchten  

en het leven die zij ons geeft. 

 

Wij danken U, God, dat er altijd mensen  

gevonden worden die met ons  

op weg willen gaan, die de waarheid zoeken  

en ons de tijd van leven geven. 

Wij danken U voor Jezus, onze tochtgenoot,  

die ons op weg zet naar een wereld 

waar liefde zichtbaar wordt. 
 

Wij danken U dat Hij ons  

een bijzonder teken van liefde heeft gegeven  

op de avond voor zijn dood.    (…) 
 

Verkondigen wij het mysterie van ons geloof:  

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood  
en wij belijden tot Gij wederkeert,  
dat Gij verrezen zijt.  
 

Geef wijsheid en licht aan uw kerk op aarde, 

dat zij geluk mag brengen voor ieder mens, 

geïnspireerd door het voorbeeld van velen, 

die wij heiligen noemen 

en in verbondenheid met mensen 

die ons zijn voorgegaan. (…). 

 

Eer aanGod  met  woorden naar psalm 103 

Ik dank de Heer met heel mijn hart. 

Zijn goedheid zal ik nooit vergeten. 
 

Hij heeft vergeven wat ik misdeed, 

mijn kwalen heeft Hij mild genezen. 
 

Hij heeft mij van de dood gered. 

Hij schenkt mij liefde en levensmoed, 
 

Hij heeft mij met gaven overstelpt, 

Hij geeft mij een nieuwe jeugd. 
 

Zijn goedheid gaat de mens te boven, 

tot in de hemel reikt ze wel. 
 

Hij drijft het onrecht van ons weg, 

naar waar men het nooit meer kan vinden. 
 

Hij weet hoe zwak en broos wij zijn: 

een windvlaag is zo vlug voorbij, 
 

een veldbloem is zo vlug verwelkt. 

Gods liefde echter blijft bestaan. 
 

Wie trouw is wordt met trouw beloond. 

Ik dank U, Heer, voor wat Gij doet. 

   

Gebed 

Goede God, 

Gij hebt ons deze wereld toevertrouwd 

om haar te bewonen en te bewerken 

en er een thuis van te maken 

voor al wat leeft en ademhaalt. 

Wees hier aanwezig in dit uur, 

sterk ons met uw woord  

en laat ons verder gaan 

in het spoor van Jezus uw Zoon. Amen. 

 

Inleiding op de lezingen 
God is liefde. Zo schrijft Johannes in zijn brief aan de  

geloofsgemeenschappen van toen en van vandaag. 

In het evangelie horen we hoe Jezus bidt  

tot Zijn Vader voor alle mensen.  

Dat zij de liefde vinden en allen één worden. 

 

Lezing  1 Johannes 4,11-16 

 

Een moment voor de kinderen 

 

Evangelie  Johannes 17, 11b –19 

Jezus, ik denk aan Jou  

Jezus, ik spreek met Jou  

Jezus, ik hou van Jou.  

 

 

 

 



Lied 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Homilie 

 

Voorbeden  

We bidden voor onze wereld dichtbij en veraf: 

dat het goede het haalt  

op alles wat het leven neerhaalt;  

dat de rede het wint van de haat, 

dat verbondenheid groeit  

en mensen in vrede leven, 

dat onze woorden niet verdelen of uitsluiten. 

maar samenbrengen en gemeenschap stichten. 

God, wij bidden voor de wereld 

die zoveel kale plekken heeft, 

waar geen sprietje meer groeit, 

geen bloem meer bloeit. 

Laat ons inzien dat de wonderen van uw 

schepping meer dan de moeite waard zijn  

om zorg voor te dragen 

Zend Uw Geest… 
 

En bidden wij in deze dagen ook  

om de kracht van de Geest: 

om daden die een getuigenis zijn, 

om het goede dat inspireert, 

om nabijheid die deugd doet en kracht geeft, 

om een geloof dat leven doet. 

Zend Uw Geest... 

Geloofsbelijdenis 

Ik geloof in God, 

schepper van hemel en aarde, 

Vader van alle mensen. 
 

Ik geloof in Jezus Christus,  

die gekomen is  

om te bemoedigen en te genezen, 

om ons te bevrijden van alle onrecht, 

om Gods vrede bij de mensen te 

verkondigen. 
 

Hij heeft zich gegeven voor de wereld. 

Hij is in ons midden de levende Heer. 
 

Ik geloof in Gods Geest, 

die werkzaam is  

in alle mensen die er ontvankelijk voor zijn. 
 

Ik geloof in de kerk van Christus, 

die, uitgerust met de kracht van de Geest, 

gezonden is om de mensen te dienen. 
 

Ik geloof in de vergevende liefde van God, 

die de macht van de zonde zal breken 

in ons en in alle mensen. 
 

Ik geloof dat de mens zal leven 

van Gods leven voor altijd. Amen. 

 

Offerande 

 

Gebed over de gaven 

Gij die ons kent, neem deze gaven aan,  

brood en wijn die aarde en zon en regen 

verzamelen en het werk van vele mensenhanden. 

Aanvaard ook ons hier 

die - volhardend in gebed -  

de komst van uw Geest verwachten. 

Wij bidden dat wij - brekend en delend -  

een gemeenschap zijn  

waar liefde woont en waar Gij moogt verblijven. 

vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid. 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.  

 

God, wij danken U. 

Gij roept ons tot leven,  

uit de liefde van vader en moeder.  
 

Gij geeft ons handen om te geven  

en een mond om te lachen naar het leven,  

een lichaam dat onze liefde  

tastbaar en voelbaar maakt. 


