
Zondag 07 juni vragen we allen  
die communie brengen  
bij familieleden,  
buren of bekenden  
graag aan het altaar. 
Als dank en zending  
vanuit de eucharistieviering. 

Mededelingen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zending en zegen 
 

 

God de Vader 

is de God die leven geeft, ver weg, 
de God die luistert naar onze vragen. 

 

God de Zoon 

is de God die liefde is, dichtbij, 
die vraagt dat wij luisteren naar Hem. 

 

En de Heilige Geest is de God 

die licht is in de duisternis van ons bestaan, 
die kracht, hulp en troost is en in ons woont. 

De Heilige Geest is God 
zoals deze bezig is in ons  

en in onze geloofsgemeenschap. 

 
Lied   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Door U geschapen om uit U te leven: 
hartslag en adem hebt Gij ons gegeven, 
land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven, 
oorsprong en toekomst. 
 

Wilt Gij vandaag en tot het eind der dagen 
ons doen en laten zuiveren en dragen, 
dan stijgt de vreugde van uw welbehagen 
in onze wereld. 
 

Aan U ons loflied: glorie aan de Vader, 
dank aan de Zoon die ons bestaan aanvaardde, 
zijn Geest geleide ons en onze aarde 
naar de voltooiing. 
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God 
boven, in  

en naast ons 

 
 



Welkom 
Het vuur van de Geest brandt verder in en rondom ons 

 
Zingend bidden om nabijheid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stiltemoment 
 
Gebed 
Gij zijt met uw hart bij uw mensen, God. 
Zo hebben wij U leren kennen in Jezus 
In Hem zijt Gij God - met - ons geworden. 
Beziel ons met de Geest die Hem vervulde 
opdat ook wij licht en warmte zijn 
voor de wereld om ons heen, 
samen met velen, uw volk onderweg. Amen. 
 
Inleiding op de lezingen 
Mozes herinnert het volk aan het unieke verbond  

dat God met hen gesloten heeft. 
Jezus zendt zijn leerlingen uit om te getuigen  

van die liefde van God, wetend dat Hij nabij blijft. 

 
Eerste lezing   Deuteronomium 4, 32-34; 39-40 

 
Orgel 
 
Evangelie  Matteüs 28, 16-20  

 

Gebed 
God, die met ons verbonden leeft : 
met woorden die niet toereikend waren, 
hebben wij getracht U ter sprake te brengen. 
In kleine, aarzelende gebaren hebben wij  
rond uw tafel 
Hem herdacht die ons hierin is voorgegaan. 
Gij hebt uw Geest gemengd in onze woorden. 
Wij danken U, Vader en bidden: 
kneed ons verder tot één gemeenschap, 
levend vanuit uw Geest. Amen. 
 
Lied 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Om in stilte te lezen 

Met God op stap gaan naar je medemensen toe,  
is Vader zijn. 

Je zal hen liefhebben  
zoals een echte vader houdt van zijn kinderen; 

Je zal kansen geven, hen ernstig nemen  

en geloven in diegenen met wie je werkt. 

 

Op stap gaan is ook Zoon zijn: 
Je gedragen voelen en gestuwd 

door een innige liefde die je helpt  
loskomen en bevrijden  

uit wat mensen tegenhoudt  
om voluit te leven.  

Zo kan je jezelf aanvaarden  

en ook ieder ander met wie je samen bent. 

 

Op stap gaan is Geest, ruimte, zijn. 
Je niet op jezelf richten of op een heel beperkt doel, 

maar verder kijken. 
Samen eerlijke horizonten zoeken 

naar een helende eenheid toe. 



Gezegend zij die doen als Hij  
en opstaan tegen alle dood, 
die zijn Geest ademen,  
die leven naar uw woord. 
  

Gezegend zij die moeizaam of van harte 
brood en vrede delen,  
die hier uw rijk stichten. 
  

Gezegend zij die gestorven zijn (…). 
Hen gedenken wij en hopen dat zij leven  
in uw Geest van eeuwige liefde. 
 

we zingen strofe 3: 

Alle eer en alle glorie geldt de Geest die leven doet ... 
 

Gij die ons mensen hebt gemaakt, 
bekleed ons met Uw naam. 
Maak ons nieuw, zegen ons  
en schenk ons aan elkaar. 
 
Onze Vader 
 
Bidden om vrede 
Niemand van ons weet wie Gij zijt, God. 
Niemand van ons heeft U in pacht. 
 
Gij zijt als liefde: 
gewoonweg te beleven. 
Gij zijt als lijden: 
ermee vechten en aanvaarden. 
Gij zijt als geluk: 
louter te ondergaan. 
Gij schuilt in het hart van mensen  
die simpel en bescheiden goed doen. 
Gij zit wijze en deemoedige mensen  
in het bloed. 
Gij gaat mee met elkeen  
die U zoekt en meemaakt, 
met allen die, waar ook ter wereld, 
vredig met elkaar omgaan. 
 
Uitnodiging voor 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 
 
 
 
 
 
 
 

Lied       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Homilie   
 
Voorbeden 
In de naam van de Vader,  
bidden wij voor alle mensen  
die vertrouwen dat God van ieder van ons houdt  
en onze naam geschreven heeft  
in de palm van zijn hand.  
Ubi caritas … 
 
In de naam van de Zoon, Jezus,  
bidden we voor alle mensen  
die Hem zoon van God noemen  
omdat in Hem Gods liefde 
zichtbaar word in de liefde voor de minste mens. 
Ubi caritas … 
 
In de naam van de heilige Geest,  
bidden we voor onszelf. 
Sinds ons doopsel schenkt Hij ons vruchten  
van liefde, vrede en vreugde.  
Mogen wij en alle christenen openstaan  
om zijn gaven te ontvangen  
voor onszelf, de kerkgemeenschap  
en de wereld waarin we leven.  
Ubi caritas … 
 
In de naam van de heilige Geest,  
bidden om zijn kracht  
voor alle kinderen en jongeren,  
dat zij volhouden in hun studies 
en om wijsheid voor allen die hen omringen  
als familie of leerkrachten. 
Ubi caritas … 
 
In de naam van de heilige Geest,  
bidden wij voor mensen  
die lijden onder al het geweld in deze dagen, 
voor hen die voor een moeilijke keuze staan, 
voor mensen voor wie Gods kracht  
ver weg lijkt te zijn. 
Ubi caritas … 
 
 
 
 
 
 



Geloofsbelijdenis   
Ik geloof in de God van het Verbond, 
wiens naam is: 'Ik ben er voor jou'. 
 
Ik geloof in de God van Jezus, 
als een Vader met ons op weg, 
naast ons in goede momenten, 
ons dragend als het moeilijk wordt. 
 
Ik geloof in Jezus, 
die van zichzelf kon zeggen: 'Ik ben de Weg'. 
 
Hij is onze reisgezel, een vriend onderweg, 
de betrouwbare gids die zijn leven geeft 
opdat niemand onderweg zou bezwijken. 
 
Ik geloof in de Geest, 
de stille, ongeziene kracht op onze levensweg. 
Hij houdt Gods licht in ons brandend. 
 
Ik geloof in de gemeenschap samen op weg, 
van mensen die blijven geloven in breken en delen. 
Ik geloof dat wij samen op weg zijn 
naar leven ten volle in eeuwigheid. Amen 
 
Offerande 
De omhaling is vandaag voor de noden in onze eigen 
stad, via de werkgroepen Sint-Vincentius, Welzijnszorg 

en Welzijnsschakels. 

 
 

Gebed over de gaven 
God, wij brengen onze gaven aan. 
Jezus heeft brood en wijn genomen 
om zijn leven door te geven 
om zijn liefde op alle plaatsen en in alle tijden 
zichtbaar en voelbaar te maken. 
Moge de kracht van de Geest ons vervullen 
vandaag en alle dagen. Amen. 
 
Bidden bij brood en wijn van leven 
Dank U, God, 
omdat Gij voor ons een Vader wilt zijn 
die zorg draagt voor ons 
en bij wie wij steeds mogen thuiskomen. 
 
Dat U, Jezus,  
Zoon van de Vader, 
omdat Gij ons Gods liefde  
getoond hebt 
 
Dank U, Heilige Geest, 
omdat Gij ons met uw kracht  
Jezus en de Vader toont 
en ons leven vurig maakt. 
 
Dank U, Drie-Ene God, 
omdat Gij ons laat delen in uw liefde. 
Daarom zingen wij U toe:    
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Gij die ons in het leven roept  
en ieder bij naam kent,  
wij bidden U en zoeken U, Vader, verre vriend. 
   

Gij die de mensen lief hebt  
en tot liefde hebt geschapen, 
wij zegenen Uw maaksel:  
mensen naar Uw beeld. 
  

Gezegend zij die vrienden zijn 
elkaar een steun en toeverlaat, 
die brood en leven delen, die Uw naam heiligen. 
  

Gezegend zij die strijden  
voor vrede en gerechtigheid, 
gezegend de barmhartigen  
die uitzien naar Uw toekomst. 
  

Gezegend is de nieuwe mens  
die onze hoop verankert, 
die spreekt en uw eigen woord is: 
vriendschap en waarheid, 
gebroken knecht, minste mens, 
dienaar van Uw trouw 
die leeft voor ons ten dode toe: Jezus Messias. 
Hem gedenken wij hier, mens voor mensen, 
uw evenbeeld (…). 
  

we zingen strofe 2: 

Alle eer en alle glorie geldt de Zoon, de erfgenaam… 
 


