
Lied  

Jij het woord dat in ons waar moet worden. 
Wij uw stem voor wie geen stem meer krijgt. 
Jij die hoop zijt op nieuwe morgen. 
Wij het beeld van U die Leven zijt. 
Jij die bent …. 
 

Mededelingen 

 

Zending en zegen 

 

Orgel 

DANKVIERING  
 

Kom je ook naar de dankviering?  

Zondag 23 juni 2019 om 10u30  

in deze kerk. 

We zeggen graag DANK om wat voorbij is,  

samen met allen die het voorbije werkjaar  

iets mochten vieren! 

Breng iets lekkers mee als knabbel  

of drankje: na de viering klinken we er op!            

We hopen dat jij er bij bent!!  

 

Orgelspel bij de intrede 
Ondertussen dragen we de kruisjes in ons midden  

van hen van wie we vorige maand hier afscheid namen.  

Zo zijn we met hen in gebed verenigd. 

 

Lied  

Woord ons gegeven, God in ons midden, 
toekomst van vrede, wees hier aanwezig. 
Uw wil geschiede, uw koninkrijk kome, 
zie ons, gedoog ons, laat ons niet vallen. 
Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 
 
Dat wij niet leven, gevangen in leegte, 
dat wij niet vallen, terug in het stof. 
Zend uw geest, dat wij worden herschapen. 
Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 
 
Dat wij U horen, dat wij U leven, 
mensen voor mensen, alles voor allen. 
Dat wij volbrengen uw woord, onze vrede. 
Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 
Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 
 

 

Kruisteken 

Vandaag op het feest van onze Drie-ene God 

willen we stilstaan bij het kruisteken, 

het teken waarmee we telkens een viering  

beginnen. Want wij komen hier samen  

in vertrouwen op zijn nabijheid: 
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Met ook aandacht voor de noden  

in onze eigen stad. 



In de naam van de Vader,  

Gij die ons leven geeft, 

die antwoordt op onze vragen en ons vrij laat. 

In de naam van de Zoon, 

Gij die in de wereld komt, het mensenleven deelt, 

onze Broeder wil zijn en ons voorgaat. 

In de naam van de Geest, 

Gij die onze harten verwarmt,  

ons denken verlicht, 

richting geeft aan ons handelen 

en ons krachtig maakt. 

In de naam van de Vader, de Zoon  

en de Heilige Geest. Amen. 

 

Stiltemoment 

 

Welkom 
Vandaag is het Drievuldigheidszondag. 

Meer dan andere zondagen staat ons samenzijn  

in het teken van Vader, Zoon en Geest. 

Het is vandaag een dag waarop we bemoedigd worden 

omdat God een levende God is, een God die liefde is. 

Een God die zijn liefde laat uitgaan naar alle mensen, 

wereldwijd. 

 

Loflied   

 

Slotgebed 

God ik wil U binnenlaten  

in de kern van mijn bestaan,  

en mij van kop tot teen laten inspireren 

door uw liefde, net zoals Jezus. 

Uw Geest wil mij leiden,  

vooral op ongebaande wegen en op tochten 

vol hindernissen en valkuilen. 

Gij reikt mij uw hand en brengt mij naar de plaats 

waar waarheid het wint op de leugen 

en waar alleen maar liefde is. 

Dan weet ik dat ik ‘thuis’ ben. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

Om in stilte te lezen 

Als ik bid tot God, dan roep ik: Hoor je me? 

Zie je hoe ik geniet van alles  

wat Jij gemaakt hebt. Bedankt! 

En ik noem God: vader en moeder, 

liefdevolle bron van alle leven. 

 

Als ik bid tot Jezus, dan roep ik: Help je me? 

Ik zie hoe jouw woorden 

ook altijd daden waren 

en hoe jouw liefde voor God  

en voor je medemensen  

groter was dan de liefde  

voor je eigen leven. 

Ik zou je willen navolgen. 

En ik noem Jezus: mijn grote broer, 

trouwe vriend voor het leven. 

 

Als ik bid tot de Geest dan roep ik: Ben je met me? 

Want al heb ik  

het geloof in God 

en de liefde van Jezus, 

dan nog zou ik zonder jouw stuwende kracht 

niet tot hopen in staat zijn. 

En ik noem de Geest: mijn motor, 

wind die waait waarheen God wil. 

 



Vooral in de nacht, die de laatste van zijn leven werd, 

heeft Hij een subliem gebaar van liefde getoond. 

(…) 

Blijf dit doen om Mij te gedenken. 
 
Als wij dan eten van dit brood  en drinken  
uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren 
totdat Hij komt. 

 
Vader, wij zijn U dankbaar 

omdat wij in deze tekenen van brood en beker  
Jezus van Nazareth mogen gedenken. 

Zend ons zijn Geest  

opdat ook wij voor elkaar genade zouden zijn, 

hoe onvolkomen ook. 

 

Geef dat wij elkaar waarderen, 

dat we niet blind zijn  

voor de mens naast ons 

of doof en onverschillig voor zijn nood. 

 

Wij bidden U om uw blijvende liefde  

voor alle mensen die gestorven zijn (…) 

 

Gij die ons mensen hebt gemaakt 

bekleed ons met Uw naam. 

Maak ons nieuw, zegen ons 

en schenk ons aan elkaar. 

 

Onze Vader 

Bezield door zijn Geest, naar het voorbeeld  

van zijn Zoon bidden wij tot Hem die ook wij  

'Vader' mogen noemen: Onze Vader... 

 

Gebed om vrede en vredewens 
Heer, Jezus Christus, 

neem alle verdeeldheid weg uit ons midden. 

Schenk ons uw Geest. 

Dat Hij ons leert nieuwe wegen te gaan  

en te getuigen van Gods aanwezigheid  

in ons midden. 

   Die vrede van de drie-ene God zij altijd met u. 

   En wensen wij elkaar van harte die vrede 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. 

 

 

 

Gebed 

God, Gij zegt tot ons: 

"Ik wil zorg voor je dragen 

zoals een vader en een moeder voor hun kind. 

Ik wil je beschermen en van je houden, 

alle dagen. 

Als blijk van mijn liefde 

heb Ik je zelfs mijn Zoon gegeven, 

opdat mijn tederheid een gezicht zou krijgen 

en opdat mijn droom van een hemelse wereld 

werkelijkheid zou worden." 

Wij willen van Hem leren hoe wij ons leven  

kunnen afstemmen op de adem van uw Geest 

en hoe wij een mens van vrede en liefde  

kunnen worden. Amen. 

 

Inleiding op de lezingen 
‘Wie is God voor ons’. 

Bij velen van ons leeft deze vraag.  

De lezingen helpen ons om een antwoord te vinden. 

In het evangelie zegt Jezus ons dat Hij zo sterk met God 

verbonden is, dat Hij met Hem één wordt. 

 

Eerste lezing 

Wie God zegt, vertelt het verhaal 

van Hem die heet: ‘Ik ben er’, 

die als een Vader aan de oorsprong staat 

van ons bestaan, 

die ons de wereld heeft toevertrouwd 

opdat wij er zorg voor zouden dragen, 

die met ons meegaat, ons zegent en zendt 

om een zegen te zijn voor anderen. 

 

Wie God zegt, vertelt het verhaal 

van Jezus Christus, 

de Mens in wie duidelijk werd wie God is, 

die zijn naam ten volle heeft waargemaakt. 

De mens die er is voor anderen: 

als brood aan mensen gegeven. 

 

Wie God zegt, vertelt het verhaal 

van zijn Geest die in ons leeft, 

die in ons spreekt ‘Ik ben er voor u’, 

die ons bezielt en richt  

om zijn naam in ons leven waar te maken. 

 

Onze God is een groot verhaal van liefde, 

dat in ons leven te lezen is. 

 

Orgel 

 

Evangelie   
Johannes 16,12-15 

 

 

 

 



Laat ons de Heer loven alle volken 

 

Homilie 

 

Voorbeden 

Mogen onze gebeden als wierook opstijgen  

naar God die ons tot zegen is  

en die weet wat wij vragen: 

 

voor ouders en opvoeders,  

voor wie leiding geven, besturen, regeren,  

voor allen die zoeken, 

voor wie God ver weg is, 

voor zieken en stervenden, 

voor zij die zich zorgen  

maken over de toekomst, 

voor hen die gelukkig  

door het leven gaan, 

voor mensen die rouwen, 

voor hen naar wie ons gebed uitgaat … (stilte) 

Drie-Ene God, 

Gij bezielt ons met uw Geest, 

zodat wij waarheid verbinden met liefde en geduld, 

zoals Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen. 

 

Geloofsbelijdenis 

Ik geloof in God, schepper van hemel en aarde, 

bron van liefde voor 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 

Vandaag gaat de opbrengst van de omhaling voor 

de noden in onze eigen stad: naar die werkgroepen 

van onze parochie die mensen helpen in financieel 

moeilijke omstandigheden. DANK voor uw gift! 

 

Gebed over de gaven 

Vader, uw naam is mooi en eenvoudig: 

‘Ik ben er’. 

Mag dit brood het teken zijn  

van onze inzet voor elkaar. 

Met deze wijn willen wij drinken van uw Geest  

die ons doet getuigen van Jezus,  

uw zoon en onze Broeder. 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. 

 

Hoe kunnen wij U danken voor het geluk  

dat ons geopenbaard werd in Jezus, uw Zoon? 

Met Hem danken wij U omdat Gij  

uw boodschap verkondigd hebt 

aan eenvoudige mensen. 

Met Hem danken wij U 

omdat Gij ons hoop en uitzicht geeft. 

Daarom loven en prijzen wij U met deze woorden:  

 
Heilig, heilig, heilig de Heer, 
de God deze hemelse machten. 
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. 
Hosanne in de hoge. 
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren. 
Hosanna in de hoge.  

 
Wij danken U voor Jezus, de Christus, 

de man uit Nazareth, 

die U ‘Abba’, zijn lieve Vader noemde. 

Door Hem was zo veel van U te zien en te ervaren. 

 

Gedreven door gerechtigheid en goedheid 

openbaarde Hij uw naam in deze wereld. 

Door zijn woorden van begrip en vergeving, 

door zijn attentie voor gekwetste mensen, 

door blinden uitzicht te geven 

en lammen veerkracht, 

toonde Hij uw liefde voor ons, mensen. 


