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Luisteren naar Gods stem
Zij vertrokken om te prediken
dat men zich moest bekeren.
Zij dreven veel duivels uit,
zalfden veel zieken met olie
en genazen hen.
Marcus 6, 12-13

♫ Openingslied: Heeft Hij ons bidden opgevangen.no. 610
1 Heeft Hij ons bidden opgevangen?
Hij heeft op ons zijn Naam gelegd.
Meer dan een mens ooit kan verlangen:
Ik ben met u, heeft Hij gezegd.
Opent uw harten, mensenkind’ren,
die bang en ontoegank’lijk zijt,
geen macht ter wereld kan verhind’ren
dat Hij u naar zijn woord bevrijdt.
2 Hij zal de armen niet verstoten,
Hij is met onze nood bekleed.
Voor allen die zijn vastgelopen
heeft Hij een naam, een nieuwe geest.
Hij spreekt de taal van alle landen
en overal ontkiemt zijn rijk.
Waar wij maar gaan is Hij voorhanden
en achter elke mens staat Hij.
3 Zijt Gij het eerst van ons geboren,
zijt Gij de welbeminde Zoon,
blijf ons dan trouw, wij zijn verloren
als Gij niet met ons samenwoont.
Dat wij met U gelukkig leven
en spelen voor Gods aangezicht,
dat wij elkaar de vrede geven
die Gij voor ons hebt aangericht
 Schuldbelijdenis
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♫ Loflied: EERT GOD DIE ONZE VADER IS
Eert God die onze Vader is,
weest allen welgemoed.
Looft Hem, gij zult in vrede zijn;
aanbidt al wat Hij doet.
U, Heer, komt alle leven toe
en, wie of waar Gij zijt,
U is de macht, U zingen wij
dank voor Uw heerlijkheid.

b

Lam Gods dat onze zonden draagt,
neem deze lofzang aan.
Gedenk ons in uw koninkrijk,
want Jezus is uw naam.
Gij die voor ons ten beste spreekt,
Messias, onze Heer.
O eengeboren Zoon van God,
kom haastig tot ons weer.
 Openingsgebed
God, onze Vader,
in Jezus, uw Zoon, hebt Gij ons uitverkoren
tot kinderen van uw genade,
tot getuigen van de blijde boodschap.
Geef dat wij deze zending trouw vervullen,
belangeloos en alleen bekommerd om de opdracht
die Gij ons toevertrouwt.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon...
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L.: De eerste lezing is uit de profeet Amos 7, 12-15
Door de machthebbers ter verantwoording
geroepen getuigt de profeet Amos van zijn roeping. Hij is van niemand afhankelijk, behalve van de
Heer, die hem zond.
In die tijd zei Amasja (de priester van Betel) tot Amos:
“Ziener, u moet maken dat u wegkomt! Verdwijn naar
Juda, en verdien daar uw brood maar met profeteren!
Hier in Betel mag u niet meer profeteren, want dit
heiligdom is van de koning, en dit gebouw van het rijk.”
Amos gaf Amasja ten antwoord: “Ik ben geen profeet of lid
van een profetengilde; ik ben veehoeder en vijgenkweker.
Maar de Heer heeft mij achter mijn beesten weggehaald,
en het is de Heer, die mij gezegd heeft: Trek als profeet
naar mijn volk Israël.”
Zo spreekt de Heer. - Wij danken God
Antwoordpsalm: Ps.: 85, 9ab-10.11-12.13-14
L.:
Aanhoren zal ik wat God tot mij zegt,
voorzeker een woord van verzoening.
Zijn heil is nabij voor hen die Hem vrezen,
zijn glorie komt weer bij ons wonen.
A.: Laat ons uw barmhartigheid zien,
geef ons uw heil, o Heer.
L.:

Als trouw en erbarmen elkaar tegemoet gaan,
als vrede en recht elkander omhelzen;
Dan zal de trouw uit de aarde ontspruiten,
en ziet uit de hemel gerechtigheid neer.
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A.:

Laat ons uw barmhartigheid zien,
geef ons uw heil, o Heer.

L.:

Dan zal de Heer ons zijn zegen schenken
en draagt ons land rijke vrucht.
Dan zal voor Hem uit gerechtigheid gaan
en voorspoed zijn schreden volgen.
Laat ons uw barmhartigheid zien,
geef ons uw heil, o Heer.

A.:

L.: De tweede lezing is uit de brief van de heilige apostel
Paulus aan de christenen van Efeze 1, 3-14 (of 1, 3-10)
Paulus begint zijn brief met een lofprijzing, waarin hij
zijn christelijke geloofsvisie samenvat.
Broeders en zusters, gezegend is God, de Vader van onze
Heer Jezus Christus, die ons in de hemelen in Christus
heeft gezegend met elke geestelijke zegen. In Hem heeft
Hij ons uitverkoren vóór de grondlegging der wereld, om
heilig en vlekkeloos te zijn voor zijn aangezicht. In liefde
heeft Hij ons voorbestemd zijn kinderen te worden door
Jezus Christus, naar het welbehagen van zijn wil, tot lof
van de heerlijkheid van zijn genade. Hiermee heeft Hij ons
begiftigd in de geliefde, in wie wij de verlossing hebben
door zijn bloed, de vergiffenis der zonden dank zij de
rijkdom van zijn genade. Die heeft Hij ons meegedeeld
als een overvloed van wijsheid en inzicht. Want Hij heeft
ons zijn geheim raadsbesluit doen kennen, de beslissing
die Hij in Christus had genomen ter verwezenlijking van de
volheid der tijden: het heelal in Christus onder één hoofd
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te brengen, alle wezens in de hemelen en alle wezens op
aarde, in Hem. In Christus hebben wij ook ons erfdeel
ontvangen, daartoe voorbestemd door de
beschikking van Hem die alles tot stand brengt naar
het besluit van zijn wil, opdat wij verbreiden de lof
van zijn heerlijkheid, wij, die reeds tevoren onze
hoop op de Christus hadden gebouwd. In Christus
zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het
evangelie van uw heil hebt aanhoord, in Hem zijt
ook gij tot het geloof gekomen, verzegeld met de
heilige Geest der belofte die het onderpand is van
onze erfenis, tot verlossing van Gods eigen volk
en tot lof van zijn heerlijkheid.
Zo spreekt de Heer. - Wij danken God
♫Tussenlied: ALS GIJ NAAR DE WOORDEN LUISTERT c
Als gij naar de woorden luistert
die hier tot u zijn gezegd,
zullen zij een licht ontsteken,
wijzen zij de goede weg.
Als gij naar de woorden luistert
die van mij geschreven staan,
zullen zij van vrede spreken
die er schuilgaat in mijn naam.
Als gij naar mijn woorden luistert
ze van harte wilt verstaan,
zullen zij de Vader tonen,
zult gij niet verloren gaan.
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Als gij naar mijn woorden luistert
brengt de dood niet langer vrees,
wordt gij tot Gods zoon herboren,
ademt gij zijn levensgeest

 Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus
Christus volgens Marcus 6, 7-13
Jezus zendt zijn leerlingen uit. Vrij en ongebonden
moeten zij gaan, in de naam en met de
kracht van hun Heer.
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In die tijd riep Jezus de twaalf bij zich en begon hen twee
aan twee uit te zenden. Hij gaf hun macht over de onreine
geesten en verbood hun iets anders mee te nemen voor
onderweg dan alleen een stok: geen voedsel, geen
reiszak, geen kopergeld in hun gordel.
“Wel moogt ge sandalen dragen, maar trekt geen dubbele
kleding aan.”
Hij zei verder: “Als ge ergens een huis binnengaat, blijft
daar tot ge weer afreist. En is er een plaats waar men u
niet ontvangt en niet naar u luistert, gaat daar dan weg
en schudt het stof van uw voeten als een getuigenis tegen
hen.” Zij vertrokken om te prediken dat men zich moest
bekeren. Zij dreven veel duivels uit, zalfden veel zieken
met olie en genazen hen.
Zo spreekt de Heer. - Wij danken God
Overweging
Geloofsbelijdenis
Voorbede
Laat ons bidden tot God onze hemelse Vader, die
graag wil dat wij zijn gaven in blijdschap aannemen:
Voor de paus en de bisschoppen en allen die het geloof
verkondigen: dat zij door een leven van toewijding en
eenvoud laten zien dat er méér is om voor te leven
dan alleen het hier en nu; dat wij als kinderen van God
geroepen zijn om Hem voorgoed toe te behoren.
Laat ons bidden.
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Voor mensen die op zoek zijn naar de zin van hun leven:
dat zij hun hart mogen openen voor wat ons in het
evangelie wordt aangezegd; dat er voor ons een
geweldige toekomst is bereid, als wij ons ertoe kunnen
zetten geloof te hechten aan Christus. Laat ons bidden.
Voor mensen die moeite hebben te antwoorden op Gods
stem: dat zij tot het inzicht mogen komen dat het voor
onze eigen bestwil is, mits we bereid zijn in te gaan op
wat God ons aanreikt. Laat ons bidden.
Voor onszelf:
dat wij ons hart openen voor alles wat van God komt
en bereid zijn te doen wat de Heer van ons verlangt;
dat we Gods roepstem die tot ons hart spreekt ook
verstáán en mogen ontdekken wat voor ons de weg is
die naar onze bestemming leidt. Laat ons bidden.
Hier volgen de intenties van de eigen gelovige
gemeenschap...
Heer, wij danken U dat U ons naar U toe wilt trekken.
Help ons trouw te kunnen volbrengen, wat U van ons
verlangt. Dat uw heilige Geest ons mag bijstaan bij alles
wat ons bezighoudt, opdat wij ten volle mens mogen
worden en eenmaal definitief bij U thuis mogen komen.
Door Christus onze Heer. Amen.
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♫ Tafellied: EET VAN HET BROOD
mel. Zomaar een dak
Eet van het brood, voedsel voor velen,
al wie er breekt, doet mensen goed,
gaat in Zijn spoor: delen is helen,
een klein begin van overvloed;
sterven is leven, dood het begin
van opstaan, verdergaan,
nog enkel in Zijn Naam.
Drink van de wijn, beker tot weten
waartoe wij hier geroepen zijn:
zegen en heil! Drinken en eten
om er te zijn voor groot en klein.
Sterven is leven, dood het begin
van opstaan, verdergaan,
nog enkel in Zijn Naam.
Beker en Brood, zijn om te weten:
Hij wil voor altijd bij ons zijn.
Telkens wanneer wij het vergeten
horen wij weer bij Brood en Wijn:
sterven is leven, dood het begin
van opstaan, verdergaan,
nog enkel in Zijn Naam.
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 Gebed over de gaven
Geest gevende God,
met de handen van allen
hier aanwezig
bieden wij U deze gaven aan,
brood en wijn
tekenen van eenheid in veelheid,
tekenen van veelheid in eenheid.
Moge dit brood en deze wijn
door de handen gaan van Hem
die ze eerder heeft gemaakt
tot tekenen
van zijn blijvende aanwezigheid.
Moge het delen van dit brood
en deze wijn, vandaag,
op de dag van de zending van de apostelen
en van ons allen
ook tekenen zijn
van de inspirerende en bezielende
aanwezigheid van Uw Geest, God.
Dat vragen wij door Christus onze Heer.
Prefatie
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
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Heilige Vader, machtige eeuwige God,
om recht te doen aan uw heerlijkheid,
om heil en genezing te vinden zullen wij U danken, altijd
en overal
door Jezus Christus onze Heer.
Die eenmaal door de dood is heengegaan,
het ontzagwekkend wonder heeft volbracht;
die ons wegvoert uit het slavenhuis
van dood en zonde, om te zijn:
uw uitverkoren en geheiligd volk, koningen en priesters worden wij genoemd.
Uw grote daden, God, verkondigen wij overal:
dat Gij ons uit de duisternis geroepen hebt
om nu te leven in uw onvergankelijk licht.
Daarom, met alle engelen, machten en krachten,
met allen die staan voor uw troon,
loven en aanbidden wij U en zingen U toe vol vreugde:
Heilig, heilig, heilig..
Eucharistisch gebed VI
Heer, onze God,
Gij zijt heilig en goed, en zo bekend met ons,
dat onze namen geschreven staan in uw hand.
Geen mens zult Gij vergeten, dank zij Jezus,
die Gij hebt voortgebracht en uitgezonden
om tranen te drogen van mensen die geslagen zijn,
om het hart te helen van hen die gebroken zijn,
om brood te worden voor vandaag
en de vrede zelf te zijn.
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Wij danken U dat Hij ons ruimte geeft en
vrijheid schept.
Wij danken U dat Hij de naam geworden is voor
heel ons leven ten einde toe.
Heilig deze gaven met de dauw van uw Geest, dat zij
voor ons worden tot Lichaam en Bloed van Jezus
Christus, onze Heer.
Want in de nacht dat Hij zijn leven gaf, nam Hij
brood in zijn handen,
Hij zegende U, Hij brak het brood en gaf het aan
zijn leerlingen met de woorden: NEEMT EN EET
HIERVAN, GIJ ALLEN, WANT DIT IS MIJN LICHAAM
DAT VOOR U GEGEVEN WORDT.
Ook nam Hij de beker, zegende U weer en gaf hem
aan zijn leerlingen met de woorden:
NEEMT DEZE BEKER EN DRINKT HIER ALLEN UIT, WANT
DIT IS DE BEKER VAN HET NIEUWE ALTIJDDURENDE
VERBOND.
DIT IS MIJN BLOED DAT VOOR U EN ALLE MENSEN
VERGOTEN WORDT TOT VERGEVING
VAN DE ZONDEN.
BLIJFT DIT DOEN OM MIJ TE GEDENKEN.
Verkondigen wij het mysterie van het geloof:
A: Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze
beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij
komt.
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Heer onze God,
zo gedenken wij Hem die weet wat lijden is
en die de dood heeft gezien; die Gij hebt
opgewekt en naam gegeven hebt hoog
boven alle namen.
Jezus, de Heer, is Hij, die is en blijven zal uw rechterhand;
en tot Hij komt, verkondigen wij Hem door deze
levensbeker en door dit brood dat wordt gedeeld.
Wij bidden U:
zend uw Geest in ons, die over deze aarde gaat
en maak ons tot een volk, dat recht doet om
gerechtigheid.
Maak leven en welzijn toch sterker dan oorlog
en dood, en laat ons mensen zijn die
woningen bouwen voor uw stad van vrede;
breek het geweld in ons en breng ons thuis bij
U uit kracht van Hem de mensenzoon, hier in
ons midden.
Maak leven en welzijn toch groter en sterker
dan oorlog en dood;
en laat ons mensen zijn die woningen bouwen
voor uw stad van vrede;
Bevestig uw Kerk die in ballingschap is,
en maak haar één in liefde en geloof,
tezamen met uw dienaar Franciscus, onze paus en
met alle bisschoppen.
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Samen met heel uw volk,
met Maria, altijd maagd, de moeder van de Heer, met
apostelen, martelaren en al uw heiligen,
vragen wij om uw barmhartigheid
voor levenden en doden, erkennen wij uw grootheid en
brengen U onze dank.
Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw Naam geprezen zijn,
Heer onze God, almachtige Vader,
in de eenheid van de heilige Geest,
hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.
Onze Vader
A.: 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.
Vredesgebed:
Geest gevende God,
door Jezus hebt Gij de apostelen gezonden,
om de boodschap van heil uit te dragen.
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Gij wilt dat de volgelingen van uw Zoon
het aan iedereen duidelijk maken
dat in uw Geest mensen van verschillend ras,
verschillende taal en beleving van religie,
elkaar kunnen verstaan en samen
enthousiast kunnen worden voor een hoger ideaal.
Maak die eerste begeestering ook de basis
voor de begeestering
die nodig is om te komen tot ware vrede.
Moge zo’n vrede,
geïnspireerd door uw Geest, met ons allen zijn.
Lam Gods
Uitnodiging tot Communie:
Jezus, U nodigt ons vandaag uit aan tafel met U,. Vrijdag
was de dag, waarop wij de martelaren van Gorkum
herdachten,
die vaak worden afgebeeld met in hun handen de
monstrans, teken van hun geloof in de eucharistie,
teken van geloof in maaltijd houden met U.
U heeft ons gezegd, dat U met ons zult blijven,
wanneer wij zo in Uw Naam samen komen, wat ook de
overtuiging was van de martelaren van Gorkum
Gelukkig daarom wij, dat wij ook vandaag weer
mogen samenzijn als broeders en zusters
voor tijd en eeuwigheid,
want zie: Dit is
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♫Communielied: ZOLANG HET GRAAN VAN MOEDER
AARDE
mel. (Zolang er mensen zijn op aarde)
Zolang het graan van moeder aarde
geen voedsel is voor al wat leeft,
zolang roept Hij ons aan de tafel
te doen wat Hij bevolen heeft.
Zolang de vruchten van de wijnstok
alleen de rijken vreugde biedt,
zolang gaat Hij ons voor in delen,
zal klinken het: "vergeet me niet!"
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Zolang wij mensen brood en beker
niet delen zoals Hij het deed,
zolang zal vrede in de wereld
niet overwinnen alle leed.
Heer, leer ons breken, leer ons delen
het brood en ook de beker wijn.
Heer, laat ons in uw naam verzameld
elkanders broers en zusters zijn.
 Slotgebed
God, laat alle dingen,
waarop wij onze hoop gevestigd hebben,
wensen worden die realiseerbaar zijn.
Moge het lichaam en bloed van uw Zoon
dat wij ontvangen hebben ons daarbij helpen.
Het nog voor liggende leven kan vreugde brengen en
verdriet. We zullen lachen en huilen, maar
laat geen dag voorbij gaan zonder vriendschap, begrip en
liefde.
Maak dat wij de zending van uw Zoon ontvangen
blijven uitoefenen met de mogelijkheden die wij hebben.
Maat laat ons ook met voldoening terugkijken op het mooie
dat wij in ons leven samen gedaan hebben.
Blijf, God, een licht op de weg van ons allen.
Vervul ons hart met de warmte van uw goedheid.
Maak ons tot een zegen voor elkaar
onze verdere levensdagen.
Dat vragen wij door Christus onze Heer.
Mededelingen
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Zegenbede:
Wij bidden, dat de Geest van God
ons blijft bezielen en bemoedigen
om te komen tot een leven
dat een afspiegeling is van al het goede
dat U voor ons mensen graag gerealiseerd ziet.
Moge u allen geïnspireerd heengaan
met de zegen van de schepper God die één is als
Vader, Zoon en H. Geest
♫ Slotlied: KIJK OM JE HEEN
mel. zomaar een dak.
Kijk om je heen, kijk naar het leven,
dat ons verwondert dag na dag,
dat niet alleen ons wordt gegeven,
maar waarin ieder delen mag.
Leven op aard, bewondering waard,
van ieder groot en klein
die deel daarvan mag zijn.
Kijk om je heen, dank voor de dingen,
die ons het leven steeds weer geeft,
die iedereen daaglijks omringen
waarin de mens gelukkig leeft.
Breek nimmer af wat God aan ons gaf,
eerbiedig het bestaan,
geef iedereen ruim baan.
Kijk om je heen om mee te werken
aan wat het leven leefbaar maakt.
Wij niet alleen, ieder moet merken
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dat onze zorg het leven raakt
Alles wat leeft, wat ademtocht heeft,
vraagt naar zijn Scheppers wens
om eerbied van de mens.
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