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Openingslied 
 

Hoort hoe God met mensen omgaat, 
hoe Hij zijn belofte houdt, 
die de mens van den beginne 
adem geeft en gaande houdt. 
 

Hoort hoe God met mensen omgaat 
hoe hij deed met Abraham 
die Hij nageslacht beloofde  
Talrijker dan korrels zand 
 

Hoort hoe God met mensen omgaat 
hoe Hij ons een Dienaar zond 
die met liefde als zijn wapen 
ons voorgoed aan zich verbond. 
 

Hoort hoe God met mensen omgaat 
hoe wij Hem ter harte gaan 
die ook hier tot ons zal spreken 
als wij vragen naar zijn Naam. 
 

 
Welkom en inleiding op de viering 
 
 
Stilte 
 
 

Gebed om ontferming 
 

Allen: Barmhartige God, 
wij belijden voor U en voor elkaar 
dat wij regelmatig teveel met onszelf bezig zijn,  
te weinig gericht op de ander 
Wees genadig heer 
♫  Wees genadig Heer, gedenk toch uw volk. 
 

Allen: Soms zijn we te druk bezig om  nog te bidden of te 
reflecteren  
en nemen we de tijd niet om te luisteren. 
Wees genadig Heer 
♫  Wees genadig Heer, gedenk toch uw volk. 

1 



 

Allen: Soms zien we niet hoe hard onze zorg nodig is. 
Wees genadig heer 
♫  Wees genadig Heer, gedenk toch uw volk. 
 

Allen: Laat ons in uw liefde blijven. Amen 
 
 
 
 

  ♫  Lofzang 
 

Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest,  
naam die ons leven draagt! 
 

 

 

Gebed om luisterbereidheid 
 
V.  Om luisterbereidheid bidden wij 
in dit uur rond de Schrift. 
A. Dat wij niet zomaar horen  
wat wij willen horen, 
maar dat wij horen en verstaan 
wat wij nog niet weten  
of niet willen weten. 
V. Om luisterbereidheid bidden wij 
in dit uur rond de Schrift. 
A.  Dat wij uit oude en bekende verhalen 
nieuwe schatten van bevrijding delven. 
Om luisterbereidheid bidden wij 
in dit uur rond de Schrift. Amen 
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DIENST VAN HET WOORD 
 
 
Eerste lezing: Genesis 18, 1-10a 
De Heer verscheen opnieuw aan Abraham, bij de eiken van 
Mamre. Op het heetst van de dag zat Abraham in de ingang 
van zijn tent. Toen hij opkeek, zag hij even verderop plotseling 
drie mannen staan. Onmiddellijk snelde hij de tent uit, naar hen 
toe. Hij boog diep en zei: ‘Heer, wees toch zo goed uw dienaar 
niet voorbij te gaan. Ik zal wat water voor u laten halen zodat u 
uw voeten kunt wassen, maak het u hier onder de boom 
intussen gemakkelijk. Ik zal u ook iets te eten brengen, zodat u 
weer op krachten kunt komen voordat u verdergaat. Daarvoor 
bent u immers bij uw dienaar langsgekomen?’ Zij antwoordden: 
‘Wij nemen uw uitnodiging graag aan.’ 
Abraham haastte zich naar de tent, naar Sara. ‘Vlug,’ zei hij, 
‘drie schepel fijn meel! Maak deeg en bak brood.’ Daarna 
snelde hij naar de kudde, zocht een mooi kalf uit dat er mals 
uitzag, en gaf dat aan e en knecht, die het onmiddellijk 
klaarmaakte. Hij haalde boter en melk, nam het gebraden kalf 
en zette alles aan zijn gasten voor. Terwijl zij aten, bleef hij bij 
hen staan onder de boom. 
‘Waar is Sara, uw vrouw?’ vroegen zij hem. ‘Daar, in de tent,’ 
antwoordde hij. Toen zei een van hen: ‘Ik kom over precies een 
jaar bij u terug en dan zal uw vrouw Sara een zoon hebben. 
 
 
 
♫ Psalm 15 
Wie mag te gast zijn in uw tenten, wonen zelfs in uw huis hoog. 
In de bergen, uitzicht wijd?  
Doe recht, spreek waarheid, laster niet, hebt Gij gezegd.  
Wees trouw, verloochen niet je naaste die een mens is zoals jij,  
Geef wat je geve kan zegt Gij.  
Gezegend om uw woord, gezegend om uw naam:  
Ik zal er zijn.  
Gezegend om uw woord, gezegend om uw naam:  
Ik zal er zijn.  
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Evangelielezing: Lucas 10, 38-42 

 

Toen ze verder trokken ging hij een dorp in, waar hij gastvrij 
werd ontvangen door een vrouw die Marta heette. Haar zuster, 
Maria, ging aan de voeten van de Heer zitten en luisterde naar 
zijn woorden. Maar Marta werd helemaal in beslag genomen 
door de zorg voor haar gasten. Ze ging naar Jezus toe en zei: 
‘Heer, kan het u niet schelen dat mijn zuster mij al het werk 
alleen laat doen? Zeg tegen haar dat ze mij moet helpen.’ De 
Heer zei tegen haar: ‘Marta, Marta, je bent zo bezorgd en je 
maakt je veel te druk. Er is maar één ding noodzakelijk. Maria 
heeft het beste deel gekozen, en dat zal haar niet worden 
ontnomen.’ 
 
 
♫  Acclamatie 
 

Danken wij de Heer, ere zij God die ons het leven geeft.  
 
 
Overweging 
 
 
Stilte  
 
 
Geloofsbelijdenis    (tekst Edward Schillebeeckx) 
 

V:  Ik geloof in God, de Vader; de almacht van liefde.  
Hij is de Schepper van hemel en aarde,  
van heel deze ruimte met al zijn geheimen;  
van de wereld waarop wij leven  
en de sterren waarheen wij reizen.  
 

A:  Hij kent ons van eeuwigheid,  
nooit vergeet Hij dat wij uit het stof van de aarde zijn gemaakt, 
en eenmaal als stof tot haar zullen terugkeren.  
 

V: Ik geloof in Jezus Christus, de eniggeliefde Zoon van God 
Hij heeft uit liefde voor ons allen  
willen delen in onze geschiedenis, ons bestaan.  
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Ik geloof dat God op een menselijke wijze  
God-voor-ons heeft willen zijn. 
Hij heeft als mens onder ons gewoond,  
een licht midden in de duisternis. 
Maar de duisternis heeft Hem niet begrepen.  
Wij hebben Hem aan het kruis geslagen.  
En Hij is gestorven en begraven 
 

A:  Maar Hij vertrouwde op God’s laatste woord,  
en is verrezen, eens en voorgoed, 
zeggend, dat Hij ons een plaats zal bereiden 
in het huis van zijn Vader, waar Hij woont.  
 

V:  Ik geloof in de Heilige Geest, die Heer is en leven geeft.  
En voor profeten onder ons is Hij hun vuur,  
hun kracht, hun taal.  
Ik geloof dat wij mensen samen op  weg zijn,  
pelgrims, geroepen en verzameld  
om één heilig volk van God te worden. 
Want ik belijd de bevrijding uit het kwaad, 
de opdracht tot gerechtigheid  
en de moed om lief te hebben. 
 

A:  Ik geloof in het eeuwig leven, 
in de liefde die sterker is dan de dood, 
een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. 
Ik geloof dat ik hopen mag op een leven met God, 
en met elkaar tot in de eeuwen der eeuwen: 
glorie voor God en vrede voor de mensen. 
Amen  
 
 

 
Voorbede 
 

♫  Acclamatie 
Die ons allen bij name noemt, zie ons aan! 
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DIENST VAN DE TAFEL 
 
 
Klaarmaken van de tafel 
 
Collecte 1: voor onze Geloofsgemeenschap (NL72 RABO 015 

62767 20 tnv Parochie zalige Titus, ovv Locatie MVR Bennekom) 

Collecte 2:  AZC’S Stichting de Vrolijkheid. (NL47 TRIO 0338 

7281 39) 
 
 
 
 

Lied 
 

Er is nog zomer en genoeg 
wat zou het loodzwaar tillen zijn wat een gezwoeg  
als iedereen niet iedereen terwille was,  
als iedereen niet iedereen op handen droeg.  
 
 
 

 
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. 
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♫   Vredewens 
 

Christus heeft ons zijn vrede beloofd 
Die hebben we heel hard nodig  
Om samen die vrede te verspreiden 
Vrede voor ons als gemeenschap van Jezus Christus 
Zoekend om mens te zijn, met onze vreugde en onze pijn,  
aandachtige zorgzame mensen 
wensen we elkaar de vrede van Christus toe. 
 

Vrede voor jou, vrede voor jou.  
 
 
 
Delen van het Heilige Brood 
 
 
 
Lied 
 
Het simpele gerei,  
het brood, dat is gesneden, de stilte, de gebeden  
– Want de avond is nabij.  
 

Uit tranen en uit pijn ‘ 
dit samen zijn verkregen; bij sober brood de zegen  
Twee in uw naam te zijn.  
 

Waaraan de witte dis  
uw teken wordt beleden verschijnt Gij: ‘u zij vrede’  
gij Brood, gij Wijn, gij Vis.  
 
 
 
Dankgebed 
 

V:  Gij Herder van mensen, schenkt ons nieuwe kracht, nu wij 
het brood van het leven gedeeld hebben. Bewaar ons in de 
eenheid van het geloof, vervul ons met de hoop op een leefbare 
wereld en houd ons bijeen in onderlinge liefde. 
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A:  U naam Heer, zij geprezen tot in eeuwigheid duurt uw trouw 

V:  Gij doet ons op aarde samenleven, een teken van uw liefde 
voor ons. Wij danken u voor alle mensen die ons hebben 
gevormd en van wie wij zoveel ontvangen, de zorg van onze 
ouders, de liefde van onze kinderen, de onderlinge 
verbondenheid, de verzoening en de liefde, wij danken u voor 
dat alles 

A:   U naam Heer, zij geprezen tot in eeuwigheid duurt uw trouw 

V:   Gij hebt ons een geest gegeven en handen, verstand en 
een hart, zo kunnen wij zorgen voor elkaar en voor een 
bewoonbare aarde. Daarvoor danken wij U 

A:  U naam Heer, zij geprezen tot in eeuwigheid duurt uw trouw 

V:  Gij laat ons leven in een gemeenschap, in een stad in een 
land. Voor al het zwoegen van mensen dat gewijd is aan 
verbondenheid en recht doen aan elkaar, zeggen wij vol 
dankbaarheid 

A:  U naam Heer, zij geprezen tot in eeuwigheid duurt uw trouw 

V:  Gij hebt ons in uw kerk samengeroepen in 
verantwoordelijkheid voor elkaar om aan allen het geheim van 
uw liefde te openbaren en samen te kunnen werken aan de 
nieuwe schepping, uw koninkrijk tot in eeuwigheid. 

A:  Amen 

 
 
Zegenbede   (van Thersia van Lisieux) 
 

Moge je op God vertrouwen  
dat je precies bent waar je zou moeten zijn. 
Moge je nooit de oneindige potentie vergeten  
die uit vertrouwen is geboren. 
Moge je de gaven gebruiken  
die je hebt gekregen. 
Moge je tevreden zijn  
met het feit dat je een kind van God bent. 
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Laat deze aanwezigheid 
tot in je botten verankeren  
en je ziel de vrijheid gunnen 
om te zingen, te dansen, te danken  
en lief te hebben. 
Het is er voor ons allemaal. 
 

 
Lied 
 

U kennen uit en tot U leven,  
verborgene die bij ons zijt, 
zolang ons ’t aanzijn is gegeven,  
de aarde en de aardse tijd,  
o Christus, die voor ons begin  
en einde zijt, der wereld zin! 
 

Gij zijt het brood van God gegeven,  
de spijze van de eeuwigheid;  
Gij zijt genoeg  om van te leven voor iedereen en voor altijd.  
Gij voedt ons nog, o hemels brood,  
met leven midden in de dood.  
 
 

Gij zijt tot herder ons gegeven, wij zijn de schapen die Gij weidt;  
waar Gij ons leidt is ’t goed te leven,  
Heer, die ons voorgaat door de tijd.  
 

O Christus, ons van God gegeven,  
Gij tot in alle eeuwigheid de weg,  
de waarheid en het leven. Gij zijt de zin van alle tijd.  
Vervul van dit geheimenis uw kerk die in de wereld is.  
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