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Vanaf zondag is het mogelijk om u op te geven voor de vieringen van het volgende 

weekeinde. 

Eucharistieviering pater G. Noom 

https://zaterdag27juni2020.eventbrite.nl 

Woord-Communieviering pastor M. Bruijns 

https://zondag28juni2020.eventbrite.nl 

  

Reserveren voor beide vieringen mogelijk is tot zaterdagmiddag 16.00 uur.  

Telefonisch dagelijks tussen 10.00 uur en 21.00 uur op 06-83119817 

In de kerk is er in de maand juni plek voor 30 personen. 
De plaatsen in de banken zijn niet uw vaste plaatsen, maar zijn plaatsen die u 

aangewezen worden door de koster.  

Tussen twee personen zit altijd een afstand van 1,5 meter , ook als u een koppel of 

familie bent. 

  

Per reservering kan er voor maximaal vier personen gereserveerd worden.  

U ontvangt per mail een bevestiging van de reservering. 

  

Mocht u corona-gerelateerde klachten hebben dan verzoeken wij u niet naar de viering 

te komen.  
Wij ontvangen graag uw afbericht op het speciaal hiervoor bestemde 

telefoonnummer: 06-83119817dus niet via het nummer van de pastorie. 

Bij annuleringen van reserveringen zullen we gebruik maken van de wachtlijst.  

  

  
  

Vakantiedoos voor kwetsbare kinderen  

Ongeveer 1000 kwetsbare kinderen worden jaarlijks opgenomen door lieve vakantie-

gezinnen in Nederland die zijn aangesloten bij Europa Kinderhulp.  

Het principe is eenvoudig  een bordje extra op tafel, aandacht en zorg voor een kind 
dat het thuis minder goed getroffen heeft.  

De impact die het heeft op deze kwetsbare kinderen is echter enorm.  

Het is ontroerend om te ervaren dat zijzelf de vakantie bij jou thuis beschouwen als 

hun mooiste jeugdherinnering.  

Dat zij, nu ze zelf volwassen zijn en nog steeds langs komen, aangeven  
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dat het hen gestimuleerd heeft om te gaan studeren, een beroep te leren zodat zij uit de 

cirkel van “kansarm” konden komen.  

Des te triester is het dat zo’n 1000 kinderen dit jaar door Corona niet naar hun 

vakantiegezin kunnen.  
Juist nu ze het zo nodig hebben!  

Geen kans  dit jaar om weer even een paar weken “kind” te zijn bij mensen die voor 

jou zorgen in plaats van dat jij moet zorgen voor je kleine broertje of zusje….  

Het idee is om de kinderen iets leuks te bezorgen en hen de boodschap te brengen dat 

we aan ze denken:  

 in plaats van een vakantie in Holland bezorgen we Holland in een vakantiedoos bij 

hen:  “From Holland with Love”.   

Wat kan er in de 

doos:                                                                                                                                  

de standaardartikelen voor elke doos zijn: pannenkoekenmix op waterbasis, speculaas, 
stroopwafels, minipakjes hagelslag, drop, zeep,  

shampoo, douchespons, tandpasta, tandenborstel, koffie/thee, kam, borstel, stoepkrijt, 

kneedklei.  

Aangevuld met onderstaande artikelen per leeftijdscategorie; 

 
Meisje 5-9 haarspeldjes/elastiekjes, springtouw, glow-in-the-dark spulletjes,  

  Kleurpotloden/viltstiften, puntenslijper. 

 

Jongen 5-9 haaregel, Lego (actie Kruidvat), kwartetspel, memory, 
 kleurpotloden/viltstiften, Puntenslijper 

 

Meisje 10+ nagellak, geurstokjes, tasje in allerlei uitvoeringen (Zeeman) 

  Frozen Lego (aanbieding Kruidvat), dagboekje, markeerstiften 

 
Jongen 10+ douchecel Axe, stoere pet (Zeeman), Lego (actie Dekamarkt en 

  Aanbieding Kruidvat), markeerstiften, zweefvliegtuig 

 

Achter in de Petruskerk staat een krat om in het weekend van 27-28 juni één of 

meerdere van bovenstaande artikelen in te doen. 

https://europakinderhulp.nl/fromhollandwithlove/ 

DOET U OOK MEE EN LAAT U EEN KINDERSNOETJE WEER STRALEN? 

  

Deze week ontvingen wij een bericht van Hans Wickenhagen om ons op de hoogte te 

stellen van de gezondheid van Jan Broersen.  
Hieronder vindt u zijn bericht:  

“Tot mijn spijt moet ik u mededelen dat Jan Broersen voorlopig is opgenomen in het 

Zorgcentrum Mennistenerf te Zaandam.  

Op 11 juni kreeg hij verlammingsverschijnselen in zijn benen.  

In de nacht van 11 op 12 is hij in elkaar gezakt in de badkamer.  
Ik heb meteen 112 gebeld en die persoon heeft gezorgd dat er een dokter met assistent 

langs kwam.  

https://europakinderhulp.nl/fromhollandwithlove/


Zij hebben hem weer in bed gekregen en konden geen oorzaak vaststellen waardoor hij 

niet meer op zijn benen kon staan.  

’s Middags is hij na overleg met de huisarts per ambulance naar het zorgcentrum 

gebracht. Hij is ook wat verward vermoedelijk door alle toestanden. 
In verband met het coronavirus is het moeilijk om de juiste persoon te spreken te 

krijgen om meer duidelijkheid te verkrijgen omtrent een eventueel herstel.  

Een keer per week mogen 2 personen (wel steeds dezelfde) op afspraak op bezoek 

komen.  

Dus bezoek door familie en vrienden is voorlopig niet mogelijk.  

Het adres is:  H.Gerhardstraat 77, kamer 204, 1502 CC Zaandam.  

Hopelijk knapt hij weer op zodat hij weer thuis kan komen.  

  
Hieronder vindt U de teksten van de liturgie  
Zaterdagavond wordt de dienst live met publiek opgenomen 

Op dit moment lukt het mij niet om de viering op You Tube te plaatsen. 

Daar heb ik wat ondersteuning bij nodig, ben ook een leerling. 
Dus bezoek regelmatig even de website 

Klikt u hier   
https://www.youtube.com/channel/UCrL53RJ57d_J98DH1wZbg4w 

  

Een goede week en tot ziens. 

met hartelijke groet, 
Matthé Bruijns 
  

  

De Genade en de vrede van God, zij met ons 

Hij die ons hier samenbrengt in Zijn naam Vader, Zoon en heilige 
Geest.    Amen                         

  

Van harte welkom.  Langzamerhand  begint het sociale leven weer wat op gang te 

komen en dat gaat met hele kleine stapjes. 

We merken het ook aan de kerkgang. 
Hoewel vele mensen zeggen dat ze het naar de kerk gaan missen  zijn er weinigen die 

de stap echt durven maken. 

De angst voor het onbekende, voor besmetting is nog alom aanwezig. 

Maar we gaan het toch weer proberen,  

Moeilijk is het ook dat we nog niet mogen zingen. We spreken onze teksten uit en 
luisteren naar wat anderen doen. 

Spreken we dan ook de woorden van het openingslied uit. 

  

Wij zoeken U als wij samenkomen, hopen dat Gij aanwezig zijt, 
hopen dat het er eens van zal komen: mensen in vrede vandaag en altijd. 

  

Wij horen U in oude woorden, hopen dat wij uw stem verstaan, 

hopen dat zij voor ons gaan verwoorden waarheid en leven, de bron van bestaan. 
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Wij breken brood en delen het samen,  hopen dat het wonder geschiedt, 

hopen dat wij op hem gaan gelijken die ons dit teken als spijs achterliet. 

  
Wij vragen U om behoud en zegen, hopen dat Gij ons bidden hoort, 

hopen dat Gij ons adem zult geven: geestkracht die mensen tot vrede bekoort. 

  

Na het feest van Hemelvaart en Pinksteren, 

na Drie-eenheid en Sacramentsdag gaan we verder me de zondagen door het jaar. 

De liturgische kleur is weer groen en we gaan verder met het lezen in het 

evangelieboek van Mattheus waar we vlak voor Aswoensdag, eind februari, zijn 

geëindigd. 

Er is werk genoeg te doen zegt Jezus ons in de schriftlezingen. Velden staan wit van 

de oogst.  
Het gaat vandaag om een dubbele beweging,  samenroepen en uitzenden. 

We worden geroepen tot elkaar, we mogen samen delen wie we zijn, 

we mogen horen dat God ons nabij wil zijn,  dat hij ons vertrouwen schenkt, 

dat Hij redding wil zijn als we verloren lopen. 

  
Maar we worden ook uitgezonden van hier, want woorden van de schrift zetten in 

beweging. 

Jezus zendt  zijn vrienden uit om te doen waar het God van in den beginne om is te 

doen, 
om de aarde goed te laten zijn. De oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig. 

Zo lijkt het vandaag ook nog zo te zijn. Er is nog genoeg te doen om de wereld beter te 

doen zijn. 

  

Voor die momenten dat wijzelf tekort geschoten zijn, bidden we om vergeving  
Barmhartige God, Wij belijden voor U en elkaar dat wij gezondigd hebben. 

Wij hebben Uw Woord wel gehoord, maar wij hebben het te weinig gedaan. 

Wij hebben te zeer onszelf gezocht en te weinig geleefd in Uw liefde. 

Wij vragen vergeving daarvoor. Wij keren ons af van het kwaad, 

dat wij gedaan hebben en wij vernieuwen voor U en elkaar 

onze wil tot het goede. 

amen. 

  

            KYRIEGEBED 

  
Kom ons nabij en versterk ons klein geloof.                    Heer, ontferm U over ons. 

Christus, Gij weet hoe wij leven:   vaak zonder uitzicht en verwachting. 

Kom ons nabij en vernieuw onze hoop.                            Christus, ontferm U over ons. 

  

Heer, Gij kent onze verdeeldheid   en onze angstige zorg voor onszelf. 
Kom ons nabij en verruim onze liefde.                             Heer, ontferm U over ons. 

  
 



LOFPRIJZING 

  

Eer aan God in de hoge, Schepper van hemel en aarde. 

Hij schenkt ons leven, licht en liefde. 
Hij schenkt ons zijn Zoon, die ons bevrijdt. 

Vrede op aarde onder mensen die handen reiken van volk tot volk 

en zich verzoenen met elkaar tot een wereld zonder grenzen. 

Mensen in wie Hij welbehagen heeft, om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid 

en om hun streven naar eerbied voor alles wat in zijn schepping leeft. 

Eer aan God in de hoge, want Hij sluit een verbond  met de kleinen en de 

zwakken 

en met allen die aan zijn boodschap gestalte geven. 

Vrede op aarde aan alle mensen en zalig zij die vrede stichten, 

want zij worden kinderen van God genoemd. 
Moge Hij welbehagen vinden in ons, als volk onderweg,  

in het voetspoor van Jezus, onze Messias en onze Heer. Amen. 

  

Gebed 

God,  
Schepper van hemel en aarde en ons mensen 

U roept mensen naar U toe 

en U zendt hen uit om in woord en daad van uw menslievendheid te getuigen, 

  
Laat Uw woord ons vandaag bereiken, 

opdat wij daarin beluisteren wat U voor ons voelt 

en hoe wij U met alles wat in ons leeft ter harte gaan.  

  

Dat wij bewogen mensen worden,  met gevoel voor elkaar. 
Dat vragen wij in Naam ook van Jezus, 

Uw Zoon, hij die ons voor is gegaan in leven 

en in sterven op weg naar U. 

amen.  

  
Twee verhalen vandaag over mensen die naar mensen werden uitgezonden. 

God zond Mozes naar zijn geknechte volk in Egypte, en Jezus zond zijn vrienden naar 

steden en dorpen om er Gods menslievendheid te verkondigen. 

In woorden van Mozes, in woord en werk van Jezus zendelingen wilde God aan 

schijnbaar uitzichtlozen hoopgevend en bevrijdend tegemoet komen.  
In die verhalen wil Hij vandaag ook ons, hier bijeen, tegemoet komen. 

  

DIENST VAN HET WOORD 

  

LEZING uit het boek Exodus 

Drie maanden na hun vertrek uit Egypt bereikten de Israëlieten de Sinaiwoestijn, waar 

zij dicht bij de berg hun kamp opsloegen.  



Mozes ging de berg op, naar God. Toen hij boven was, sprak de HEER hem daar aan 

en zei:  

‘Dit moet u zeggen tegen het huis van Jakob en moet u de kinderen van Israël laten 

weten.   
Met eigen ogen hebt u gezien hoe Ik ben opgetreden tegen Egypte, hoe Ik u op 

arendsvleugelen heb gedragen en hier bij Mij gebracht heb.   

Als u naar mijn woord luistert en mijn verbond onderhoudt, dan zult u van alle volken 

mijn bijzondere eigendom zijn, want aan Mij behoort de aarde.  

U zult mijn priesterlijk koninkrijk en mijn heilig volk zijn. Deze woorden moet u aan 

de Israëlieten overbrengen.’  

Mozes ging terug, riep de oudsten van het volk bijeen en deelde hun alles mee wat de 

HEER hem had opgedragen.  

Eenstemmig gaf het volk dit antwoord: ‘Alles wat de HEER zegt zullen wij 

volbrengen.’ Mozes bracht het antwoord van het volk weer over aan de HEER.  
De HEER sprak nu tot Mozes: ‘Ik kom naar u toe in een dichte wolk, zodat het volk 

Mij met u hoort spreken en voor altijd vertrouwen in u zal krijgen.’  

  

Zo spreekt de Heer -                                                   Wij danken God. 

  
Bidden wij PSALM 69 

  

Bevrijd me, God, want het water staat me tot de lippen 

Ik zink weg in de zuigende modder en kan me niet staande houden 

Ik zink diep weg in het water raak onder golven bedolven. 

Ik ben doodmoe van het roepen. 

Mijn keel staat in brand mijn ogen staren zich blind hunkerend naar mijn God. 

Om U moet ik smaad verduren en bedekt het schaamrood mijn gezicht. 

            Ik ben voor mijn broers een vreemde geworden, 
een onbekende voor de zonen van mijn moeder. 

De hartstocht voor uw huis heeft mij verteerd, 

de smaad van wie u smaadt is op mij neergekomen. 

En nu, Heer, richt ik mijn gebed tot U, laat dit een uur zijn van mededogen. 

Groot is Uw ontferming, God antwoord mij, toon Uw trouw en red mij. 
Antwoord mij, Heer, U bent genadig en goed, keer U tot mij, zie mij in erbarmen aan, 

De nederigen zien het en verheugen zich, wie God zoeken, hun hart zal opleven. 

Want de Heer hoort de armen, zijn gevangen volk verwerpt Hij niet. 

Hemel en aarde moeten Hem loven, de zeeën, met alles wat daarin leeft. 

  
TUSSENZANG 

  

Die mij droeg op adelaarsvleugels 

die mij hebt geworpen in de ruimte 

en als ik krijsend viel 
mij ondervangen met uw wieken en weer opgegooid 

totdat ik vliegen kon op eigen kracht. 

  



  

TWEEDE LEZING UIT HET EVANGELIE VOLGENS MATTEÜS  9,36 -10,8 

  

Jezus trok alle steden en dorpen rond, terwijl Hij in hun synagogen onderricht gaf, de 
goede boodschap van het koninkrijk verkondigde, en elke ziekte en elke kwaal genas.  

Bij het zien van de mensenmenigte werd Hij diep bewogen door hen, omdat ze 

geplaagd en gebroken waren als schapen zonder herder.  

Toen zei Hij tegen zijn leerlingen: ‘De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er 

weinig.  Vraag dus de eigenaar van de oogst om arbeiders in te zetten voor zijn oogst.’  

Hij riep zijn twaalf leerlingen bij zich en gaf hun de macht om onreine geesten uit te 

drijven en elke ziekte en elke kwaal te genezen.  

De namen van de twaalf apostelen zijn deze: allereerst Simon, die Petrus genoemd 

wordt, en dan Andreas, zijn broer, Jakobus van Zebedeüs, en Johannes, zijn broer,   

verder Filippus en Bartolomeüs, Tomas en de tollenaar Matteüs, Jakobus van Alfeüs 
en Taddeüs,  Simon Kananeüs en Judas Iskariot, die Hem overgeleverd heeft.  

Deze twaalf zond Jezus uit met de opdracht: ‘Sla de weg naar de heidenen niet in, en 

ga een stad van de Samaritanen niet binnen. 

Maar ga liever naar de verloren schapen van het huis van Israël.  Verkondig op je 

tocht: “Het koninkrijk der hemelen is ophanden!”  
Genees zieken, wek doden op, maak melaatsen rein, drijf demonen uit. Voor niets 

hebben jullie gekregen, voor niets moet je geven.  

Neem geen goud-, zilver- of kopergeld mee in je beurs,  neem geen reistas mee voor 

onderweg, geen twee stel kleren, geen sandalen en geen stok.  
Want de arbeider is zijn levensonderhoud waard.  

Als je een stad of dorp binnenkomt, onderzoek dan wie het waard is jullie daar te 

ontvangen. Blijf daar tot je verder reist.   

Als je een huis binnengaat, wens het dan vrede.   

Als het huis die waard is, moge jullie vrede dan daarop neerdalen, en als het die niet 
waard is, moge jullie vrede dan naar jullie terugkeren.   

Als ze je niet ontvangen en niet luisteren naar je woorden, ga dan weg uit dat huis of 

die stad en stamp het stof van je voeten. 

Zo spreekt de Heer -                                                   Wij 

danken God. 
  

Gelukkig die het woord hoort en het beleeft. 

Gelukkig is die mens, Heer Jezus, wij danken U. 

  

  
 



  

Overweging  

  

Bij het zien van de menigte werd Jezus door medelijden bewogen;  afgetobd zijn ze als 
schapen zonder herder.  

Ze waren er toen, ze zijn er nog. 

Deze week werd bekend dat Aad van de Heuvel was overleden.  

En in de terugblikken werd duidelijk welke invloed de televisie heeft gehad  op onze 

blik op de wereld. Biafra, de burgeroorlog in Nigeria, eind jaren ’60. 

Ik herinner mij welke invloed die beelden van de uitgemergelde kinderen hadden op 

mijn jonge leven. 

De wereld zag er minder mooi uit dan mijn vrolijke wereldje in Beverwijk. Er 

ontstonden actualiteiten  rubrieken, zoals Brandpunt,  

die dat onrecht in de wereld wilde laten zien zodat mensen in beweging komen.  
En mijn vader inspireerde dat tot de onvergetelijke woorden wanneer wij iets moesten 

eten wat we niet lekker vonden:  de kindertjes in Afrika snakken er naar. 

Waarop ons antwoord dan was, dan stuurt u dit daar toch naar toe.en zo was het 

generatieconflict van de 60-er jaren ook bij ons geboren; 

van mensen die de oorlog hadden meegemaakt en zij van daarna. 
Maar nog steeds 50 jaar later is die rij van ellende ongekend lang. 

En nog steeds is er televisie en vele andere media die laten zien  dat de ellende  op 

deze wereld nog steeds onvoorstelbaar groot is. 

Jezus trekt het land door, ziet ze langs de kant van de weg; ze strekken hun armen uit 
voor een aalmoes.  

Ze zitten bij de poort van de stad,  achteloos voorbij gelopen door in- en uitgaande 

mensen,  

zoals de haastige reiziger een verkoper van de daklozenkrant passeert.  

Hij ziet melaatsen met een ratel.  Mensen met een belast verleden, gebukt onder 
schuld; niemand die hen van hun last bevrijdt.  

Als schapen, afgetobd, verdwaald, door het leven geslagen, weggelopen, zonder 

herder. Wie ziet naar hen om?. 

Dat wilde Jezus nu juist doen: omzien naar mensen, die verloren lopen.  Daar ligt ook 

het hart van de beweging, die met Abraham is begonnen.  
Daarom vertelt Jezus verhalen over schapen die de weg zijn kwijt geraakt, verstrikt in 

doornen, ten prooi aan wolven.  

Verhalen ook over herders die zich over zulke schapen ontfermen. 

In Jezus wordt zichtbaar hoe God met mensen omgaat. Zijn Zoon is herder van 

vedwaalde schapen. 
  

Het joodse volk kende de oude verhalen over de zorg van God voor zijn volk. Zojuist 

nog voorgelezen uit het boek Exodus.  

De joden zitten in het werkkamp Egypte, ver weg van eigen bodem, van eigen grond, 

in den vreemde, achtergesteld en onderdrukt. 
Veel hebben ze verloren, maar niet de band met hun God. Ze vergeten Hem niet en 

blijven zingen over de trouw van hun God. Hij ziet naar hen om.  



En God vergeet hen niet. Hij is zo trouw dat Hij hen niet alleen bevrijdt uit het 

slavenhuis.  

Maar hij blijft ook de trouwe metgezel als ze wegtrekken en een barre tocht moeten 

maken dwars door een woestijn van ellende.  
Hij trekt mee, zorgt voor brood uit de hemel, laat hen water uit de rots drinken en geeft 

hen richtlijnen voor een goede band met hun God en biedt leefregels voor hun 

onderlinge band.  

Mozes en Aaron roept Hij om hen te leiden. En ze weten maar al te goed dat dit geen 

garantie is voor een goede afloop. 

Ze weten dat ze regelmatig in de fout gaan, 

En in de fout gaan betekent dat ze geen vertrouwen meer hebben in hun God. Dat ze 

het niet meer aandurven om met die onzichtbare God verder te gaan. 

En dan vallen ze in de beeldtaal van de Bijbel naar beneden, en aan het einde van die 

onpeilbare diepte is de harde grond waarop je stuk slaat. 
De Bijbel staat vol met zulke momenten dat de druk van het leven, het verdriet om je 

bestaan, de dreiging van buiten groter is, 

dat je het niet meer redt en verloren dreigt te gaan. 

Die mij droeg op adelaarsvleugels die mij hebt geworpen in de ruimte hoorden we in de 

tussenzang. 
Dat is ook zo’n rode draad in ons bestaan. Mensen lopen niet aan de hand van God, maar 

gaan hun eigen zelfstandige weg in het leven. 

Geloven is niet als kind aan de hand van papa blijven lopen, maar zelfstandig het leven 

doorgaan, je eigen roeping volgend om mens te worden, 
om op zoek te gaan naar wat jij kunt zijn in deze wereld, levend voor een ander door om 

te zien naar de ander.  

Zoals er gezongen werd: en als ik krijsend viel mij ondervangen met uw wieken en weer 

opgegooid totdat ik vliegen kon op eigen kracht. 

  
Op zo’n moment zijn daar adelaarsvleugels om je op te vangen, om je te redden. 

Jezus, de gezondene van God, kijkt om zich heen en krijgt medelijden met de 

ontredderde mensen. 

Maar ook is er de vraag:  Wie gaat met die beweging door? Er is een buitengewone 

oogst, maar hoe moet dat met een geweldig arbeiderstekort? 

De twaalf worden geroepen. Hele gewone mensen zijn het, die met naam en toenaam 

genoemd worden.  

Wel bijzondere mensen. Simon Petrus, altijd baantje de voorste, ook toen iedereen van 

Jezus wegliep. Jacobus en Johannes, de donderzonen, 'donderstenen' zouden wij 

zeggen.  
Mattheüs de tollenaar, die met de bezetters meewerkt. Simon de ijveraar, een soort 

guerrillastrijder, iemand van de ondergrondse  

en dan ook nog Judas die Hem verraden heeft. Een uiteenlopend stel mensen. 

  

Twaalf in getal. ze vertegenwoordigen de twaalf stammen van Israël heel het volk. 
In de gelovige beweging is iedereen geroepen. Ieder van ons met doopnaam, voornaam 

en bijnaam,  



met heel ons hebben en houden, met onze fouten en tekorten, met onze talenten en 

inzichten. We worden allemaal geroepen om arbeiders te zijn.  

Jezus roept ons omdat Hij medelijden heeft met mensen, die moe en afgetobd zijn. We 

worden geroepen vanwege mensen.  
Het gaat bij Jezus niet om  gebouwen, zelfs niet om kerken en zeker niet om 

kerktorens, maar Hij bekommert zich voor alles om mensen.  

  

Mensen met hun alledaagse zorgen over hun leven, mensen met hun angsten over wat 

ze meemaken en moeten doorstaan,  

mensen gebukt onder het verleden, die het niet meer zien zitten met hun relatie of hun 

verantwoordelijkheid.  

En dan gaat het niet alleen om mensen die bij de kerk ingeschreven staan.  

maar ook om mensen die zich niet meer herkennen in wat we hier doen en zeggen; 

mensen die zich  in de steek gelaten voelen.  
mensen naar wat zin geeft aan hun leven.  

Jezus krijgt medelijden met deze mensen. een bewogenheid ook met ons. En Hij 

noemt deze mensen 'oogst'.  

Ik denk omdat Hij aan wil geven dat we elkaar nooit mogen afschrijven. Iedereen heeft 

iets heel waardevols in zich.  
  

Ontwortelde kinderen kunnen hun eigen plek vinden, kunnen, omringd door warme 

liefde, uitbloeien tot kostbare mensen.  

Na een uittocht uit Egypte, of welke gevangenis dan ook,  kan een nieuwe toekomst 
wachten.  

Fijne en treurige gebeurtenissen in het leven kunnen ons opnieuw openen  voor de 

geheimen van God, als er ruimte voor Hem vrij komt. 

Dat kan als wij bereid zijn hen in de ogen te zien en daarin iets te ontdekken van Gods 

grote schepping. 
En in deze tijd van corona kunnen we dat ontdekken in de heel nabije omgeving. 

Contact en aandacht is zo ontzettend belangrijk, er is zo veel honger naar ontmoeting, 

om weer met elkaar om te kunnen gaan. 

In de afgelopen maanden heb ik geleerd hoe kleine momenten van ontmoeting zo 

wezenlijk zijn voor de structuur van je leven. 
Bij oogst gaat het dus om meer dan kerk alleen. Als het gaat om arbeiders dan gaat het 

om meer dan priesters alleen. 

  

God heeft zijn naam aan mensen verbonden. God die mensen op adelaarsvleugels 

draagt. 
Het prachtige beeld van de adelaar die hen uit het nest gooit om zelf te vliegen, en als 

zij van eindeloze hoogte naar beneden suizen, 

al buitelend en stuntelend en ze te pletter dreigen te vallen 

dan is daar de ouder die de jongen onderschept en op haar adelaarsvleugels draagt. 

Als je zo op God mag vertrouwen dan word je gedragen,  dan ben je een rijk mens. 
  

De schriften nodigen uit om zo naar elkaar om te zien, om zo voor elkaar leerling, 

apostel te zijn, om elkaar niet te laten vallen,  maar om elkaar op te vangen, 



elkaar aan te zien, door medelijden bewogen, zoals ook de Schepper zelf door 

medelijden wordt bewogen. 

Mensen geroepen om elkaar tot zegen te zijn, om te zien naar de Ander. 

Daarom komen gelovige mensen samen om dat te horen, om zo bemoedigd te worden, 
om dat ook daadwerkelijk te doen, 

want ook vandaag zijn de velden wit van de oogst.  

Ook vandaag zijn er zo veel mensen die hunkeren naar gezien te worden. 

amen 

  

GELOOFSBELIJDENIS: 

  

Getuigen wij samen ons geloof in Gods menslievendheid. 

Ik geloof dat het leven mij geschonken werd door God, onze Vader, Bron van liefde. 

Ik geloof dat ik geroepen ben om mee te werken aan een toekomst die voor elke mens 
menswaardig is. 

  

Ik geloof in die uitzonderlijke mens die niet geleefd heeft voor zichzelf. 

Ik geloof in die Mens die wij kennen als Zoon van mensen en Zoon van God, 

die een ereplaats gaf aan mensen die over het hoofd werden gezien. 
  

Ik geloof dat zijn Geest onder ons werkt als wij in zijn naam samen zijn en wij elkaar 

levenskansen geven. 

Ik geloof dat zijn Geest ons telkens weer aanspoort om naar elkaar om te zien 

en zo mensen te worden met en voor elkaar. 

  

Ik geloof dat ons leven niet zal eindigen in het zinloze niets, 

maar dat wij eens zullen leven bij de bron van liefde die ons dit leven schonk. 

Amen. 
  

Voorbede 

Keren wij ons tot God want ook vandaag is de oogst groot 

en zijn er te weinig arbeiders om alle nood te leningen. 

 
Bidden wij om mannen en vrouwen die anderen op de been helpen, 

die vermoeide medemensen nieuwe energie aanreiken en afgetobde ondersteunen. 

Om vrouwen en mannen die zich ten dienste stellen van de Blijde Boodschap en, 

daardoor geïnspireerd, richtingaanwijzers worden in onze soms chaotische wereld. 

Laten wij bidden… 

  

Voor allen die leiding geven in de wereld en de kerken, dat zij beschermers en 

behoeders van het leven willen zijn. 

Voor mensen niet in tel, voor minderheden over het hoofd gezien voor armen hier en 

in de Derde wereld 

om recht van spreken en gelijke kansen  om menselijke waardigheid. 

Laat ons bidden 

  



Bidden wij voor de mensen die honger en dorst lijden, voor de ontheemden en de 

armen, dat zij geholpen worden in hun nood. 

Bidden wij voor alle mensen, die bewogen worden door de ogen van hun medemens, 

die niet weglopen van hen die vragend de hand uitstrekken, 
laat ons bidden. 

  

Bidden wij voor deze parochiegemeenschap, voor allen die hier wonen en leven. 

Dat we steeds met andere ogen om ons heen zien, dat we de kleinen niet over het 

hoofd zien. 

Dat we elkaar opvangen en steunen met een luisterend oor, een bemoedigend woord en 

een helpende hand. 

Laat ons bidden 

  

Intenties. 
  

God, wij vertrouwen ons aan U toe: 

draag ons op vleugels, inspireer ons om er op uit te gaan en aandacht te hebben voor 

wat we onderweg tegenkomen. 

Dat vragen wij U met al onze zorgen en vragen, in naam van Jezus Christus onze 
voorganger en redder. uw Zoon, en onze Heer. Amen. 

  

COMMUNIEGEBED 

  
God van hemel en aarde U brengen wij dank. U bent de oorsprong van al wat bestaat, 

Wij noemen Uw Naam: goede, barmhartige God. 

  

Nu wij hier in Uw Naam verenigd zijn, herinneren wij ons het verhaal 

over Abraham en Sara die op Uw stem op tocht gingen, over Uw volk dat wegtrok uit 
slavernij, 

over profeten die telkens weer de weg wezen naar U. over Jezus van Nazareth,  

die U  'Abba', Vader, heeft durven noemen, en ons heeft geleerd hetzelfde te doen. 

  

            God onze Vader,      wij danken U voor het bestaan van Jezus Christus die het 
aanzien van de wereld veranderd heeft 

            door te spreken over een groot visioen: het Rijk van God dat eenmaal zal 

komen, een Rijk van vrijheid, liefde en vrede. 

            Uw Rijk dat de voltooiing zal zijn van Uw schepping. 

  
Wij herinneren ons dat overal waar Uw Jezus verscheen de mensen hun menselijkheid 

herkregen en vol werden van de nieuwe rijkdom,  

zodat zij zichzelf aan elkander konden geven. 

            Wij herinneren ons dat Hij naar al die verlorenen op zoek ging, naar juist de 

verkommerden, mensen in de kou. 
            En dat heeft Hem zelf het leven gekost.Maar zo is Hij één geworden met U.En 

U heeft Hem niet losgelaten,zelfs niet in de dood. 

            U heeft Hem doen opstaan tot leven bij U. 



  

Wij gedenken ook de velen die van ons heengegaan zijn, al de mensen van wie we zo 

erg veel houden. 

Wij kunnen niet geloven dat al wat zij voor ons hebben betekend 

nu voorgoed voorbij zou zijn, voorbij. U bent hun leven, nu en altijd. 

  

            En wij gedenken ook de wereld, de leiders in de wereld en in de kerk. 

            Help hen en ons allen om deze aarde te maken tot een betere woonplaats, om 

vrede te stichten:  
            om één te zijn zoals U. 

  

Wij bidden U: Zend Uw Geest over ons uit. 

Beziel ons in het volgen van Uw Zoon Jezus van wie we hebben geleerd vrij te zijn om 

goed te doen. 
  

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. 

  

  
Vredewens 

  

Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd: 

"Vrede laat Ik u, mijn vrede geef ik u" 

Gij hebt uw vrienden opgeroepen  om die vrede verder uit te dragen. 
Geef dat wij uw oproep blijven verstaan en mensen van vrede worden, 

Gij die leeft en heerst in eeuwigheid. Amen. 

            En die vrede zij altijd met u. 

En delen wij die Godsvrede mee aan elkaar. 

  
  

Jezus zegt: "Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt gaat. 

Ik zal u rust en verlichting geven." 

In dit brood wil Hij onder ons als de levende Heer aanwezig zijn. Hij sterkt ons met 

zijn lichaam  om onze last te dragen. 
  

Gelukkig zijn allen die uitgenodigd worden om te komen aan deze tafel. 

  



Zie hier, het Lam Gods dat wegneemt de zonden van deze wereld. 

Heer ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt 

maar spreek slechts één woord en ik zal gezond worden. 

  
  

Slotgebed 

  

God,  

U roept mensen om Uw Woord stem te geven in een bemoedigend en opstandig 

woord. 

U zendt mensen om Uw nabijheid zichtbaar te maken, voelbaar in een helpende hand, 

  

U werkt in en door ons heen, om deze wereld een nieuw gezicht te geven. 

Wij bidden U om Uw trouw aan ons mensen, dat wij leerlingen mogen zijn, 
dat U met ons verder wilt gaan, ook al gaat het wel eens mis, 

dat we steeds opnieuw kansen krijgen om verder te gaan. 

Zoals een adelaar zijn jong niet laat vallen 

Wees en blijf ook zo aan ons nabij. 

Dat bidden wij U in Jezus naam, 
Uw zoon en onze Heer. 

amen. 

  

Voor onderweg 

  

Ons leven gaat over ongebaande wegen. 

We worden geconfronteerd met lijden van mensen. 

Hardheid en wreedheid is alom troef. 

Oorlogen zitten mensen in het bloed. 
Beelden van de televisie zetten zich vast 

op ons netvlies; we worden er door geraakt. 

We zijn ervan ondersteboven. Alles in ons komt in opstand. 

Hoe is het in Godsnaam mogelijk, dat mensen zo met elkaar omgaan? 

Maar tegelijk worden we opgeroepen om op weg te gaan, 
om zelf een Goede en Bevrijdende Boodschap te worden. 

Christenen zijn mensen, die er voor gaan. 

Ze sluiten zich aaneen en weten zich gezonden 

om de spiraal van doods geweld te doorbreken. 

Wij zijn die mensen, die de melaatsen van nu mogen genezen. 
Wij gaan er voor, dat al die mensen, die gebrandmerkt door het leven moeten gaan, 

herkend en erkend worden. 

Het is ons een zorg, dat schandpalen omver worden gehaald. 

Wij mogen het ons aanrekenen, als mensen – dichtbij en veraf – nog leven in onvrede 

of in onmin. 
Wij gaan er voor, voor die Blijde Boodschap. En we blijven op zoek naar 

medestanders. 



  

Zending en zegen 

  

Durf de weg te gaan die Jezus ons is voorgegaan. 
Durf de waarheid aan  

die Jezus ons heeft voorgehouden. 

Durf het leven aan  

zoals Hij het ons heeft voorgeleefd. 

Zoveel moed wil God graag zegenen:  

in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest.  

Amen. 

  

  

  
  
  

  
 


