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Woord en communieviering 4 juli 2021
 
 
   
 

  
 

♫ Openingslied: Dit is de morgen 
Dit is een morgen als ooit de eerste, 
zingende vogels geven hem door. 
Dank voor het zingen, dank voor de morgen, 
beide ontspringen nieuw aan het woord. 
 
Dauw op de aarde, zonlicht van boven, 
vochtige gaarde, geurig als toen. 
Dank voor gewassen, grassen en bomen, 
al wie hier wandelt, ziet: het is goed. 
 
Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, 
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licht dat ooit speelde waar Eden lag. 
Dank elke morgen God’s nieuwe schepping, 
dank opgetogen God’s nieuwe dag. 
V: Begroeting. 
 
Goede morgen u allemaal.  
Van harte welkom in deze gebeds /communieviering.  
 
 Het thema van deze viering is:  Genade Genoeg 
 
Wij beginnen deze viering met het kruisteken.  
 In de naam van de Vader enz. ……. 
 

Vrede aan ons allen, van God onze Vader, de genade van 
Jezus Christus en het licht en de vreugde van de H. Geest  
zij altijd bij ons.  Amen 
 

V: Openingswoord 
 

Bidden we nu het Gebed om vergeving.  
V. Omdat wij zoveel kansen  
voorbij laten gaan 
om een waarderend woord te spreken; 
omdat we te weinig echte belangstelling  
toonden voor wat onze huisgenoten en onze vrienden 
hebben meegemaakt, daarom bidden wij 
A. Heer ontferm U. 

 

V. Omdat wij te weinig tijd vrijmaakten voor mensen, die 
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ons het meest na zijn; omdat wij te weinig begrip toonden 
voor  de tekorten van anderen,  daarom bidden  
A. Christus ontferm U. 
 

V. Omdat wij onze naasten vaak te weinig  
laten merken hoe dierbaar ze ons zijn; 
omdat we niet altijd trouw waren  tegenover degenen,  
die dat wel verdienden;  
omdat wij God pijn doen in het verdriet dat wij elkaar 
aandoen, daarom bidden wij: 
A. Heer ontferm U. 
 

♫Loflied: Zingt God de Heer 
Looft God de Heer, die barmhartig ons leidt alle dagen; 
die ons op adelaarswieken ten hemel zal dragen, 
en die behoudt ieder, die op Hem vertrouwt 
in alle tijden en plagen. 
 
Dank aan de herder, die zorgzaam en wijs ons wil leiden, 
die ons gezondheid geeft, vriendschap en gunstige tijden, 
in alle nood biedt Hij ons daag’lijks zijn Brood 
en schenkt ons kracht om te strijden. 
 
V:   Bidden wij nu samen het openingsgebed 
 

  Openingsgebed 
Al.: Heer, God, Gij hebt uw Zoon gezonden, 
die ons heeft toegesproken met de kracht 
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van een profeet. Laat niet toe dat wij 
ongelovig zijn of opstandig. 
Leer ons de wonderen zien die Hij onder 
ons verricht en geef ons de moed 
om ook in eigen omgeving te getuigen van 
zijn boodschap. Door onze Heer Jezus Christus, 
uw Zoon. Amen. 
  
V:   Laten we nu luisteren naar de 1e lezing 
  De eerste lezing is uit de profeet Ezechiël 2, 2-5 
Of Israël luisteren wil of niet, God zendt toch zijn profeet. Hij 
laat  zijn volk niet vallen.  
 
 In die dagen kwam de Geest over mij, en sprak tot 
mij; Hij deed mij  recht overeind staan, en ik hoorde hoe 
Hij tot mij sprak. Hij zei:  “Mensenzoon, Ik zend u tot de 
kinderen van Israël, tot dat opstandige volk dat zich tegen 
Mij verzet; zij en hun voorvaderen  hebben opstand tegen 
Mij gepleegd tot op deze dag toe. Het is een nukkig en 
weerbarstig volk. Tot hen zend Ik u, en u zult tot hen 
zeggen: Zo spreekt God, de Heer. En of zij nu luisteren of 
niet - het is een opstandig volk -, zij zullen weten dat er een 
profeet in hun midden is.” 
Zo spreekt de Heer.   -   Wij danken God 
 
Antwoordpsalm: Ps. 123, 1-2a.2bcd.3-4 
L.:  Tot U sla ik mijn ogen op, 
tot U, die woont in de hemel. 
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Zoals het oog van de slaaf, 
gericht op de hand van zijn meester. 
A.:  Ons oog richt zich op de Heer onze God tot Hij zich 
om ons bekommert. 
L.: Zoals het oog van de dienstmaagd, 
gericht op haar meesteres; 
Zo richt zich ons oog op de Heer onze God 
tot Hij zich om ons bekommert. 
A.:  Ons oog richt zich op de Heer onze God tot Hij zich 
om ons bekommert. 
 
L.: Ontferm U toch, Heer, heb erbarmen met ons,  
wij kunnen de hoon niet meer dragen. 
Die dronkenmansspot, dat verwaande geschimp,  
wij hebben een afschuw ervan! 
A.:  Ons oog richt zich op de Heer onze God tot Hij zich 
om ons bekommert. 
  
L.: De tweede lezing is uit de eerste brief van de heilige 
apostel Paulus aan christenen van Korinte 12, 7-10 
Paulus beroept zich op een bijzondere openbaring, 
maar hij kent ook zijn zwakheid. Hij weet dat het de 
Heer is die hem sterk maakt. 
Broeders en zusters, er is - want anders zouden die 
buitengewone openbaringen mij verwaand kunnen maken 
- er is een doorn in mijn vlees gestoken, als een  bode van 
satan die mij moet afranselen. Tot driemaal toe heb ik de  
Heer aangeroepen dat hij van mij zou weggaan. Maar Hij 
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antwoordde mij: “Je hebt genoeg aan mijn genade. Kracht 
wordt juist in zwakheid volkomen.” Dus zal ik het liefst van 
alles roemen op mijn zwakheden. Dan zal de kracht van 
Christus in mij wonen. Daarom lijd ik om Christus' wil gaarne 
zwakheid, smaad, nood, vervolging en benauwdheid. Want 
als ik zwak ben, dan ben ik sterk. 
Zo spreekt de Heer.   -   Wij danken God 
 

♫ Tussenlied: Hoort hoe God met mensen omgaat 
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 van zich spreken laat 
die bij monde van profeten 
met ons is in woord en daad. 
 
Hoort hoe God met mensen omgaat 
hoe Hij tot Maria kwam 
die Hij van het woord vervulde 
eens beloofd aan Abraham. 
 
Hoort Hoe God met mensen omgaat 
hoe Hij ons een Dienaar zond 
die met liefde als zijn wapen 
ons voorgoed aan zich verbond. 
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 Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus 
volgens Marcus 6, 1-6 
In zijn vaderstad Nazaret ontmoet Jezus enkel 
tegenstand en ongeloof.  
In die tijd ging Jezus van daar weg om zich naar zijn 
vaderstad te begeven en zijn leerlingen gingen met Hem 
mee. Toen het sabbat was, begon Hij te onderrichten in de 
synagoge. De talrijke toehoorders vroegen verbaasd: “Waar 
heeft Hij dat vandaan? En wat is dat voor een wijsheid die 
Hem geschonken is? En wat zijn dat voor wonderen die zijn 
handen verrichten? Is dat niet de timmerman, de zoon van 
Maria en de broeder van Jakobus en Jozef en Judas en 
Simon? En wonen zijn zusters niet hier bij ons?” En zij 
namen er aanstoot aan. Maar Jezus sprak tot hen: “Een 
profeet wordt overal geëerd behalve in zijn eigen stad, bij 
zijn verwanten en in zijn eigen kring. ”Hij kon geen enkel 
wonder doen, behalve dat Hij een klein aantal zieken genas 
die Hij de handen oplegde. Hij stond verwonderd over hun 
ongeloof. Jezus ging rond door de dorpen in de omtrek, 
waar Hij onderricht gaf. 
Zo spreekt de Heer. - Wij danken God 
 
Overweging  
 
Tijdens de muziek kunt u het evangelie en de overweging 
overdenken 
 
V:         Wij bidden samen de geloofsbelijdenis 
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V:Ik geloof 
Dat God ons en onze wereld geschapen heeft 
Om zo zichtbaar te maken wie Hij is 
Een God van goedheid 
Een goede Vader voor ons allen 
  
A:Ik geloof 
Dat Gods Zoon een der onzen is geworden 
Om met ons van deze aarde 
Een wereld van goedheid en vrede te maken 
V: Ik geloof 
Dat Gods beloften waar zijn geworden 
In Jezus Christus  
Die de beste van ons mensen werd 
Omdat Hij trouw was tot de dood toe 
 
A: Ik geloof 
Dat Gods Geest ons gegeven wordt 
Om ons steeds opnieuw te richten op het goede 
Op de weg die Jezus ging  
 
V:Ik geloof  
dat vandaag groeien kan 
Een gemeenschap van mensen 
Die in zijn geest het goede willen 
 
A:Ik geloof 
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Dat deze aarde zal opbloeien 
Tot een wereld waar medemenselijkheid 
En verdraagzaamheid samen gaan 
 
V:Ik geloof  
Dat wij de nieuwe wereld zullen bereiken 
Omdat God zal voltooien 
Wat Hij in Jezus begon.   A:Amen 
 
  V:         Bidden wij nu de voorbede  
Broeders en zusters, laten we met geloof bidden tot God, 
die nabij is voor hen die op Hem vertrouwen. 
 
Voor de paus en de bisschoppen: 
dat hun wijsheid en genade wordt geschonken om het 
geloof in Jezus Christus als verlosser te verkondigen in 
woord en daad. Laat ons bidden. 
 
Voor hen die Gods Woord onderwijzen en verkondigen: 
dat zij zich niet laten afschrikken door weerstand of 
tegenwerking, maar blijven bijdragen aan de opbouw van 
Gods Rijk. Laat ons bidden. 
 
Voor hen die beproefd worden in hun geloof: 
dat zij hun kracht steeds zoeken bij God en mogen 
ervaren dat zijn genade voor hen genoeg is. Laat ons 
bidden. 
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Voor onszelf:  
dat wij ons telkens opnieuw tot God weten te bekeren, 
Christus' verlossende kracht mogen ervaren en ons  
gesterkt weten iedere zwakheid, smaad, nood of 
vervolging te verdragen omwille van Hem die ons kracht 
geeft. Laat ons bidden. 
 
Hier volgen de intenties van de eigen gelovige 
gemeenschap... 
 
Almachtige God, in uw Zoon Jezus hebt U ons toegerust 
met kracht en genade om het kwade te weerstaan. Wij  
bidden U, dat wij Hem erkennen als onze verlosser en 
geloven dat Hij ook in ons wonderen kan verrichten. 
Verhoor daarom ons gebed. Door Christus onze Heer. 
Amen. 
 

♫ Tafellied: U kennen uit en tot U leven 
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 
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voor iedereen en voor altijd. 
Gij voedt ons nog, o hemels brood, 
met leven midden in de dood. 
 
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. 
Vervult van dit geheimenis 
uw kerk die in de wereld is.     
 
Communiegebed 
V: God van bevrijding, 
Gij gaat voor ons uit 
naar het land dat Gij ons hebt beloofd. 
Laat Uw brood daarbij tot zegen zijn 
en behoed ons op de weg naar vrede. 
 
A: Wij danken u, wij loven u, 
want gij zijt onze vrede. 
 
L:Uw licht is doorgebroken in Jezus, de Christus. 
Hij heeft de proef doorstaan 
en is de weg gegaan door de woestijn. 
Gij wekt ons op tot ommekeer, 
een nieuwe weg van dood naar leven. 
Laat ons niet verloren gaan, uw maaksel zijn wij. 
Breng in ons midden uw gerechtigheid. 
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Geef deze wereld uw goede vrede. 
 
A: Wij danken u, wij loven u, 
want gij zijt onze vrede. 
V: Brood voor onderweg geeft Gij. 
Deze gave hier op tafel: 
gebroken brood, 
kwetsbaar, onbeduidend en toch zo vol betekenis. 
Vergeef ons met uw milde trouw, 
teken ons met uw liefde, 
vervul ons met uw vrede. 
A: Wij danken u, wij loven u, 
want gij zijt onze vrede. 
  
 V:Laten we nu bidden tot God onze Vader met de woorden 
die Jezus ons gegeven heeft 
  
Onze Vader  
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 
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de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.  
 
 
Vredeswens  
 
  V: Hij die gesproken heeft, 
en die onze dienaar werd, 
de minste van allen: 
Hij is onze vrede geworden. 
Moge zijn vrede nu met ons zijn, 
opdat wij horen en doen Gods woord,  
opdat wij elkaar zoeken en dienen, 
opdat wij leven. 
Wensen wij elkaar de vrede toe 
 
V:Het is de Heer, 
die ons telkens weer uitnodigt aan zijn tafel. 
Laten wij dan eten van het Brood, 
dat Hij ons aanbiedt 
en moge de Heer zelf onze vrede 
en ons leven zijn. 
 
V: ( Schaaltje met de hosties tonen) 
  
  V:Zie het Lam Gods, dat wegneemt 
de zonden van de wereld: 
 
  A: Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, 
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maar spreek en ik zal gezond worden. 
 
Communie uitreiken 
 

 V: ♫ Communielied: Uw genade bracht ons samen 
Uw genade bracht ons samen, 
maar nu gaan wij uit elkaar 
naar de wereld van hierbuiten; 
goede Vader, volg ons daar. 
Volg ons met uw trouwe liefde,  
en laat ons toch nooit alleen. 
O, wees overal aanwezig 
in de wereld om ons heen; 
zegen ons en al de onzen, 
in ons dagelijks bestaan, 
en zie heel ons doen en laten, 
als een goede Vader aan, 
als een goede Vader aan. 
 
  V:Bidden we nu samen het slotgebed  
 

 Slotgebed 
Heer God, met onbegrijpelijke 
Barmhartigheid hebt Gij U tot  
zwakke mensen gewend. 
Wij vragen U: 
Sterk ons met de kracht van  
uw Zoon, want zijn genade is ons 
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genoeg. Laat uw vrede en 
barmhartigheid over ons komen. 
Door Christus onze Heer. Amen. 
 
  L:           Mededelingen  
 
  V:          Wegzending 
   
Zegenen wij elkaar, 
bij alles wat te doen staat, 
bij alles wat we beleven mogen,  
bij alles wat ons overkomt. 
 
Zegenen wij elkaar  
in dit leven dat wij delen, 
zo kwetsbaar als het is. 
Die God en Goed is zegenen ons 
 
In naam van de Vader de Zoon en de Heilige Geest Amen. 
 
Als slot muziek: Hier volgt de Nederlandse tekst  
 
Ik blijf vechten tegen stemmen in mijn hoofd die zeggen dat 
ik niet genoeg ben 
Elke leugen die me vertelt dat ik nooit goed genoeg zal zijn 
Ben ik meer dan alleen de som van elk hoogtepunt en elk 
dieptepunt? 
Herinner mij aan wie ik ben, want ik moet het weten 
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U zegt dat ik geliefd ben als ik niets kan voelen 
U zegt dat ik sterk ben als ik denk dat ik zwak ben 
U zegt dat ik vastgehouden word als ik tekort schiet 
En als ik er niet bij hoor, vertelt U me dat ik van U ben 
En ik geloof , oh ik geloof 
Wat U van mij zegt 
ik geloof 
Het enige wat nu telt is alles wat U van me denkt 
In U vind ik mijn waarde, in U vind ik mijn identiteit,  
U zegt dat ik geliefd ben als ik niets kan voelen 
U zegt dat ik sterk ben als ik denk dat ik zwak ben 
U zegt dat ik vastgehouden word als ik tekort schiet 
En als ik er niet bij hoor, vertelt u me dat ik van u ben 
En ik geloof , oh ik geloof  
Wat u van mij zegt  
ik geloof 
Ik neem alles wat ik heb en leg het nu aan uw voeten 
U hebt elke mislukking God 
En U zult elke overwinning krijgen 
 
U zegt dat ik geliefd ben als ik niets kan voelen 
U zegt dat ik sterk ben als ik denk dat ik 
zwak ben 
U zegt dat ik vastgehouden 

word als ik tekort schiet 
En als ik er 
niet 
bij 
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hoor, vertelt U me dat ik van U ben 
En ik geloof (ik), oh ik geloof  
Wat U van mij zegt  
ik geloof 

https://songteksten.net/artist/lyrics/9165/lauren-daigle.html

