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314e zondag door het jaar 
 

Zoals een moeder haar kind troost, zo zal Ik u troosten 

(Jesaja 13) 

 

 
Jan van Eyck  (circa 1390 –1441) Maria lactans 
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Welkom 

 

GvL 484 Komen ooit voeten gevleugeld 

 

Openingsgebed (samen) 

Goede God, 

het is Uw stem, die ons uitnodigt, 

het is uw liefde die ons hier bijeen heeft gebracht. 

Zegen dit samenzijn,  

waarin wij U vragen ons te behoeden  

voor liefdeloosheid en onverschilligheid. 

Wek in ons het geloof in een betere wereld, 

waarin ieder zich mag thuis voelen. 

Dat vragen wij U in naam van Jezus, 

die leeft en leven geeft. Amen. 

 

GvL 216 Kyrielitanie 

 

Ontsteken van het licht in herinnering aan hen die gestorven 

zijn.  

 

Wij denken aan onze overledenen. Wij gedenken allen van 

wie we afscheid moesten nemen en die we nog altijd missen. 

Denken we ook aan de mensen die geen andere weg meer 

zagen in dit leven dan de dood.  

Dat zij bij God ontferming vinden.  

Laat de vlam van deze kaars een symbool zijn van ons geloof 

dat we over de dood heen in liefde met elkaar verbonden 

blijven  
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Bidden wij samen voordat we lezen uit de Heilige Schrift 

God, 

aan het begin van deze viering 

willen wij U vragen: 

maak het stil in ons 

opdat wij kunnen luisteren naar Uw woord. 

Ga met ons mee dit uur 

en maak ons waakzaam voor elkaar. 

Dit vragen wij U in Jezus’ Naam. 

Amen 

 

 

Eerste lezing. Uit de Profeet Jesaja. (Jes. 66,10-14c) 

Verheug u met Jeruzalem, en juich over haar,  

allen die haar liefhebben!  

Neem deel aan haar vreugde, allen die over haar treuren!  

En laat u tot verzadiging toe  

zogen aan haar borsten vol troost,  

en u vol genot laven aan haar zo rijke boezem.  

Want zo spreekt de Heer: “Als een rivier leid Ik de vrede naar 

haar toe,  

en als een onstuimige stroom de schatten der volken.  

Gij zult gezoogd worden, gedragen op de arm,  

vertroeteld op de schoot!  

Zoals een moeder haar kind troost, zo zal Ik u troosten: 

Jeruzalem zelf zal uw troost zijn.  

Wanneer gij dat ziet zal uw hart zich verheugen,  

uw beenderen zullen bloeien als het jonge groen,  

en de dienaren des Heren zullen zijn macht ervaren!” 

 

GvL psalm 67 I Heel de aarde 
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Uit het evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. 

(Lc. 10,1-12.17-20) 

In die tijd wees de Heer tweeënzeventig leerlingen aan  

en zond hen twee aan twee voor zich uit  

naar alle steden en plaatsen waarheen Hijzelf van plan was te 

gaan.  

Hij sprak tot hen: “De oogst is groot, maar arbeiders zijn er te 

weinig.  

Vraagt daarom de Heer van de oogst arbeiders te sturen om 

te oogsten.  

Gaat dan, maar zie, Ik zend u als lammeren onder de wolven.  

Neemt geen beurs mee, geen reiszak, geen schoeisel  

en groet niemand onderweg.  

In welk huis ge ook binnengaat, laat uw eerste woord zijn: 

Vrede aan dit huis!  

Woont daar een vredelievend mens,  

dan zal uw vrede op hem rusten;  

zo niet, dan zal hij op u terugkeren.  

Blijft in dat huis en eet en drinkt wat zij u aanbieden;  

want de arbeider is zijn loon waard.  

Gaat niet van het ene huis naar het andere;  

in elke stad waar ge binnengaat en ontvangen wordt,  

eet wat u wordt voorgezet, geneest de zieken, die er zijn  

en zegt tot hen: Het Rijk Gods is u nabij.  

In elke stad waar ge binnengaat en niet ontvangen wordt,  

trekt daar door de straten en zegt:  

Zelfs het stof uit uw stad dat aan onze voeten kleeft, 

schudden wij tegen u af.  

Maar weet dit wel: Het Rijk Gods is nabij.  

Ik zeg u: die dag zal het voor de mensen van Sodom 

draaglijker zijn dan voor die stad.”  
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De tweeënzeventig keerden vol blijdschap terug en zeiden: 

“Heer, zelfs de duivels onderwerpen zich aan ons door uw 

Naam.  

Hij zei tot hen: “Ik zag de satan als een bliksemstraal uit de 

hemel vallen. Ik heb u macht gegeven op slangen en 

schorpioenen te treden, te heersen over heel de kracht van de 

vijand; en niets zal u kunnen schaden.  

Toch moet ge u niet verheugen over het feit dat de duivels 

aan u onderworpen zijn, maar verheug u omdat uw namen 

staan opgetekend in de hemel.” 

 

 
 

 

Overweging 
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In welk huis ge ook binnengaat, laat uw eerste woord zijn: Vrede aan dit 

huis! Eet wat u wordt voorgezet, geneest de zieken, die er zijn  

en zegt tot hen: Het Rijk Gods is u nabij. 

 

 

Ubi caritas Ola Gjeilo  

 
https://www.youtube.com/watch?v=JnfJL-fFMbU 

Ubi caritas et amor,  
Deus ibi est. 
Congregavit nos in unum Christi 
amor. 
Exultemus, et in ipso iucundemur. 
 
Timeamus, et amemus Deum 
vivum. 
Et ex corde diligamus nos sincero. 

Waar vriendschap heerst en 
liefde, daar is God. 
Christus' liefde heeft ons tot 
eenheid gebracht. 
Laat ons juichen en blij zijn in 
Hem. 
Laat ons oprecht beminnen de 
God die leeft. 
En van harte goed zijn met elkaar. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JnfJL-fFMbU
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Belijden wij samen ons geloof 

Ik geloof in God, 

die liefde is, 

begin en einde van al wat is, 

die niemand laat vallen. 

 

Ik geloof in Jezus, 

kind van mensen, 

Zoon van God, 

een en al liefde 

tot het uiterste toe. 

Hij wijst mij de weg 

trekt met mij mee. 

 

Ik geloof in de Geest 

die zoekt naar mensen 

die vertrouwen op God, 

die mensen verwarmt en inspireert, 

en aanzet tot liefde 

groter dan hun hart. 

Ik geloof in mensen 

die in Zijn Naam 

openlijk of in stilte 

doen wat gedaan moet worden, 

die samen kerk willen zijn 

in de geest van het evangelie. 

 

Ik geloof in het leven 

dat achter onze grenzen 

vrede en rust vindt bij God, 

die het draagt en zal voltooien. 
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Want Gods liefde, 

Gods barmhartigheid en trouw  

zijn eindeloos groot. 

Amen. 

 

GvL 474 Ik zal niet rusten 

 

Voorbeden  

Goede God, 

voor Uw kerk in Borne bidden wij 

dat wij ook in de komende zomerperiode 

Uw lofzang gaande houden 

in onze voortgaande gezamenlijkheid 

als Uw gemeenschap, als gemeente van Christus 
 

Kyrie Taizé 

 
 

God, wij bidden voor alle mensen 

die zich opmaken om op vakantie te gaan 

dat hun ziel, hun geest rust en vrede mag vinden… 

Kyrie 

 

God, wij bidden u voor ons eigen kleine land, 

dat rijk is en welvarend  
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dat vrede kent 

en voorspoed in vrijheid. 

Om wijsheid en zorgvuldigheid bidden wij 

om hiermee om te gaan: 

om werkelijk recht te doen, 

oprecht de barmhartigheid te oefenen, 

kansen te scheppen voor allen die hier wonen. 

Kyrie  

 

Wij willen stilstaan bij diegenen onder ons 

voor wie vakantie een tijd van eenzaamheid  is 

omdat de nabijheid ondersteuning wegvalt 

en bij diegenen onder ons 

voor wie de onderbreking van de routine 

een pijnlijke confrontatie betekent 

met de vraag: "waartoe, waarvoor ben ik er?" 

Kyrie 

 

Persoonlijke intenties… 

Kyrie 

  

Onze Vader (oecumenisch) 

Onze Vader die in de hemel zijt, 

Uw naam worde geheiligd. 

Uw koninkrijk kome. 

Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons heden ons dagelijks brood. 

En vergeef ons onze schulden 

zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 

En leid ons niet in verzoeking, 

maar verlos ons van de boze. 
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Want van U is het koninkrijk 

en de kracht en de heerlijkheid 

in eeuwigheid. Amen. 

 

Vredeswens 

 

Collecte en mededelingen  

 

Slotgebed (samen) 

Goede God, het is niet gemakkelijk, 

om de weg te kiezen die naar U leidt. 

Wij vragen U daarom om kracht, 

onze inspanning daartoe vol te houden, 

Wijs ons niet af, als wij falen, 

de verkeerde keuze maken. 

Laat ons in de ontmoeting met U 

tot onszelf komen, open bloeien, 

vrede geven aan elkaar 

zoals uw leerlingen vrede wensten 

aan elk huis waar zij binnen gingen. Amen 

 

Zegen van de heilige Teresa van Avila 

Christus heeft geen lichaam op aarde,  

behalve dat van ons, 

geen handen, geen voeten, behalve die van ons. 

Het zijn onze ogen die Christus’ medeleven 

voor de wereld mogen uitstralen; 

het zijn onze voeten waarmee Hij gaat om goed te doen  

en het zijn onze handen waarmee Hij tot zegen mag zijn, 

in de naam † van de Vader, de Zoon en de Geest. Amen 

 



11 
 

Slotzang GvL 654 Lied van de wegzending 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vereniging Theresiagemeenschap Borne 
www.theresiagemeenschapborne.nl 
secretariaat@theresiagemeenschapborne.nl 
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