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                       Gebedsviering 
Theresiagemeenschap 
Zondag 29 juli 2018 

Locatie: Oude Synagoge 
 
 
 
 
 

 
 
 

…………..Toen nam Jezus de broden en na het dankgebed 
gesproken te hebben, liet Hij ze uitdelen onder de mensen die daar 

zaten, alsmede de vissen,…………….. 
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Kort stiltemoment om “los te komen” van de alledaagse 
beslommeringen. 
 
Welkom en begroeting  
Aan u allen; een hartelijk welkom.  
Gekomen en welkom,  
met verwachtingen en behoefte aan spiritualiteit. 
Gekomen en welkom, 
met je geloof en vertrouwen. 
Gekomen en welkom,  
jij die hier in dit uur tot rust wil komen. 
Gekomen en welkom,  
jij met je twijfels en je vragen. 
Gekomen en welkom, 
om te luisteren naar bemoedigende woorden. 
Gekomen en welkom,  
wij allen, met ons eigen levensverhaal, 
met onze verwachtingen en onze dromen. 
Gekomen en welkom,  
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest.  
Amen. 
 
Vandaag horen wij in het evangelie 
hoe Jezus de mensen heeft verbaasd en uitgedaagd 
om te doen wat ondenkbaar leek. 
Breken en delen van het weinige dat voorhanden is 
en toch overvloedig overhouden. 
De kern van zijn en onze opdracht. 
Delen waar mogelijk, met als voorbeeld de mensen in arme 
gebieden, die ondanks hun karige bestaan altijd open staan voor 
gasten en vreemdelingen, met als levensmotto: 
“Kom in ons huis dan eten en delen we samen.” 
Laten wij ons vanmorgen open stellen voor die boodschap. 
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Openingslied:  527  Tijd van leven  blz. 582  
  
Openingsgebed  
Goede God, aan het begin van deze viering 
willen wij U vragen:  
Wil bij ons zijn in dit uur. 
Maak het stil in ons 
opdat wij ons hart openstellen voor uw woord 
en open staan voor  het verhaal van de broodvermenigvuldiging. 
Eèn van die gebeurtenissen in het leven van Jezus. 
waarbij wij ons wel eens afvragen 
wat daar nu precies is gebeurd. 
Duizenden mensen, enkele vissen en een mand met brood; 
Dat vraagt om uitleg 
 
Gebed om vergeving,   bidden wij samen 
Waar we alleen hebben gegeven van wat we teveel hadden 
en niet hebben gedeeld zoals de Heer het bedoeld heeft, 
Heer, wil ons vergeven 
 
Waar we hebben verspild wat broodnodig was 
en slordig zijn omgesprongen met de gaven van de natuur, 
Heer, wil ons vergeven 
 
Waar we te weinig oog hadden voor de nood van de ander 
en ons eigen goede leven te veel hebben gekoesterd. 
Heer, wil ons vergeven 
 
Waar we wegkeken, juist in die momenten dat we iets voor de 
ander konden betekenen. 
Heer, wil ons vergeven 
 
Waar we te weinig stelling namen om onrecht aan de kaak te 
stellen.  
Heer, wil ons vergeven 



4 

 
Moge de barmhartige God onze fouten vergeven 
en ons met zijn brood dat leven geeft, 
sterken om onze woorden waar te maken.  
 
 
Het ontsteken van de gedachteniskaars 
Heer God nu wij U om vergeving hebben gevraagd, richten wij ons 
opnieuw tot U. 
En denken daarbij aan alle dierbare overledenen. 
Zij, die ons leven kleurden, zin gaven aan ons bestaan. 
Zij, met wie wij lief en leed hebben gedeeld. 
Zij, die zijn overgegaan in gouden herinneringen. 
Zij, van wie wij de naam nog steeds vol liefde uitspreken. 
Zij, wiens naam in ons hart gegrift staat 
Wij geloven en vertrouwen dat U hen in uw blijvende liefde heeft 
opgenomen. 
Dat geloof en vertrouwen geeft ons rust en troost Heer. 
Voor hen ontsteken wij de gedachteniskaars,  
opdat zij allen rusten in vrede. 
  
Eerste lezing: Uit het tweede boek Koningen, 4, 42-44. 
In die dagen kwam er iemand uit Baäl-Salisa. In zijn tas bracht hij 
voor de man Gods als eerstelingen twintig gerstebroden en wat 
vers koren mee. Elisa zei: Geef dit te eten aan de mannen. Zijn 
dienaar antwoordde: Hoe kan ik dat nu voorzetten aan honderd 
man? Maar hij herhaalde: Geef het de mannen te eten. Want zo 
spreekt de Heer: Zij zullen eten en overhouden. Nu zette hij het de 
mannen voor. Zij aten en hielden nog over zoals de Heer gezegd 
had. 
 
 
Lied  457 blz. 482  Lied van het brood, coupletten 1-3-4-5 
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Evangelielezing   
Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens 
Johannes, 6, 1-15. 
In die tijd begaf Jezus zich naar de overkant van het meer van 
Galilea, bij Tiberias. Een grote menigte volgde Hem, omdat zij de 
tekenen zagen die Hij aan de zieken deed. Jezus ging de berg op 
en zette zich daar met zijn leerlingen neer. Het was kort voor 
Pasen, het feest van de Joden. Toen Jezus zijn ogen opsloeg en 
zag dat er een grote menigte naar Hem toekwam, vroeg Hij aan 
Filippus: Hoe moeten wij brood kopen om deze mensen te laten 
eten? - Dit zei Hij om hen op de proef te stellen, want zelf wist Hij 
wel wat Hij ging doen. - Filippus antwoordde Hem: Wil ieder ook 
maar een klein stukje krijgen, dan is voor tweehonderd denariën 
brood nog te weinig. Een van de leerlingen, Andreas, de broer van 
Simon Petrus, merkte op: Er is hier wel een jongen met vijf 
gerstebroden en twee vissen, maar wat betekent dat voor zo'n 
aantal? Jezus echter zei: Laat de mensen gaan zitten. Er was daar 
namelijk veel gras. Zij gingen dan zitten; het aantal mannen 
bedroeg ongeveer vijfduizend. Toen nam Jezus de broden en na 
het dankgebed gesproken te hebben, liet Hij ze uitdelen onder de 
mensen die daar zaten, alsmede de vissen, zoveel men maar wilde. 
Toen ze verzadigd waren, zei Hij tot zijn leerlingen: Haalt nu de 
overgebleven brokken op om niets verloren te laten gaan. Zij 
haalden ze op en vulden van de vijf gerstebroden twaalf manden 
met brokken, welke door de mensen na het eten overgelaten 
waren. Toen de mensen het teken zagen dat Hij had gedaan, 
zeiden ze: Dit is stellig de profeet die in de wereld moet komen. 
Daar Jezus begreep dat zij zich van Hem meester wilden maken 
om Hem mee te voeren en tot koning uit te roepen, trok Hij zich 
weer in het gebergte terug, geheel alleen. 
 
Overdenking 
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Geloofsbelijdenis 
Mag ik u uitnodigen om samen afwisselend te belijden 
dat wij ons door God geroepen weten. 
 
Ik geloof in God, 
Schepper van hemel en aarde. 
 
Allen:Ik geloof dat God zijn schepping 
aan ons, mensen, heeft toevertrouwd 
opdat wij zijn werk zouden voortzetten 
en deze aarde voor alle mensen 
bewoonbaar zouden maken. 
 
Ik geloof in Jezus Christus, 
de Verlosser van de wereld. 
 
Allen:Ik geloof dat wij uitgenodigd worden 
om door onze levenshouding mee te werken 
aan de opbouw van een betere wereld, 
door ons in te zetten 
voor meer levenskansen voor iedereen 
en om Christus’ werk verder uit te dragen. 
 
Ik geloof in de Heilige Geest 
die ons inspireert om als een betrokken gemeenschap  
voort te gaan. 
 
Allen:Ik geloof dat ik persoonlijk word aangesproken 
om deelgenoot te zijn van deze gemeenschap, 
samen met zo veel betrokken mensen. Amen. 
 
 
Luisterlied  Ave Maria, uitgevoerd door:  Quintet Miniatuur 
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Voorbeden / persoonlijke intenties 
 
Bidden wij samen:  (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. 
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid. Amen. 
 
Wees Gegroet 
Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met U. 
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen,  
En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. 
Heilige Maria, Moeder van God, 
Bid voor ons zondaars. 
Nu en in het uur van onze dood, Amen. 
 
Bezinnende tekst 
Bidden om dagelijks brood 
is vragen om menswaardig te mogen leven. 
Brood verbindt mensen met elkaar. 
Brood kan een mens ook met God verbinden. 
Dan wordt het eerbiedig op de hand gelegd en verteerd. 
Dan wordt dat stukje brood een teken dat Hij ons brood-nodig 
heeft om zijn wereld nieuw leven in te blazen, 
om gist te worden in het deeg dat morgen brood zal zijn, 
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om de wereld te herscheppen tot Gods akker 
waar koren en rijst naar hartenlust mogen groeien  
voor ieder mens. 
 
Collecte en mededelingen 
 
Vredeswens 
Houd ons gaande God, door uw Woord, 
ons gegeven als brood om van te leven. 
Leer ons, ons leven te delen, 
elkaars honger naar vrede te voeden, 
elkaar te doordringen met uw liefdesadem. 
Dan zal onze mensenwereld uitgroeien 
tot één gemeenschap, uw volk op aarde. 
Die vrede van de Heer zij altijd met u. 
En geven wij elkaar een teken van die vrede. 
 
 
Slotgebed 
Je hoeft geen heilige zijn. 
Het enige dat God van je vraagt 
is dat je jezelf, met je talenten maar ook met je mindere kanten, 
aan Hem durft toevertrouwen 
en dat je je leven in zijn handen durft te leggen. 
Misschien denk je nu 
dat je zelf eigenlijk maar weinig in te brengen hebt, 
gelijk die jongen; vijf broden en twee vissen, 
maar toch… probeer het 
en je zult zien dat je inzet en je dienstbaarheid 
vruchtbaar zal zijn en voldoening zal geven, 
In de kern bezit ieder mens de gave van het delen. 
Dat geldt dus ook voor u allen. 
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Wegzending en zegen 
Mogen wij voor elkaar een zegen zijn 
bij alles wat ons te doen staat, 
bij alles wat we beleven mogen 
bij alles wat ons overkomt....... 
 
Mogen wij voor elkaar een zegen zijn 
in het leven dat we samen delen 
zo kwetsbaar als het is....... 
 
Mogen wij voor elkaar een echte zegen zijn, 
dan zal God ons zegenen in Zijn Naam, 
de Naam van de Vader, de Zoon 
en de Heilige Geest. 
Amen. 
 
 
 
Slotlied:  
Aanbidt en dankt uw Vader God,  die leeft van eeuwigheid; 

Aan Hem behoort het koningschap en alle heerlijkheid. 
Verkondigt Hem en looft zijn Naam, bezingt zijn wondermacht; 
dan zal op aarde vrede zijn voor wie zijn hulp verwacht. 
 
Aanbidt en dankt de koningszoon, die in de wereld kwam 
en al de zonden van zijn volk gehoorzaam op zich nam. 
Nu nodigt Hij zijn broeders uit op 't grote koningsfeest 
en waar Hij leeft aan Vaders hand daar heerst een goede Geest. 
 

 
 
 
 

 
 

 



10 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
Hartelijk dank voor uw aanwezigheid.  

Wij wensen u een mooie zondag en zien u graag terug  
bij de meditatieviering op zondag  12 augustus 10.00 uur.  

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

 
 
 
 
 
 


