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DRIEËNTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR en 

feest van Maria geboorte 
Wie zou uw wil kunnen kennen, als Gij hem het inzicht niet geeft en 

uw heilige Geest niet van boven zendt?  

 (Wijsheid 9,13) 
 

 
Rembrant Harmensz. van Rijn. St. Paulus in de gevangenis c. 1627. 

Staatsgalerie, Stuttgart 
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Openingszang GvL 507 Nu nog met halve woorden 

 

Openingsgebed  

Heer, deze dag 

en wat hij brengen zal, 

aanvaard ik uit uw hand. 

Gij zijt de weg, 

de waarheid en het leven. 

Gij zijt de weg die ik wil gaan, 

de waarheid die ik wil zien, 

het leven dat me zal dragen. 

Kilheid en vuur, verdriet en geluk:  

alles is goed zoals het komt. 

Geef dat het goed zal zijn. 

In uw naam begin ik. 

Amen 

 

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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Gebed bij openen van de Schrift 

Getrouwe God, 

maak ons stil  

om te luisteren naar uw woord. 

Schenk ons de bereidheid en de kracht 

gehoor te geven aan Uw oproep 

de weg van uw Zoon Jezus te volgen, 

in dit uur en alle dagen. 

Amen. 

 

Eerste lezing: Uit het boek Wijsheid 9, 13-18b. 

Wie van de mensen kan Gods plan doorgronden,  

wie ontdekken wat de Heer wil?  

De gedachten der stervelingen zijn immers onzeker,  

en twijfelachtig onze berekeningen.  

Het vergankelijke lichaam is een last voor de ziel,  

en onze aardse gebondenheid belemmert de beweeglijke 

geest.  

Wij begrijpen amper de dingen van deze wereld,  

en wat voor de hand ligt, kost ons nog moeite;  

hoe zouden we dan het hemelse verstaan?  

Wie zou uw wil kunnen kennen,  

als Gij hem het inzicht niet geeft  

en uw heilige Geest niet van boven zendt?  

Zo alleen kunnen de mensen op aarde  

rechte wegen gaan,  

leren zij kennen wat U welgevallig is  

en worden zij door de wijsheid gered. 
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GvL Ps. 139 

 

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens 

Lucas, 14, 25-33. 

In die tijd trokken talloze mensen met Jezus mee; Hij keerde 

zich om en zei tot hen:  

(Als iemand naar Mij toekomt, die zijn vader en moeder, zijn 

vrouw en kinderen, zijn broers en zusters, ja zelfs zijn eigen 

leven niet haat, kan hij mijn leerling niet zijn.) 

(As der enen zich biej Miej ansloeten wil,  

mer hee wil zien vaar en zien moder,  

ziene vrouw en keender, ziene breurs en zusters,  

joa benaamd ok zichzölf  

nich meender weerd achten as Miej,  

den kan mienen leerling nich wean.) 

 Als iemand zijn kruis niet draagt en Mij volgt,  

kan hij mijn leerling niet zijn.  

Als iemand van u een toren wil bouwen, zal hij er dan niet 

eerst voor gaan zitten om een begroting te maken of hij wel 

genoeg bezit om hem te voltooien?  

Anders zou het hem kunnen overkomen, - als hij de fundering 

heeft gelegd en niet in staat is het werk te voltooien - dat 

allen die het zien hem gaan bespotten en zeggen: Die man 

begon te bouwen, maar hij was niet in staat het einde te 

halen.  

Of welke koning zal, - als hij tegen een andere koning ten 

oorlog wil trekken - niet eerst overleggen of hij sterk genoeg is 

om met tienduizend man het hoofd te bieden aan iemand die 
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met twintigduizend man tegen hem optrekt? Zo niet, dan 

stuurt hij, als de tegenstander nog ver weg is, een 

gezantschap en vraagt om de vredesvoorwaarden.  

Zo kan niemand van u mijn leerling zijn als hij zich niet 

losmaakt van al wat hij bezit. 

 

Overweging  
 

Meditation de Thais: https://youtu.be/7QtGOWemQhY 

 

Geloofsbelijdenis (Leo Tolstoj) 

Ik geloof in God, 

Hij is voor mij geest, liefde, beginsel van alle dingen. 

Ik geloof dat God in mij is, 

en dat ik ben in Hem. 

Ik geloof dat het ware welzijn van de mens 

bestaat in het volbrengen van Gods wil. 

Ik geloof dat het vervullen van Gods wil 

ten goede komt aan mij en alle mensen. 

Ik geloof dat God wil 

dat alle mensen van hun naasten houden 

en zó met anderen omgaan 

als zij ook zelf behandeld zouden willen worden. 

Ik geloof dat de reden waarom wij leven 

eenvoudigweg is, dat wij groeien in liefde. 

Ik geloof dat deze groei in liefde 

de grootste kracht is 

om het Rijk van God te vestigen op aarde, 

https://youtu.be/7QtGOWemQhY
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dan zal er een nieuwe ordening zijn 

waarin menselijkheid, waarachtigheid en 

solidariteit zullen heersen. Amen. 

 

GvL 577 Ik zal er zijn 

 

Voorbeden 

Enige God, 

Voor Uw wereld bidden wij 

waarin mensen leven die het goede willen, 

en toch de weg willen gaan van Uw Zoon 

in een wereld waarin mensen leven  

die de weg kwijt zijn 

de boze volgen, anderen vertrappen 

vermoorden, vernederen. 

 

 
 

Wij danken U voor de veiligheid 

en de welvaart waarin wij leven 

vervul ons met uw genade 

onze verantwoordelijkheid te blijven voelen 

voor de rest van de wereld. 
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Over ons hier die zoeken naar wegen 

om Gods Rijk op aarde zichtbaar te maken: 

dat wij bij tegenslag de moed niet verliezen, 

vertrouwend op Hem die onverwachte wegen opent 

 
 

Goede God, 

Wij leggen onze persoonlijk gebeden aan u voor 

……………………………. 

In stilte leggen wij voor U neer 

ieder voor zich 

wat slechts in stilte stem kan krijgen 
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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. 

Want van U is het koninkrijk 

en de kracht en de heerlijkheid 

in eeuwigheid. Amen. 

 

Vredeswens 

 

Magnificat door Theresiakoor Vandaag op het feest van 

Maria geboorte.  (Wens van Jan Homan) 
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De geboorte van Maria 
1305/7. Wandschildering door Giotto Di Bondone. 

Italë, Padua, Capella di Scrovegni 
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Mededelingen en collecte 

 

Slotgebed 

Goede God, wij zijn weer gesterkt 

door Uw woorden van bemoediging. 

Blijf bij ons in de tijd die komen gaat. 

Wees ons nabij met Uw genade. 

Doe ons inzien hoezeer wij mensen 

elkaar nodig hebben, 

elkeen met zijn eigen gaven 

en eigen roeping, 

dat wij elkaar niet laten vallen 

en blijven inspireren Uw weg te gaan  

zoals Jezus deed, onze gids en leidsman. 

Amen. 

 

Zegenbede 

Dat de Heer Zijn genade aan ons betoont, 

dat het licht van Zijn aangezicht onze gids zal zijn, 

dat Hij ons bewaren en ondersteunen zal, 

dat Zijn Geest altijd aan onze zijde zal zijn, 

dat Zijn engelen over ons waken, wanneer wij slapen, 

en als wij ontwaken,  

dat Hij ons zal vervullen met zijn genade 

dat wij Hem zullen liefhebben en dienen al onze dagen. 

Dan zullen wij in de hemel Zijn aangezicht zien. 

In de naam † van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 

Amen 
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Slotlied GvL 531 Uit vuur en ijzer 

 

 

 

Bij de wandschildering  

“De geboorte van Maria” 
Giotto di Bondone, de 

schilder van de 

wandschildering van de 

geboorte van Maria, 1305.  

Giotto was een Italiaans 

architect en  kunstschilder, 

die leefde van 1266 of 1267 

tot 1337. Hij werd geboren 

op het platteland nabij 

Florence. Zijn vader 

Bondone was een arme 

keuterboer; hijzelf was op 

jonge leeftijd herder. Zeer 

bekend zijn de fresco's in de Cappella degli Scrovegni in Padua, die 

vermoedelijk dateren van rond 1305. Ze beelden het leven en de 

lijdensweg van Jezus, het leven van Maria, de zeven deugden, de 

zeven hoofdzonden uit. 
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