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Lied: (koor) Wij zoeken U als wij samenkomen 
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. 
 
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. 

 
Begroeting 

God, U bent de ruimte waarin we dit uur samenzijn.  
Verrijk ons met uw geestkracht. 
Dat vragen wij U die voor ons is: 
+ Vader, Zoon en heilige Geest. Amen. 

 
Inleiding op de viering  

 
Gebed 

Heer, leer mij geloven in de kiemkracht van het zaad: 
kwetsbaar en broos, maar tegelijk vruchtbaar en rijk. 
Laat mij mijn talenten met gulle hand uitzaaien 
in de akker van de wereld, zonder de zekerheid van een 
grote oogst, maar met het volle vertrouwen 
dat ze, dankzij U, ooit zullen vrucht dragen. Amen. 
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Gebed om ontferming 
God, 
Net als de tijdgenoten van Jezus kijken wij reikhalzend uit 
naar een ideale wereld. 
Wij willen wel de komst van uw rijk van vrede, 
gerechtigheid en liefde, maar hoe dikwijls U het ons ook al 
hebt uitgelegd, 
toch is onze wanhoop in de groeikracht ervan dikwijls 
kleiner dan onze hoop. 
Daarom: 
(gezongen) Heer, ontferm U over ons. 
 
Christus,  
U bent ons komen vertellen hoezeer God ons lief heeft. 
Te vlug geloven wij dat U ons niet hoort, dat U ons in de 
steekt laat. Geloven is juist vertrouwen hebben in de liefde. 
Daarom: 
(gezongen) Christus, ontferm U over ons. 
 
God,  
U vraagt van ons dat wij uw liefde blijven uitzaaien over 
onze wereld, zonder de moed op te geven als we niet snel 
resultaat zien. 
Het is voor ons vaak zo moeilijk om nog te geloven in 
wonderen, in het grootste wonder van uw 
onvoorwaardelijke liefde, die groeikracht wil geven aan elk 
sprankje leven. 
Daarom: 
(gezongen) Heer, ontferm U over ons. 
 
God, kom ons kleine geloof tegemoet 
en doe ons groeien in liefde. 
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Lofprijzing (koor) Eer aan God  
 
Inleiding op de lezingen 

Op het dieptepunt van de Babylonische gevangenschap 
vermoedt de profeet dat de teloorgang van het oude Israël 
juist het begin is van iets totaal nieuw: 
uit een twijgje zal God een prachtige ceder laten groeien. 
 
En in het evangelie spreekt Jezus in beelden over de 
onstuitbare groeikracht van het Rijk Gods. 

 
Eerste lezing (Ezechiël 17, 1. 22-24)  

Zo spreekt de Heer God: 
Ikzelf zal uit de top van een hoge ceder een takje nemen 
en dat in de grond zetten; van de bovenste scheuten zal Ik 
een twijgje plukken en Ikzelf zal het planten op een hoog 
oprijzende berg; op de hoge bergen van Israël zal Ik het 
planten. 
Het zal loten voortbrengen, vrucht vormen en een 
prachtige ceder worden. Daaronder zullen allerlei soorten 
vogels nestelen; in de schaduw van zijn takken zullen ze 
nestelen. 
Dan zullen alle bomen in het veld erkennen dat Ik, de Heer, 
een hoge boom vernederd en een lage boom verheven heb, 
en dat Ik een sappige boom heb laten verdorren en een 
dorre boom tot bloei gebracht heb. Ik, de Heer, heb het 
gezegd en Ik zal het doen. 
 

Lied: (koor) Psalm 117 
Refrein: Halleluja, Halleluja, halleluja 
 
Volkeren looft de Heer,  
bezingt Hem, heel de wereld. 
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Want machtig voor ons is zijn genade, 
en tot in eeuwigheid duurt zijn trouw. Refrein. 
 
Glorie aan de Vader almachtig, 
aan zijn Zoon, Jezus Christus, de Heer, 
aan de Geest, die ons bijstaat en helpt, 
in de eeuwen der eeuwen. Amen. Refrein. 
 

Evangelie (Marcus 4, 26-34) 
In die tijd zei Jezus: 
Met het koninkrijk van God gaat het als met iemand 
die zaad op zijn land heeft gestrooid. 
Hij slaapt en waakt, nacht na nacht en dag na dag, en het 
zaad ontkiemt en schiet op, zonder dat hij weet hoe. 
Vanzelf draagt de aarde vrucht, eerst de groene spriet, dan 
de aar, dan het graan in de volle aar. 
Wanneer de vrucht zover is, slaat hij er meteen de sikkel in, 
omdat het tijd is voor de oogst. 
Ook zei Hij: 
Waarmee zullen we het koninkrijk van God vergelijken, of 
met welke gelijkenis geven we het weer? 
Het is als een mosterdzaadje dat in de aarde gezaaid wordt. 
Het is het kleinste van alle zaden op aarde, maar als het 
gezaaid is, komt het op en wordt het groter dan alle andere 
struiken en het krijgt grote takken, zodat de vogels van de 
hemel in zijn schaduw kunnen nestelen. 
Met veel van dergelijke gelijkenissen predikte Hij het 
woord, voor zover ze in staat waren het te horen. 
Zonder gelijkenis sprak Hij niet tegen hen, maar als ze onder 
elkaar waren, legde Hij zijn leerlingen alles uit. 
 

Acclamatie (koor) Gij hebt woorden van eeuwig leven; 
       tot wie zouden wij anders gaan! 
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Overweging 
  
Instrumentale meditatie 
 
Geloofsgebed 

Ik geloof dat God de mens geschapen heeft 
als een zoeker naar vriendschap en liefde, 
naar vrede en waarheid, 
naar een nieuwe aarde. 
 
Ik geloof dat Gods Zoon, Jezus, 
ons op deze weg is voorgegaan, 
door lijden en dood, 
naar verrijzenis en nieuw leven. 
 
Ik geloof dat Hij nu onder ons verder leeft 
en ons uitnodigt mee te bouwen 
aan een wereld waar het goed is om te wonen: 
Gods Rijk op aarde. 
 
Ik geloof dat wij samen, als geloofsgemeenschap, 
op weg zijn naar geluk 
en dat Hij ons daarom zijn Geest schenkt 
om stand te kunnen houden 
in goede en kwade dagen. 
 
Ik geloof dat God ons zal samenbrengen 
en ons leven zal voltooien. 
Ik geloof dat Hij daarom niets verloren zal laten gaan 
van wat uit liefde geboren is. Amen. 
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Voorbede 
acclamatie: (koor) Liefdevolle God, verhoor ons gebed. 
 

Lied: Wie als een God wil leven hier op aarde. 
Wie als een God wil leven hier op aarde,  
Hij moet de weg van alle zaad 
en zo vindt hij genade. 
 
Hij gaat de weg van alle aardse dingen 
hij leeft het lot met hart en ziel 
van alle stervelingen. 
 
 
Hij wordt aan zon en regen prijsgegeven 
het kleinste zaad in weer en wind 
moet sterven om te leven. 
 
De mensen moeten sterven voor elkander 
het kleinste zaad wordt levend brood 
zo voedt de een de ander. 
 
En zo heeft onze God zich ook gedragen 
en zo is Hij het leven zelf 
voor iedereen op aarde. 
 

Dankgebed 
Wij danken U God 
omdat U duidelijk aan het werk bent 
daar waar mensen elkaar vinden en van elkaar houden; 
daar waar mensen de handen in elkaar slaan 
en samen kleine stappen zetten 
om deze wereld om te bouwen tot een wereld zoals U hem 
droomt. 
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Wij danken U 
omdat U aan het werk bent 
in de ontluikende liefde tussen mensen, 
in groeiende solidariteit 
en volgehouden inzet voor vrede en rechtvaardigheid. 
 
Wij danken U God voor uw zoon Jezus 
die ons menselijk leven met beide handen aanvaardde 
en het deelde met al de zijnen. 
 
Met eenvoudige woorden en verhalen 
toonde Hij ons de weg naar U. 
Hij was barmhartig 
en vol aandacht en begrip 
voor allen die in nood verkeerden 
of niet van tel waren. 
 
Wij bidden God: 
Beziel ons met de Geest die ook uw Zoon dreef. 
Dat wij vanuit zijn inspiratie, ook bij tegenslagen, 
wegen blijven vinden naar een nieuwe toekomst 
die Gij ons in handen hebt gegeven. 
 
Steeds weer zult U ons uitdagen om Jezus’ voorbeeld te 
volgen: goedheid, respect en verbondenheid met elkaar. 
Geef ons de moed, de kracht en de sterkte om dit vol te 
houden want alleen dan kan uw Rijk komen. 
 
Met het gebed dat Jezus ons leerde danken wij U, God: 

 
Onze Vader (koor) 
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Vredeswens 
God van vrede, Bron van leven en geweldloosheid, 
schenk ons een geloof als een mosterdzaadje, dat kan 
uitgroeien groeien tot een boom waaronder wijzelf en de 
anderen kunnen schuilen als het leven tegen slaat. 
Maak ons tot medewerkers van uw vrede, te midden van 
deze wereld die veiligheid zoekt in macht en geweld. 
Moge wij in alle kwetsbaarheid leven als een onooglijk 
twijgje, maar gelovend in uw droom van vrede en liefde. 
Moge de vrede van de Heer dan altijd bij ons zijn. 
 
Laten we elkaar een zichtbaar teken van die vrede 
toewensen.  

 
Vredeslied: (koor) Vrede voor jou. 
 
Bezinning 

Het begint als een zaadje, een twijgje. 
Het wordt een reusachtige boom met grote takken. 
In zijn schaduw nestelen zich alle vogels. 
 
Alle vogels – stond er in het evangelie – 
vogels van allerlei gevederte, 
van diverse pluimage: 
mussen en mezen, 
inheemsen en trekvogels, 
het duivengezinnetje 
en de koekoek die zijn ei in andermans nest legt. 
Ook de solovlieger 
en de vleugellammen vinden er een plekje. 
 
Zo is het Rijk Gods. 
Zo kan onze wereld zijn. 
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Maar gunnen die vogels 
elkaar ook de ruimte? 

 
Mededelingen 
 
Tot slot 

Ik wil mijn Woord in je hart leggen – zegt God – 
en mijn droom als een graankorrel in je leven zaaien. 
Het enige wat jij moet doen, is je hart klaarmaken 
en zó leven dat mijn droom zichtbaar wordt in je samenzijn 
met anderen. Probeer een vriend te zijn voor armen en een 
tochtgenoot voor hen die niet weten hoe hun weg verder 
gaat.  
Hou van je medemensen zoals Ik van jou hou, en je zult zien 
dat zelfs het kleinste zaadje kan uitgroeien tot een boom 
van tederheid. 

 
Zegenwens 

Opdat het goede nieuws dat ons vandaag verkondigd werd 
in ons een vruchtbare bodem zal vinden.  
Laten wij het in woord en daad uitdragen. 
Zo kan onze samenleving groeien in mensvriendelijkheid. 
 
Die inzet wil God van harte zegenen en zegenen wij daartoe 
ook elkaar: in de naam van 

  + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen. 
 
Lied: Zingt voor de Heer van liefde en trouw 

Zingt voor de Heer van liefde en trouw, 
die onder ons verblijven wou. 
Zingt als het gras, dat dankt voor dauw, 
alleluja, alleluja. 
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Zingt voor het heilig hemels brood, 
dat ons versterkt in alle nood, 
dat ons doet leven na de dood, 
alleluja, alleluja. 
 
Zingt voor de liefde, die ons bindt, 
die in ons hoofd haar woning vindt, 
die in ons hart haar rijk begint, 
alleluja, alleluja. 
 
Zingt voor het heil dat komen gaat,  
zingt voor de deur die open staat,  
zingt voor de God die zingen laat, 
alleluja, alleluja. 
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