
En toen hij nog ver af was, zag zijn vader hem…. 
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Openingslied  

Wij zoeken U, als wij samen komen, 

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 verhoort,                                   

hopen dat Gij ons adem zult geven: 

geestkracht die mensen tot vrede bekoort. 

Begroeting en Kruisteken 

 

Openingswoord  

 

Vergevingsmoment  

 

Gebed om ontferming  

 

Behüte Mich Gott   

Behüte mich, Gott, 

Ich vertraue Dir.  

Du zeigst mir den Weg zum Leben. 

Bei Dir ist Freude, Freude in Fülle. 

 

Glorialied  

GvL 383, Ere wie ere toekomt 
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Openingsgebed    

God onze Vader, 

Gij zijt een God van goedheid en van vrede, 

Gij hebt met ons het beste voor, 

Gij zijt met ons begaan. 

Kom hier in ons midden, 

blijf bij ons in dit uur, waarin wij als parochie  

voor uw aangezicht stil willen zijn  

en willen zien dat het leven meer is 

dan datgene wat voelbaar, tastbaar en 

zichtbaar is. 

Kom bij ons, laat ons uw aanwezigheid voelen. 

Wij vragen het U door Jezus Christus, uw Zoon en onze 

Heer. Amen 

 

Eerste lezing  

Exodus 32: 7-11 en 13-14 

 

Antwoordpsalm 

GvL 103 II, Barmhartige Heer 

 

Tweede lezing  

1 Timotheüs 1: 12-17 

 

Alleluja  

Mijn schapen luisteren naar mijn stem, zegt de Heer,    

en Ik ken ze en zij volgen Mij. 

 

Evangelielezing  

Lucas 15: 11-32. 
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Acclamatie na Evangelie 

Gij hebt woorden van eeuwig leven. 

Tot wie zouden wij anders gaan? 

 

Overweging 

 

Lied na de overweging  

GvL 547, Het lied van zoeken en vinden 

 

Geloofsbelijdenis 

Ik geloof in God, de almachtige Vader,  

Schepper van hemel en aarde. 

En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, 

die ontvangen is van de heilige Geest, 

en geboren uit de maagd Maria, 

die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 

is gekruisigd, gestorven en begraven, 

die neergedaald is ter helle, 

de derde dag verrezen uit de doden, 

die opgevaren is ten hemel, 

en zit aan de rechterhand van God, 

onze almachtige Vader, 

van daar zal Hij komen oordelen 

de levenden en de doden. 

Ik geloof in de heilige Geest; 

de heilige katholieke Kerk, 

de gemeenschap van de heiligen; 

de vergeving van de zonden; 

de verrijzenis van het lichaam; 

en het eeuwig leven. 

Amen 

 

Wierook - Voorbeden 
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Acclamatie  

Omdat Gij het zijt, groter dan ons hart, 

die mij hebt gezien eer ik werd geboren. 

 

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 de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen 

 

Gebed om vrede 

God zegt tegen ons: 

‘Vrede’ wens ik je, 

niet om die voor jezelf te houden, 

maar om ze door te geven 

aan alle mensen die op je pad komen,  

lief of onaardig 

want ik heb je nodig om mij te helpen  

aan mijn droom van een nieuwe wereld, 

 

Vredeswens:  Vrede voor jou  

 

Lied bij de vredeswens  

GvL 433, Het lied van de mens op aarde  
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Collecte 

 

Mededelingen 

 

Slotwoord 

 

Slotgebed 

 

V. God van Hemel en aarde, 

 U bent midden onder ons gekomen 

 in Jezus Uw verrezen Zoon. 

 U wilt overal aanwezig zijn 

 waar wij mensen U zoeken. 

A. Hier waren wij op zoek naar houvast, 

 naar steun en kracht. 

 Hier waren wij om U te vinden.                            

V.    Wij danken U dat wij ons mochten                                        

warmen aan Uw licht, 

 dat wij Uw stem konden horen 

 in de oude verhalen, hier verteld. 

A. Wij danken U dat wij Uw gaven delend 

 Uw aanwezigheid mochten vermoeden. 

 Helpt ons om Uw weg te gaan. 

V. Trek met ons mee, God, 

 waarheen onze wegen ons brengen 

 en zegen ons tot in lengte van dagen. 

 In de Naam van de Vader 

 en de Zoon en de heilige Geest, 

A. Amen 
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Zending en zegen 

 

Slotlied  

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 tot herder ons gegeven, 

wij zijn de schapen die Gij weidt; 

waar Gij ons leidt is ’t goed te leven, 

Heer, die ons voorgaat door de tijd. 

Wie bij U blijft en naar U ziet, 

verdwaalt in deze wereld niet. 

 

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. 

Vervul van dit geheimenis 

Uw kerk die in de wereld is. 

 

 

 

 

Vrede en alle goeds 


