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14e zondag door het jaar 3 juli 2016  
in de oude synagoge in Borne 

 

 
Foto uit IJsellandmystiek 

 
 

Ik laat vrede naar haar toestromen als een rivier, 
en de roem van de volken als een beek 
die buiten zijn oevers treedt. (Jes.66) 
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Welkom 
 
GvL 469 Hij ging van stad tot stad 
 
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. 
 
Ontsteken van de Paaskaars 
 
GvL 216 Kyrielitanie 
 
Gebed bij het openen van de Schrift 
Allen: 
Getrouwe God, 
Maak ons ontvankelijk voor uw woord; 
dat spreekt van liefde, saamhorigheid 
en oprechte zorg voor elkaar. 
Dat wij bereid mogen zijn, 
te blijven bouwen aan een gemeenschap 
in de geest van Hem, 
in wiens naam wij hier samenzijn, 
Jezus, Messias, uw Zoon. Amen. 
 
1e lezing uit Jesaja 66,10-14c  
 
Verheug u, samen met Jeruzalem,  
en juich om haar, u allen die haar liefhebben.  
Jubel met haar van blijdschap,  
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u allen die om haar treuren.  
 U mag zuigen en u verzadigen  
aan haar borsten vol van troost,  
u mag met volle teugen drinken  
van haar volle moederborst.  
‘Want’, zo spreekt de HEER,  
‘Ik laat vrede naar haar toestromen als een rivier,  
en de roem van de volken als een beek  
die buiten zijn oevers treedt.  
Haar zuigelingen worden op de heup gedragen  
en op de knieën vertroeteld.  
Zoals een moeder haar kind troost,  
zo zal Ik u troosten:  
in Jeruzalem zult u getroost worden.  
Zielsblij zult u het aanschouwen,  
en uw gebeente zal ontluiken als het groen.  
De hand van de HEER zal zich openbaren aan zijn dienaren,  
maar zijn woede zal over zijn vijanden komen. 
 
GvL 491 Looft de Heer al wat gemaakt is 
 
Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas, 
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 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, 
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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. De 
tweeënzeventig keerden vol blijdschap terug en zeiden: Heer, zelfs 
de duivels onderwerpen zich aan ons door uw Naam.  
Hij zeide 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 verheugt u omdat uw namen 
staan opgetekend in de hemel. 
 
Overweging 
 
 
Pelgrim, hoe reis je.  
Pilgrim, how you journey 
On the road you chose 
To find out why the winds die 
And where the stories go. 
 
All days come from one day 
That much you must know, 
You cannot change what's over 
But only where you go. 
 
One way leads to diamonds, 
One way leads to gold, 
Another leads you only 
To everything you're told. 
 
In your heart you wonder 
Which of these is true; 
The road that leads to nowhere, 

Pelgrim, hoe reis je 
Op de weg die je koos 
Om te ontdekken waarom de winden sterven.  
En waar de verhalen heen gaan 
 
Al dagen komen voort uit één dag.  
Zoveel moet je toch wel weten.  
Je kunt niet veranderen wat geweest is.  
Maar alleen waar je naar toe gaat 
 
Eén weg leidt naar diamanten 
Eén weg leidt naar goud 
Een andere leidt alleen maar 
Naar alles wat je al verteld is 
 
In je hart vraag je je af 
Welke van deze is waar 
De weg die leidt naar nergens 
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The road that leads to you. 
 
Will you find the answer 
In all you say and do? 
Will you find the answer 
In you? 
 
Each heart is a pilgrim, 
Each one wants to know 
The reason why the winds die 
And where the stories go. 
 
Pilgrim, in your journey 
You may travel far, 
For pilgrim it's a long way 
To find out who you are... 
 
Pilgrim, it's a long way 
To find out who you are... 
Pilgrim, it's a long way 
To find out who you are 
 

De weg die leidt naar jouw 
 
Zul je het antwoord vinden 
In alles wat je zegt en doet? 
Zul je het antwoord vinden 
In jezelf? 
 
Elk hart is een pelgrim 
Elk hart wil weten  
De reden waarom de winden sterven 
En waar de verhalen heengaan 
 
Pelgrim in je tocht 
Moge je ver reizen 
Want pelgrim het is een lange weg 
Om te ontdekken wie je bent... 
 
Want pelgrim het is een lange weg 
Om te ontdekken wie je bent... 
Want pelgrim het is een lange weg 
Om te ontdekken wie je bent... 
 

 
Geloofsbelijdenis 
V. Ik geloof in God de Vader, 
 die alles in zijn hand houdt 
 en al het mooie van deze aarde 
 schenkt aan ons. 
 
A. Hij is de Vader van alle mensen, 
 zonder onderscheid, 
 want Hij wil ze allen 
 als Zijn kinderen beschouwen, 
 om hen uit te nodigen 
 tot het feest van de verbroedering. 
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V. Ik geloof in het Evangelie  
van Jezus Christus: 

 Hij openbaarde Gods Koninkrijk toen Hij 
 weldoende rondtrok en blijdschap bracht. 
 
A. Hij gaf zich weg, 
 toen Hij aan de menigte brood en vis gaf, 
 en brood en wijn reikte aan Zijn vrienden. 
V. Hij blijft zich geven aan ons, 
 omdat Hij uit de dood is opgestaan 
 en bijzonder onder ons voortleeft, 
 als wij samen zijn 
 om Zijn woorden te horen 
 en onze ziel te verrijken. 
 
A. Ik geloof in de kracht van Zijn geest 

die ons tot een kerk maakt, 
die ons gastvrij ontvangt, 
die de mensen bezielt 
om open te staan voor elkaar, om niet  
als vreemden naast elkaar te leven, 
maar ons inspireert tot liefde 
om de nieuwe wereld te gaan bouwen, 
waar plaats is 
voor iedereen die maar komen wil. 
Amen. 

 
GvL 474 Ik zal niet rusten 
 
Voorbeden 
Almachtige God, 
Wij danken U 
voor Uw woord van trouw, van liefde 
waaromheen wij hier steeds weer bijeenkomen. 
Voor Uw liefde voor ons 
die aan ons bestaan vooraf ging 
en na ons voortbestaat 
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ons draagt en omgeeft 

 
God van allen, 
Velen van ons zijn zoekende,  
we denken dat we weten waar we heen gaan 
of we zijn onze bestemming juist even kwijt 
we worden in beslag genomen door onze eigen verlangens 
onze behoefte aan veiligheid 
God, help ons telkens weer 
de richting van Uw Zoon te hervinden 
die vaak juist niet de makkelijkste weg koos 
de weg gaan van Uw gerechtigheid en liefde 
Kyrie eleison  
 
Eeuwige God, 
Wij bidden voor Uw wereld, God, 
waarin honger, geweld, rechteloosheid 
aan de orde van de dag zijn 
waarin wij in onze rijkdom en vrede 
vaak vergeten hoe gelukkig wij zijn 
Breng ons steeds weer te binnen dat we mensen zijn 
dat we onze hand willen blijven uitstrekken 
dat we onze verantwoordelijkheden voor anderen 
naar Uw gerechtigheid en genade willen vormgeven. 
Kyrie eleison  
 
Enige God, 
Voor dit land, voor Borne, bidden wij 
nu velen op vakantie gaan 
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wij willen stilstaan bij diegenen onder ons 
voor wie vakantie een tijd van extra lijden is 
omdat de noodzakelijke ondersteuning wegvalt 
en bij diegenen onder ons 
waarbij de onderbreking van alledag 
een pijnlijke confrontatie betekent 
met de vraag: "waartoe, waarvoor?" 
Wij bidden om Uw aanwezigheid in alle zielen 
in vreugde en beproeving 
Kyrie eleison 
  
Goede God, 
Voor Uw kerken in Borne bidden wij 
dat wij ook in de komende zomerperiode 
Uw boodschap van vrede gaande houden 
wellicht in andere landen en steden 
maar toch ook in onze gezamenlijkheid 
als Theresiagemeenschap, als gemeenschap van Christus 
Kyrie eleison  
 
Goede God, 
In stilte leggen wij voor U neer 
wat voor ieder van ons 
eerst in stilte stem kan krijgen 
…………………………………………… 
Kyrie eleison  
 
Onze Vader 
 
Vredewens 
 
Slotgebed (samen)  
God onze Vader,  
niet alleen voor Israël is uw licht verschenen,  
uw glorie is opgegaan voor alle volkeren.  
Niet alleen in voorbije tijden  
is Jezus mens geworden,  
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voor alle eeuwen is zijn komst bestemd.  
U wilt U openbaren aan ieder mensenkind. 
Wij bidden U: 
Geef dat wij, die de openbaring van Jezus vieren, zijn boodschap 
verder dragen van mens tot mens. Dat we de glorie van zijn 
bevrijdend Licht doen stralen in ons leven, elke dag. 
Dit vragen wij U, door onze Heer Jezus Christus, die met U en de H. 
Geest leeft in eeuwigheid. Amen. 
 
GvL 484 Komen ooit voeten gevleugeld 
 
Zegenbede 
 

 


