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17e zondag door het jaar 
 

“Elke boom kun je aan zijn vruchten kennen” Lc 6, 44 

 

 
 

 

 

Ken ie mie nog wa? 
Oude Synagoge te Borne 28 juli 2019 
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Het voorbeden-briefje, gebedsintentie,  

 kan voor de viering worden ingeleverd bij een van de voorgangers. 

 

 

Openingslied  

GvL 647  Wees hier aanwezig 

 

 

Openingsgebed (samen) 

Heer onze God, 

leer ons leven, elke dag opnieuw. 

Leer ons de dingen die we elke dag voor ogen krijgen 

met een nieuw hart zien. 

Een hart dat in alle momenten van het leven, 

die waarop we lachen, en die waarop we huilen, 

in staat is om te ontdekken dat Gij met ons begaan zijt. 

Leer ons dat we onze naaste zien en kennen, dat we liefde en 

zorg kunnen geven en ontvangen 

Kom nu ook hier bij ons aanwezig met uw Geest, 

nu wij even willen stilstaan bij dat leven, 

nu wij even willen stilstaan bij onze naaste, 

nu wij even willen stilstaan bij U. 

 

Gebed om ontferming 

Wij weten dat we mogen rekenen 

op de barmhartigheid van onze God. 

Leggen we dan ook ons leven 

in zijn liefdevolle handen. 

 

Wij bidden samen: 
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-U neemt ons aan zoals wij zijn 

met onze fouten en onze gebreken. 

U bent voor ons een goede Vader. 

Heer, ontferm U over ons. 

Heer, ontferm U over ons. 

 

-U toont ons de weg naar het hart van onze medemensen, 

naar samenleven in liefde. 

Jezus, U bent onze Medemens, onze God. 

Christus, ontferm U over ons. 

Christus, ontferm U over ons. 

 

-U bent de Kracht in ons die ons helpt goed te zijn, 

geduldig, vreugdevol, vredestichtend, vergevend. 

Geest van God in ons, ontferm U over ons. 

Geest, ontferm U over ons. 

Moge God de Vader ons de Geest van Jezus, zijn Zoon, 

schenken. 

Hij is vergeving van onze zonden. 

Hij zal ons leiden tot eeuwig leven. Amen. 

 

 

Een licht ontsteken ter herinnering aan hen die gestorven 

zijn.  
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We steken kaarsen aan 
Een klein vuur 
Een lichtje een teken van liefde en van warmte 
die ons doet herinneren aan hen die niet meer bij ons zijn. 
Licht, liefde 
Licht, lachen 
Licht, zorgen 
Licht, verdriet 
Licht, glimlach 
Bidden wij tot de Onnoembare: 
moge Uw licht 
ons blijven verlichten 
en het eeuwig licht onze overledenen. 
Zo zal ‘licht’ ons blijvend verbinden 
en zal ons troosten, bij zon en bij maan, in lief en leed, 
in donker en kou. 

Bidden wij samen voordat we lezen uit de Heilige Schrift 

Goede God, nu wij gaan luisteren naar de woorden zoals die 

vanuit een ver verleden zijn opgetekend willen wij u vragen 

ons de rust te geven om uw woorden te verstaan. Dat het 

licht van uw woorden mag doorbreken zodat wij U steeds 

beter leren kennen en daardoor onze naast herkennen. Dat 

we uw woord behouden in ons. Dit bidden wij U door Jezus 

Christus Onze Heer. Amen 

 

Eerste lezing. Uit de Profeet Jesaja. (Jes. 43,10-13) 

Israël, jij bent míjn getuige, zegt de Heer. Jij bent mijn dienaar 

die Ik heb uitgekozen. Je moet Mij geloven. Je moet weten en 

begrijpen dat Ik Dezelfde ben. Vóór Mij is er nooit een andere 

God geweest en er zal ook nooit een andere God zijn.  Ik ben 

de Heer, en Ik ben de enige Redder. Ik heb van tevoren 
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gezegd dat Ik je zou redden en dat heb Ik ook gedaan. Ik heb 

je alles verteld. Ik ben geen vreemde voor jou. Jij bent mijn 

getuige dat Ik God ben, zegt de Heer. Ik was er al voordat dag 

en nacht bestonden. Niemand kan aan mijn macht 

ontsnappen. Wat Ik doe, kan door niemand worden 

tegengehouden. 

 

 

Psalm 31 I 12-17 

Mijn vijanden lachen me uit. Mijn buren willen mij niet meer 

kennen. Mijn vrienden schrikken als ze me zien. Als ze mij op 

straat tegenkomen, lopen ze snel een andere kant op. 

Ik ben vergeten, zoals je iemand die al lang dood is, vergeet. 

Ik ben afgedankt als een gebroken kruik. Ik hoor de mensen 

over mij fluisteren. Ze overleggen hoe ze me kunnen doden. 

Van alle kanten dreigt gevaar.  Maar ik vertrouw op U, Heer. 

Want U bent mijn God. Mijn leven is in uw handen. Red mij 

van mijn vijanden! Zorg alstublieft voor mij. Red mij omdat U 

van mij houdt. 

 

 

Uit het evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. 

(Lc. 6, 44-47) 

 

En elke boom kun je herkennen aan de vruchten die er aan 

groeien. Want aan doornstruiken groeien geen vijgen, en aan 

een braamstruik geen druiven. Net zo haalt een goed mens 

goede dingen tevoorschijn uit de goede voorraad in zijn hart. 

Maar een slecht mens haalt slechte dingen tevoorschijn uit de 
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slechte voorraad in zijn hart. Want iemands woorden 

verraden wat er in zijn hart is." 

 Jezus zei: "Waarom zeggen jullie 'Heer, Heer' tegen Mij, als 

jullie toch niet doen wat Ik zeg?  Als je naar Mij toe komt, 

lúister dan niet alleen naar wat Ik zeg, maar dóe het ook. 

 

 

 

Overweging 

 

 

Luisterlied: 

77 Ik zie de mensen Huub Oosterhuis 

Ik zie de mensen - als bomen zie ik ze gaan. (2x) 

 

De bomen gaan hand in hand 

de berken de gevlekte platanen 

de dromenboom de bloemenvader 

reikhalzend naar de overkant. 

 

Ik zie de mensen - als bomen zie ik ze gaan. (2x) 

 

De kreupele wilgen de wijnstok en de 

waterplanten van het verleden 

eiken de populier de brede 

moederboom met groene lendenen. 

 

Ik zie de mensen - als bomen zie ik ze gaan. (2x) 
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Maar de schoonste van de bomen 

heb ik met mijn mond gezien, 

die heet sindsdien 

de broodboom op de bergen. 

 

Ik zie de mensen - als bomen zie ik ze gaan. (2x) 

 

 

 

Belijden wij samen ons geloof 

God van de liefde, 
die vreugde vindt in ieder mens, 
u bent zorgzaam en u laat ons niet in de steek. Ik geloof in u. 
Jezus, onze naaste, die mij laat zien wie God is, u vraagt aan 
ons om rechtop te staan, om pal te staan voor de mens in 
deze wereld. Ik geloof in u.  

Heilzame Geest, ik geloof in u. 
U openbaart zich in onze naaste, op onverwachte momenten 
als wijsheid in mensen die weten wat goed is om te doen. 
Ik geloof dat uw kracht zich in mij kan openbaren. 
Ik geloof in onze gemeenschap van mensen, die durven 
zoeken, durven vieren, durven te geloven dat ze u vinden, 
God van het leven.  

Lied: Huub Oosterhuis 
 

Waar vriendschap is en liefde, daar is God 

Laat ons verheugd en vol ontzag, voor Hem 
zingen dit lied voor Hem die leeft. En dat wij 
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oprecht liefde hebben voor elkaar: 
waar vriendschap is en liefde, daar is God. 

Op deze plaats bijeengekomen, laat ons 
nu één van geest zijn, onverdeeld van hart. 
Weg alle harde woorden, wrok en tweespalt. 
Dat in ons midden liefde woont, God zelf. 
waar vriendschap is en liefde, daar is God. 

Mogen wij zien, met allen die daar zijn, 
verheerlijkt in het licht, uw aangezicht – 
onmetelijke vreugde, zekerheid 
waar in eeuwigheid geen eind aan zal komen. 
waar vriendschap is en liefde, daar is God 

 

 

Voorbeden 

Eeuwige God, 
Wij bidden voor onze 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 
Behoed ons, God, voor hoogmoed, voor gemakzucht 
laat ons steeds weer inzien dat we mensen zijn 
die willen omzien naar onze naaste 
dat we in hen u herkennen  
en zo uw gerechtigheid en genade vormgeven. 

Zo bidden wij samen 
Heer, wij bidden u, verhoor ons 
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Wij bidden voor wie ziek zijn 
soms al zo lang en zonder veel verbetering; 
voor wie van binnen pijn lijden om wie er niet meer zijn; 
voor wie zich niet thuis voelen in hun eigen bestaan 
zelfs te midden van buren, vrienden en familieleden. 

 

Persoonlijke intenties… 

Goede God, 
In stilte leggen wij voor U neer 
wat voor ieder van ons 
slechts in stilte stem kan krijgen. 

(stilte) 

Zo bidden wij samen 
Heer, wij bidden u, verhoor ons 

Wij bidden; 
Zegen wie zijn handen wil laten helpen, 
zegen wie haar oren en ogen opent voor een ander, 

zegen ons om bemoedigd en dapper u te volgen 

Amen 

  

GvL 474  Ik zal niet rusten 
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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 

Alleen het brood dat we samen delen, voedt. 

Alleen het water dat we samen drinken, lest onze dorst. 

Alleen de strijd die we samen voeren, brengt bevrijding. 

Alleen de kleuren die we samen delen, zullen schitteren. 

Alleen de woorden die we samen vinden, zijn verstaanbaar. 

Alleen de weg die we samen gaan, heeft een doel. 

Alleen het doel dat we samen stellen, is bereikbaar. 

Alleen de vrede die we zelf maken, wordt wereldwijd. 

Alleen de stap die ik zelf maak, brengt ons nader 

Dat wij de ander herkennen in die wereld van vrede 

Vrede zij met u en met ons allen. 

 

 

Mededelingen Collecte 
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Slotgebed (samen) 

God van mensen, 

wat verloren is, zoekt U op. 

Eeuwig duurt uw trouw. 

Leer ons - op onze beurt - 

voor elkaar zo goed als God te zijn: 

toegewijd en dienstbaar, 

geduldig en trouw, 

vergevingsgezind en vol liefde 

naar het voorbeeld van Jezus, 

onze gids, onze bestemming. 

Amen. 

 

Zegen  

Heer, 

aan allen hebt U uw gaven uitgedeeld, 

uw opdracht toevertrouwd. 

Uw licht schijnt over ons gelaat,. 

Geef ons de kracht om herkenbaar te zijn, 

de moed dienstbaar en oprecht de mens te kennen 

de mens die zonder medemens niet kan leven in vrede en 

vrijheid. 

Laat ons waakzaam blijven en trouw en in liefde samen op 

weg blijven. 

Door Christus, onze Heer. Amen. 

 

 

Slotzang  
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29. Wij zullen kennen 

♪ Wij zullen kennen Tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Antoine Oomen  

 
 

Ach jullie verlichten, ontrukten, als je niet lief hebt je naaste 

je verre naaste geen recht doet, in schaduwen dwaal je maar 

rond, door kunstlicht je ogen bedorven.  

Refrein  

Ach wij die God willen zien 

wij zien het gezicht dat ons aankijkt te ongelegener tijd, 

wij zien in flitsen elkaar, 

de liefde die ons beloofd is.  

Refrein  

 
 
Van harte welkom in de viering van zondag 18 augustus 10.00 uur 
 
Vereniging Theresiagemeenschap Borne 
www.theresiagemeenschapborne.nl 
secretariaat@theresiagemeenschapborne.nl 
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Gebedsviering zondag 28 juli 10.00 uur oude synagoge Borne 

“Ken ie mie nog wa?” 

Soms ontmoet je iemand die je vaag bekend voor komt en dan 

wordt de vraag gesteld: “Ken ie mie nog wa?”. Gravend in je 

herinnering probeer je dan herkenningspunten te vinden. 

iemand anders kennen vraagt dat je je verdiept in de ander, dat 

je weet hebt van de ander. 

Iemand herkennen, erkennen en/of kennen!?  Wat heb ik nodig 

om de ander, mijn naaste te kennen. 

In de bijbel lezen we dat we een boom aan de vruchten 

herkennen. En de mens, je naaste (her)ken je aan?? 

Dat kan alleen als je weet van elkaar hebt, aandacht besteedt aan 

je naaste. Als je overgaat van “iets zeggen tegen”  naar  “samen 

doen met”.  

“Ken ie mie nog wa?”. Hierbij de uitnodiging samen die vraag 

samen te beantwoorden in een viering van woord en gebed. 

 


