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Voorwoord
Inmiddels zijn de meeste kerken in onze parochie weer geopend om de
liturgie te kunnen vieren.
Nog niet iedereen kan of durft de stap naar de kerk te nemen. Om
verbonden te blijven worden er nog vieringen via het YouTube kanaal
van de parochie aangeboden.
Naast eucharistievieringen worden er ook gebedsdiensten uitgezonden
Deze vieringen kunt u bekijken op YouTube, via de website van de
parochie of van uw deel-gemeenschap.
Het is een klein gebaar, om te laten weten dat u in onze gedachten en
gebeden bent. Alle goeds, pastoraal team

Kiemkracht
Gebedsdienst op zondag 13 juni 2021 in de H. Lucaskerk
Intredegezang: Intochtslied (GvL 643)
1.

Vol van verwachting zijn wij gekomen,
om weer te weten waartoe wij bestaan.
Verstillend van binnen, verlangend te horen
het levende woord dat opnieuw wordt geboren,
waar mensen in aandacht en liefde verstaan.

2.

Tijd vloeit ineen, verleden wordt heden,
toekomst wordt nu, maar altijd blijft het woord:
herinnerd te worden aan hoe wij bedoeld zijn,
herscheppen de wereld waarmee wij vergroeid zijn,
die opdracht aan alles wat ademt gaat voort.

3.

Samengekomen om te gaan vieren
uur van gemeenschap, van woord en van geest,
dat warm en met liefde en licht is doorweven,
ons helpt om ons leven gestalte te geven.
Verwachtingsvol zijn wij gereed voor dit feest.

Woord van Welkom
Inleidende Tekst
Een klein zaadje werd door de wind meegedragen en viel op de grond.
Het begroef zich diep in de aarde en putte zich uit in groeikracht.
En langzaam begon het leven in hem te ontwaken.
Eerst schuchter en klein, maar van jaar tot jaar werd het groter.
Vogels bouwden hun nest in zijn takken.
En de mensen waardeerden hem om zijn frisheid en om zijn silhouet.
Mensen kunnen als leven gevend zaad zijn voor anderen.
Een woord dat uit de grond van je hart komt, kan diep wortel schieten
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in iemand die het hoort. Het kan een grote boom worden.
Het beste zaad dat je zaait biedt voedsel en tegelijk
geborgenheid voor anderen.
Meewerken aan het Rijk Gods betekent geloven
in de groeikracht van jezelf en van anderen;
vertrouwen dat het wat wordt, al weet je niet hoe.

Litanie (GvL 216)
1.

Bidden wij tot de levende God:
Vader van onze Heer, Jezus Christus,
in de kracht van de heilige Geest:
Luister Heer, ontferm U over ons.
Luister Heer, ontferm u over ons.

2.

Over de stad van God op aarde,
voor het volk dat hier bijeen is,
bidden wij om licht en verlossing:
Luister Heer, ontferm U over ons.
Luister Heer, ontferm U over ons.

3.

Over de wereld waarin wij leven,
over hen die worden verdrukt,
bidden wij om geloof en toekomst:
Luister Heer, ontferm U over ons.
Luister Heer, ontferm U over ons.

4.

Over allen die zoeken naar waarheid,
en het evangelie willen verstaan,
bidden wij om geduld en om aandacht:
Luister Heer, ontferm U over ons.
Luister Heer, ontferm U over ons.
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Lofzang G v L 381
1.

Zingt van de Vader, die in den beginne
de mensen schiep, de dieren en de dingen;
hemel en aarde: wilt zijn naam bezingen,
houdt Hem in ere.

2.

Zingt van de Zoon, licht voor onze ogen,
bron van geluk voor wie Hem wil geloven:
luistert naar Hem, het woord van al zo hoge,
houdt Hem in ere.

3.

Zingt van de Geest, adem van het leven,
duurzame kracht die mensen wordt gegeven:
waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen,
houdt Hem in ere.

Gebed
Speurtocht naar het mosterdzaadje
Er was eens een vrouw, van wie de enige zoon stierf. Vol verdriet
ging ze naar een heilige man en vroeg: ‘Wat heb je om mijn zoon
weer levend te maken?’ In plaats van haar weg te sturen of met haar te
praten zei hij: ‘Breng me een mosterdzaadje uit een huis dat nooit
verdriet heeft gekend. Dat zullen we gebruiken om het verdriet uit uw
leven te verdrijven.’ De vrouw ging meteen op zoek naar dat
mosterdzaadje. Ze kwam bij een groot huis, klopte aan en zei: ‘Ik zoek
een huis dat nooit verdriet heeft gekend. Ben ik hier aan het goede
adres?’ Ze zeiden: ‘Zeker niet.’ En ze begonnen alle tragische
gebeurtenissen op te sommen die hen de laatste tijd overkomen waren.
De vrouw dacht bij zichzelf: ‘Wie kan er beter deze arme,
ongelukkige mensen helpen dan ik, die zelf ongelukkig ben?’ En ze
bleef een poos om hen te troosten. Daarna ging ze verder op zoek naar
een huis dat nooit verdriet had gekend. Maar overal waar ze kwam, in
krotten en paleizen, kreeg ze verhalen te horen over droefheid en
ongeluk. Uiteindelijk ging ze er zo in op om mensen met verdriet te
steunen dat ze haar speurtocht naar het mosterdzaadje vergat. (Naar
een boeddhistisch verhaal)
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Tussenzang Psalm 72(2) G v L
R: Voor kleine mensen is Hij bereikbaar,
Hij geeft hoop aan rechtelozen;
hun bloed is kostbaar in Zijn ogen,
Hij koopt hen vrij uit het slavenhuis.
1.

Hij zal opkomen voor de misdeelden,
Hij zal de machten die ons dwingen
breken en binden. Hij zal leven,
onvergankelijk als de zon. (R)

2.

Zoals de dauw die de aarde drenkt,
zo zal Hij komen en in die dagen
zullen trouw en waarachtigheid bloeien,
zal er vrede in overvloed zijn. (R)

3.

Dan dragen de bergen schoven van vrede,
en de heuvels een oogst van gerechtigheid.
Eén vloed van koren, golvende velden,
een stad rijst op uit een zee van groen. (R)

4.

Zijn naam is tot in eeuwigheid,
zolang de zon staat aan de hemel,
Zijn naam gaat rond over de aarde,
een woord van vrede, van mens tot mens. (R)

De Heer zij met u
En met uw geest
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Marcus.
Lof zij U, Christus.
In die tijd zei Jezus tot de menigte:
“Het gaat met het Rijk Gods
als met een man, die zijn land bezaait;
hij slaapt en staat op, ‘s nachts en overdag, en onderwijl kiemt het
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zaad en schiet op,
maar hij weet niet hoe.
Uit eigen kracht brengt de aarde vruchten voort,
eerst de groene halm, dan de aar,
dan het volgroeide graan in de aar.
Zodra de vrucht
het toelaat slaat hij er de sikkel in,
want het is tijd voor de oogst.”
En verder:
welke vergelijking kunnen wij vinden voor het Rijk Gods
en in welke gelijkenis zullen we het voorstellen?
Het lijkt op een mosterdzaadje.
Wanneer het gezaaid wordt in de grond,
is het wel het allerkleinste zaadje op aarde;
maar eenmaal gezaaid schiet het op
en het wordt groter dan alle tuingewassen,
en het krijgt grote takken,
zodat de vogels in zijn schaduw kunnen nestelen
In vele dergelijke gelijkenissen verkondigde Hij hun zijn leer
op de wijze, die zij konden verstaan.
Anders dan in gelijkenissen sprak Hij niet tot hen,
maar eenmaal met zijn leerlingen alleen,
gaf Hij van alles uitleg.
Woord van de Heer.
Wij danken God.
Overweging
Het Rijk van God,
Dit Rijk heeft te maken met een levensstijl waarbij men ruimte geeft
aan het woord van God.
Dit Rijk heeft niets te maken met het materiële noch met succes, of
met werelds machtsvertoon.
Op dit punt botste Jezus op onbegrip en verzet bij zijn leerlingen en
bij de mensen.
Want die dachten dat de Romeinse bezetter verdreven zou worden bij
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de komst van het Rijk van God.
Zaaien lijkt op een gewone handeling.
Het zaaien kun je zien als puur verlies: je kunt het graan beter malen
om er brood van te bakken.
Maar uit ervaring weten mensen dat het te riskeren is om zaad aan de
grond toe te vertrouwen: enkele maanden later kan geoogst worden en
is er nieuw graan.
Het waken of slapen van de boer heeft geen invloed op het groeien
van het graan. Een pover, weinig belovend begin, lijkt uiteindelijk
zeer vruchtbaar.
Mag je zo kijken naar het “opkomen” van het Rijk van God?
Zonder direct resultaat te zien mag je vertrouwen en hopen op de
vruchtbaarheid van het gebeuren, de kiemkracht van het rijk van God.
Ondanks de schijn dat God niets doet, blijkt Hij voortdurend
werkzaam.
De verwezenlijking van het Rijk van God is niet te danken aan de
inspanning van mensen, maar aan het werk van God.
Mensen kunnen alleen de grond voorbereiden en zaaien.
Al het andere ontsnapt aan hun greep en is uiteindelijk een wonder.
Zo wordt het Rijk van God uiteindelijk iets wat God zelf vestigt, als je
wil mee werken met de genade!
Zonder dat de vrouw, in de eerste lezing, het zelf beseft werkt ze mee
met de genade door haar speurtocht naar het mosterdzaadje uit een
huis dat nooit verdriet heeft gekend.
Een mosterdzaadje is echt wel heel klein: zo klein als het topje van
een fijne naald.
Veel kleiner dus dan de zaadjes waarvan men mosterd maakt.
Mosterdzaadjes kun je haast niet zien.
Maar als ze op geschikte grond vallen kunnen ze in Israël uitgroeien
tot een stevige struik waar vogels in kunnen nesten.
Een vrouw met een immens verdriet moest op zoek naar zo'n zaadje
om haar verdriet kwijt te raken.
Bovendien moest ze het vinden in een huis dat nog nooit verdriet had
gekend.
Men had haar net zo goed kunnen vragen een speld te zoeken in een
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hooiberg.
Maar haar verdriet was zo groot en zo verpletterend, dat ze erdoor
verblind werd en er niet bij stilstond dat die opdracht zo goed als niet
uit te voeren was.
Zo'n prutszaadje!
En een huis zonder verdriet!
Vol goede moed begon ze aan haar tocht. Dat mosterdzaadje heeft ze
nooit gevonden.
Niet omdat het zo klein was, maar omdat ze nergens een huis vond
zonder verdriet.
Ook in de huizen waar ze dat helemaal niet verwachtte, vond ze
mensen met verdriet.
Ze had ook zeker niet gedacht dat de oorzaak van verdriet zo
verschillend kon zijn en dat mensen op zoveel vlakken diep
ongelukkig konden zijn.
De vrouw zag dat vele verdriet bij de mensen waar ze kwam.
Maar wat bewonderenswaardig is, is dat ze niet bij de pakken is gaan
zitten.
Ze vond van zichzelf dat ze voldoende ervaring had wat betreft
verdriet, dat ze mensen met verdriet begon te troosten en bij te staan.
Ze ging daar zo in op dat haar eigen verdriet op de achtergrond begon
te komen.
En heel langzaam werd ze opnieuw de blijde opgewekte vrouw die ze
voordien was en werd ze de stevige struik waar mensen met verdriet
troost in konden vinden.
Het kleine zaadje in haar binnenste heeft enorme kiemkracht in
zichzelf.
Er gebeuren nog steeds onverwachte wonderen in ons leven!
Amen.
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Geloofslied: Als regen de aarde drenkt
1.

Als regen die de aarde drenk, die
droog en dorstig is: zo voedt het woord van
God de mens die doods en duister is.

2.

Als zonlicht dat het groen gewas uit
zaad ontkiemen doet: zo geeft het woord van
God de mens weer luister, nieuwe gloed.
Als schaduw die verkoeling brengt op ’t
heetste van de dag geneest het woord van
God de mens die op bevrijding wacht.

3.

4.

O God, vernieuw de dorre grond, verzacht wat is verhard: maak ons gehoorzaam
aan uw woord en mensen naar uw hart.

Voorbede (acclamatie GvL 361 )
Voor God, Gij voedt en draagt ons leven
Daarom mogen wij vol vertrouwen tot U bidden.
Voor mensen,
die geloven in de kiemkracht van het Evangelie,
in het goede zaad door God in iedere mens gelegd.
Door hun levenshouding inspireren
zij anderen tot beter mens-zijn……..
Laat ons zingend bidden:
Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.
Voor onszelf,
dat wij onze eigen zorgen te boven groeien
en dat de genade van goddelijk geduld ook onze kiemkracht mag zijn.
Dat wij leven gevend zaad mogen zijn voor anderen.
Dat we geborgenheid mogen bieden,
en dat wij erop mogen vertrouwen dat onze inzet zinvol is,
ook al zien we niet direct resultaat…….
Laat ons zingend bidden:
Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.
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Voor de jonge mensen die op school hun kiemkracht ontwikkelen.
Dat zij met geduld en moed bouwen aan hun toekomst.
Dat de zaden die vandaag gezaaid worden,
morgen overvloedig vrucht mogen opbrengen
in een toekomst van vrede en een wereld van liefde……….
Laat ons zingend bidden:
Heer , onze God, wij bidden U, verhoor ons.
God,
Gij laat ons niet in de steek,
Gij blijft werken aan uw Koninkrijk.
Vanuit dat vertrouwen bidden wij U
om onze gebeden te verhoren.
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.
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Slottekst
Geloof in groei
Het zaad in de grond,
het mosterdzaadje:
deze verhalen getuigen
van Jezus’ geloof
in het Rijk van God.
Hij ziet kleine aanzetten.
Hij blijft vertrouwen
in de kleine goedheid
van elke mens.
De groeikracht van het goede
is onweerstaanbaar;
zij is sterker dan het kwaad.
De liefde timmert niet aan de weg,
zij vraagt niet om gezien te worden.
Verborgen en in het klein
draagt ze een goddelijke kracht,
die niet te stuiten is.
Ons wordt gevraagd
om voorwaarden te scheppen,
zodat het goede alle kansen krijgt.
En ook: dat we niet ten onder gaan
aan ons pessimisme.
Ook al wordt er geduld van ons gevraagd,
eens zal het waar worden:
goedheid en liefde aan de macht,
vrede en toekomst voor iedereen.
Soms lijkt het Rijk van God veraf,
maar het groeit dóór
waar wij mensen van God zijn,
zo goed als Hijzelf
(Wim Holterman osfs)
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Wegzending en Zegen
Slotlied: Lied om mee te gaan (G v L 655)
1.

Wij moeten gaan; aan ’t lied van bevrijding
voegden we weer een eigen refrein,
zagen rondom de glans van herkenning
hoe we elkaar tot Verbond-genoot zijn.
Vonden het Woord, eerder gehoord,
als nieuwe bron op eigen terrein.

2.

Laten we gaan. Geloof in de zegen
die onze God steeds toegezegd heeft,
in niemandsland soms, worst’lend verkregen
maar die ons hoop, moed en waakzaamheid geeft.
Licht blijft de kerk, vaak tastend beleefd.

3.

Neem bij het gaan de mantel van vrede
die we behoedzaam om mogen slaan,
waarin de Naam vol kleur is geweven.
Vage beschutting in mensenbestaan.
In de woestijn, vruchten en wijn:
vrede en zegen! Laten we gaan.
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