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Zondag, 11 juli 2021 

Zusters en broeders,  

We zijn op weg gezet, maar niet als individu. Ons geloof is geen eenzame oefening. Het gaat 

altijd om verbondenheid, dus verbondenheid tussen mensen en verbondenheid met God.  

Op weg gezet: zorg dat je steeds een maatje hebt, zorg dat er communicatie is, zorg dat je in 

relatie blijft. God heeft met Jezus een nieuw Verbond gebracht en dat moet duidelijk worden  

– ook – in onze onderlinge verbondenheid. 

De livestream komt dit weekend om 10.00 uur uit de Maria Magdalenakerk. 

U kunt de Woord- en Communieviering ook volgen via HalloGilzeRijen. 

 

Welkom en schuld belijden 

Wanneer we u welkom heten in de kerk is dat ook een stukje verkondiging van het evangelie 

van Jezus Christus. Want dat is precies wat Jezus leerde: ‘Iedereen is welkom bij God’. Wat voor 

reis we ook achter de rug hebben - met omwegen, (onnodige) ongelukken of met mislukkingen.-, 

bij Christus mogen we thuiskomen. Wanneer we twijfelen of angstig zijn, Hij gaat met ons mee. 

Wanneer we met krukken moeten gaan, zal Hij ons ondersteunen. Wanneer we afhankelijk zijn 

van een rolstoel, zal Hij ons duwen. Christus is een reisgenoot. 

 

Wanneer we in de kerk de schuldbelijdenis uitspreken, is dat niet om ons neer te drukken, om 

ons te belasten met de ondraaglijke last van zonden, maar om ons toe te vertrouwen aan Chris-

tus. Hij neemt onze beperkingen, vergissingen, fouten en zonden op zich. 

Hij heeft ons voorbestemd om zijn kinderen te worden en openbaarde de geheimen van het 

Koninkrijk aan ons. Daarom weet Hij ook dat het ons niet altijd lukt goed met elkaar om te gaan. 

Uiteindelijk gaat het niet om het belijden van schuld, maar om de verkondiging van de verzoe-

ning. Hij zet ons telkens opnieuw op weg. 
 

Geprezen zijt Gij, Vader van hemel en aarde, omdat Gij  

de geheimen van het Koninkrijk aan kinderen geopenbaard hebt.  
 

 

 

Lezing uit de Profeet Amos 
In die tijd zei Amasja (de priester van Bethel) tot Amos: “Ziener, u moet maken dat u wegkomt! 

Verdwijn naar Juda en verdien daar uw brood maar met profeteren. Hier in Betel mag u niet 

meer profeteren, want dit heiligdom is van de koning en dit gebouw van het rijk.” 

Amos gaf Amasja ten antwoord: “Ik ben geen profeet of lid van een profetengilde, ik ben vee-

hoeder en vijgenkweker. Maar de Heer heeft mij achter mijn beesten weggehaald en het is de 

Heer die mij gezegd heeft: Trek als profeet naar mijn volk Israël.” 

 

Laat ons uw barmhartigheid zien 

Wanneer op een stralende zomerdag 

trouw en vergeving elkaar ontmoeten, 

elkaar groeten en omhelzen; 

wanneer ontzag en respect elkaar vinden, 

elkaar kussen en verwijlen in een eindeloze zoen; 

op die dag zal de gerechtigheid neerdalen 

als een milde regen uit de hemel; 

zal in de verwarmde aarde 

een zorgzame liefde ontkiemen. 

 

Open dan mijn hart, God, 

en vul mijn kamers met een stilte  

die het oor doet luisteren  

en het oog doet zien. 

Dat ik leer horen hoe het fruit rijpt, 

dat ik uw zegen voel, 

als een arm om mijn schouder. 

Geef dat ik mag zien, op de weg voor U uit, 

dat beschadigde mensen recht wordt gedaan. 

 

Christus, toon ons Uw barmhartigheid. 

Rob van Uden, Gebed bij psalm 85  

https://www.youtube.com/channel/UC1Fie8NrjD-66vS0VncFn5w
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Het heilig evangelie volgens Marcus 

In die tijd riep Jezus de twaalf bij zich en begon hun twee aan twee uit te zenden. Hij gaf hun 

macht over de onreine geesten en verbood hun iets anders mee te nemen voor onderweg dan 

alleen een stok: geen voedsel, geen reiszak, geen kopergeld in hun gordel. "Wel moogt ge san-

dalen dragen, maar trekt geen dubbele kleding aan." Hij zei verder: “Als ge ergens een huis 

binnengaat, blijft daar tot ge weer afreist. En is er een plaats waar men u niet ontvangt en niet 

naar u luistert, gaat daar dan weg en schudt het stof van uw voeten als een getuigenis tegen 

hen."  

Zij vertrokken om te prediken dat men zich moest bekeren. Zij dreven veel duivels uit, zalfden 

veel zieken met olie en genazen hen. 
 

 
 

Vredesgebed 

De psalmist schrijft: als vrede en recht elkander omhelzen, 

dan zal de trouw uit de aarde ontspruiten 

en ziet uit de hemel gerechtigheid neer. 

Daarom bidden wij: Algoede Heer,  

Gij hebt ons van onze plaats weggehaald 

en op weg gezet, uw weg, de weg van vrede. 

Help ons op deze weg de vrede te bevorderen, 

zodat wij werkelijk leven als Uw kinderen. 

Amen. 

 

Zegenwens 

De algoede Heer, zet ons op weg  

om tot heil en zegen te zijn voor elkaar en de wereld. 

 

 

 

 

 

 

Op weg gezet  

Wij gaan nu op Gods weg, 
zonder voedsel, reiszak of geld. 

maar wel met stok en met sandalen, 
vertrouwend op de Heer. 
 

Wij komen langs huizen. 
en als wij ze betreden, dan 

wensen wij er vrede aan dat huis, 
vertrouwend op de Heer. 
 

Wij bereiken dorpen 
en steden in het ganse land, 

en hopen op een luisterend oor, 
vertrouwen op de Heer. 
 

Wij roepen: bekeer je! 
En als men daar niet horen wil, 

nemen we zelfs geen stof van daar mee, 
vertrouwend op de Heer. 
 

Wij helpen de zieken, 
geestelijk en lichamelijk, 

waar we maar kunnen in Jezus’ Naam, 
vertrouwend op de Heer. 
 

Hans-Peter Bartels ofm 

De secretariaten in Dongen en Rijen zijn van maandag 26 juli tot en met vrijdag 

27 augustus alleen open op maandag en vrijdag, in Dongen van 9.00 uur tot 

11.30 uur en in Rijen van 09.30 uur tot 12.00 uur. 

De  secretariaat zijn gesloten op dinsdag, woensdag en donderdag. 


