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29e zondag door het jaar C 

 

Laat de ‘armen’ niet vallen! 
 

 

Welkom + 

 

Wij kunnen de ogen niet sluiten, 

voor wie niet menswaardig bestaat, 

voor kleinen en uitgebuiten, 

om hen is het dat het hier gaat. 

 

Wij kunnen de oren niet dichtdoen, 

voor ’t vragen van mensen om recht, 

’t herstellen van ‘t kwade van toen, 

waarover niemand iets zegt. 

 

Wij mogen niet langer meer zwijgen, 

waar hoop in de kiem wordt gesmoord, 

waar toekomst alleen nog kan dreigen, 

waar mensen niet worden gehoord. 

 

Wij zullen nu anders gaan leven, 

met woorden van waarheid en recht, 

met daden en handen die geven, 

een hart waarin vrede gelegd. 
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Moment van inkeer  

 

L. Staan we even stil… bij alle schoonheid, in de natuur en door de 

mens geschapen… 

 

Samen: Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder… 

 

Staan we even stil… bij kleine mensen die iedere dag opnieuw de 

ander blijgemoed tegemoet treden en een bemoedigende hand 

uitsteken, gewoon, zomaar en als vanzelfsprekend 

 

Samen: Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder… 

 

Staan we even stil… bij de nood aan verstilling en versobering in onze 

wereld…. 

 

Samen: Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder… 

 

Staan we even stil… bij alle kleine blijken van vriendschap en hulp, 

een ‘steen om op te zitten’ als het nodig is, ons helemaal gratis en voor 

niks geschonken… 

 

Samen: Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder… 

 

Moment van stilte 

 

Eerste Lezing: Ex. 17, 8-13 Overwinning op Amalek 

 

Amalek rukte op om Israël in Refidim aan te vallen.                                               

Toen zei Mozes tegen Jozua: ‘Kies manschappen uit en trek morgen ten 

strijde tegen Amalek. Zelf ga ik met de staf van God in mijn hand op de top 

van de heuvel staan.’Jozua deed wat Mozes hem had opgedragen. Hij bond 

de strijd aan met Amalek, terwijl Mozes, Aäron en Chur de top van de 

heuvel bestegen. En zolang Mozes zijn armen opgeheven hield, waren de 

http://www.willibrordbijbel.nl/?p=page&i=2000,2008


 3 

Israëlieten aan de winnende hand. Maar liet hij zijn armen zakken, dan won 

Amalek. Ten slotte werden Mozes’ armen moe. Daarom haalden ze een 

steen waar hij op kon zitten. Aäron en Chur ondersteunden zijn armen, elk 

aan een kant. Zo bleven zijn armen hooggeheven, tot zonsondergang toe. 

En Jozua versloeg Amalek en zijn leger met het zwaard. 

Daarop gaf de heer aan Mozes de opdracht: ‘Stel dit ter gedachtenis op 

schrift en prent het Jozua in: Ik ga de herinnering aan Amalek van de aarde 

wegvagen.’ Mozes bouwde een altaar en noemde het ‘de heer, mijn 

banier’. Hij zei: ‘De handen omhoog naar de banier van de heer. De heer 

strijdt tegen Amalek, elke generatie opnieuw.’ 
 

 

Nederland zingt “Morgenlicht” 

In de stilte van de morgen, als de wereld weer ontwaakt, 

ik de vogels zacht hoor fluiten en de zon voel door de ruiten. 

In de stilte van de morgen, als mijn adem wolkjes blaast 

en de nieuwe dag begint, bid ik dat uw liefde  

wint in wat ik doe vandaag 

 

In de stilte van de morgen ga ik eerst op zoek naar U. 

In uw trouw ben ik geborgen; U zult altijd voor mij zorgen. 

In de stilte van de morgen nodig ik U bij mij uit. 

Bewoonde kamers van mijn hart, overstem wat mij verwart. 

Heer, maak mij tot uw thuis. 

Met open handen en een dankbaar hart  

geef ik me over, maak een nieuwe start. 

 

In het morgenlicht zie ik uw gezicht. 

In de stilte van de morgen zing ik: Heer, U bent zo goed. 

Wie ben ik dat U mijn leven in uw plannen hebt geweven? 

In de stilte van de morgen leg ik alles voor u neer. 

Al mijn zorgen en mijn zonden houden mij niet meer gebonden, 

want ik weet: U bent mijn Heer 
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Met open handen en een dankbaar hart geef ik me over, 

maak een nieuwe start. 

In het morgenlicht zie ik uw gezicht 

Met open handen en een dankbaar hart geef ik me over, 

maak een nieuwe start. 

In het morgenlicht zie ik uw gezicht. 

 

 

Blijde Boodschap Lc. 18, 1-8 Gelijkenis van een rechter en een 

weduwe 

 

Laudate omnes gentes, laudate Dominum 

Laudate omnes gentes, laudate Dominum 

 

Looft God, alle gij volken, looft Hem die eeuwig leeft 

Looft God, alle gij volken, looft Hem die eeuwig leeft 

 

Sing praises all ye peoples, sing praises to the Lord 

Sing praises all ye peoples, sing praises to the Lord 

 

Looft God, alle gij volken, looft Hem die eeuwig leeft 

Looft God, alle gij volken, looft Hem die eeuwig leeft. (Nederland Zingt) 

 

Duiding 

 

Voorbeden 

 

L. Laten we een kaarsje branden…  

voor armen en verdrukten, mensen op de vlucht, mensen die hun 

bestaan ervaren als een strijd. Opdat ze goede moed houden en een 

plek mogen vinden waar ze écht als ‘mens’ worden gezien en zich 

opnieuw kunnen oprichten. 
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Laten we een kaarsje branden …  

voor mensen met een missie in hun leven, voor allen die zich inzetten 

voor projecten in ontwikkelingslanden, dat zij volharden in hun werk, 

dat ze concrete resultaten mogen zien, dat ze zich ingeschakeld weten 

in Uw plannen met deze wereld. 

 

Laten we een kaarsje branden …  

voor mensen die onrecht wordt aangedaan, voor wie teleurgesteld zijn 

in wat het leven hun heeft gebracht, dat er medemensen zijn die naar 

hun verhaal luisteren, dat ze mogen weten dat U aan hun kant staat. 

 

Laten we een kaarsje branden … 

voor onze kerken en geloofsgemeenschappen, dat zij een inspiratie zijn 

voor wie zoeken naar de zin van hun bestaan en dat ze zelf vrede en 

geluk mogen ervaren in hun geloof.  

 

 
 

 

Gebed bij de gaven 

 

V. God van Liefde,  

in Uw spoor willen we vandaag opnieuw brood breken  

en elkaar de beker doorgeven. Zegen deze gaven, Heer,  



 6 

die uit veel werk en liefde is samengebracht.  

Hierin komt deze gemeenschap aan het licht.  

Hierin weerklinkt Uw hartenklop, Uw drijfveer, Uw ziel. 

Mag dit eeuwenoude gebaar ons blijven inspireren,  

om U te herkennen en U tastbaar te maken 

doorheen deze kleine tekenen die we stellen. 

 

Dank- en tafelgebed  

 

 

Samen:  Goede God, we kunnen Je nooit ten volle kennen.  

Toch zijn we dankbaar om Jouw aanwezigheid in ons bestaan.  

We noemen je: ‘Gever van alle leven’,  

‘liefde tussen mensen’, ‘vader’, ‘moeder’, ‘tochtgenoot’.  

 

L. Je ware gezicht werd zichtbaar en tastbaar in en doorheen  

Jouw Zoon, Jezus. Leer ons telkens opnieuw  

om beter te begrijpen wat Hij ons voordeed, in woord en daad.  

Hij was kiemkracht voor zoveel mensen. 

                                  

 

- Woorden van Leven – 

 

 

Onze Vader  

 

 

Vredewens met vredesgebed om samen te bidden 

 

Samen:  Goede God, mensenvriend,  

wij danken U voor de liefde waarmee Gij de wereld bemint, 

die grote, wijde wereld van Afrika tot China. 
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Wij danken U dat Gij ons de kracht schenkt  

om onze armen op te heffen en onze mouwen  

op te stropen voor wat er écht toe doet. 

 

Wij vragen U: schenk uw vrede aan de wereld 

en help ons getuigen te zijn van vrede. 

Schenk aan al uw kinderen uw Geest van vertrouwen  

in vriendschap en samenhorigheid opdat wij allen  

op deze wereld zouden samen leven 

in navolging van uw Zoon die de weg naar vrede is  

voor ieder die op Hem vertrouwt. Amen. 

 

Communie 

 

Samen: Prent het in mijn hart Heer,  Jij bent het levend brood. 

 

God is die goed is 

 

Refr.: God is die goed is, woorden van liefde doet 

Vrede voor mensen is, tijd geeft van leven 

 

Zoals een adelaar jongen op vleugels draagt, 

Draagt hij zijn mensen als vrienden op handen 

Licht in hun ogen gunt hij de levenden 

Wonen in stilte doet hij de doden 

 

Refrein 

 

Zolang er woorden tussen de mensen zijn, 

Is hij te horen en sprekend nabij 

Nooit en te nimmer gaat hij geborgen 

Dichtbij en ver is hij van ons vandaan 

 

Refrein 
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Slotbezinning (Paul Van Vliet ) 

 

Als wij niet meer geloven dat het kan:  

wie dan wel?  

Als we niet meer vertrouwen op houden van:  

wie dan wel?  

Als we niet meer proberen om van fouten wat te leren,  

als we ’t getij niet keren:  

wie dan wel?  

Als we niet meer zeggen hoe het moet:  

wie dan wel?  

Als we niet meer weten wat er toe doet:  

wie dan wel?  

Als wij er niet in slagen de ideeën aan te dragen  

voor een kans op betere dagen:  

wie dan wel?  

Als we niet meer geloven dat het kan:  

wie dan wel?  

Als wij niet komen met een plan:  

wie dan wel?  

Als wij er niet voor zorgen dat de toekomst is geborgen  

voor de kinderen van morgen:  

wie dan wel?  

Als wij onszelf niet dwingen een gat in de lucht te zingen,  

waar zij in kunnen springen:  

wie dan wel? 

 

 

Zending en Zegen + 
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