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OPENING VAN DE DIENST 
 
Intredelied “Laten wij danken” 
 

 
 
Kruisteken en welkom 
 
V  Alsof het gisteren was, maakten we in deze kerk samen plannen om een goed schooljaar te beleven. 
We hebben in september de netten uitgeworpen en na tien maanden halen we de netten in om samen te kijken 
wat we ervan gemaakt hebben.  
 

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilig Geest, Amen. 

Gebed om vergeving 

L1 Ons voornemen van september om goed te luisteren naar mekaar is dikwijls gelukt, maar toch 
kozen we al eens voor de makkelijkste weg en deden we alsof we iets niet hoorden. Heer, 

ontferm U over ons. 

Goede God ik was niet lief. Blijf ik toch je hartendief. 
‘k Maakte fouten nu en dan, ‘k hoop dat je vergeven kan ! 
  

L2  We praten veel over vrede in verre landen. We willen vrede voor alle mensen.  

Heel dichtbij ons, in de klas of tijdens het spel op de speelplaats, hebben we de vrede niet altijd op de eerste 
plaats gezet. Christus ontferm U over ons. 

Goede God ik was niet lief… 



L3  De sleutels van verdraagzaamheid en dienstbaarheid hebben we al te vaak op zak gehouden in plaats van 
met deze sleutels deuren te openen waardoor mensen elkaar kunnen ontmoeten. Wij hebben spijt dat we 
ons achter gesloten deuren hebben verstopt om kwaad te spreken over mekaar. Heer ontferm U over ons. 

Goede God ik was niet lief… 
 

Openingsgebed 
 
V  Heer, U weet wat dienstbaarheid is. U weet wat volhouden is. 

Wij bidden U, geef ons ogen om het goede in de mensen te zien. 
Vul ons hart met liefde opdat wij deze liefde zouden doorgeven, ook in de vakantietijd. 

 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Verhaal 
 
De mier en de graankorrel 
 
Er was eens een graankorrel die na de oogst op het veld was blijven liggen. Hij wachtte op de regen, zodat hij in de aarde 
kon wegzinken. Er kwam een mier voorbij. Ze zag een korrel, bond die op haar rug en begon moeizaam de weg naar haar 
nest. 
Waarom sjouw je zo? Waarom leg je me niet neer, vroeg de graankorrel. 
De mier hijgde: als ik je niet mee neem, heb ik geen eten deze winter. Maar ik ben niet gemaakt om opgegeten te 
worden, zei de graankorrel, ik ben een zaadje vol leven, ik wil uitgroeien tot een plant! Mag ik een voorstel doen? Als je 
me hier laat liggen in plaats van me mee te slepen naar je nest, dan zal ik je 100 graankorrels schenken. 
Honderd graankorrels inruilen voor één? Dat is de moeite. Hoe gebeurt zo'n wonder?, vroeg de mier. 
Graaf nu maar een kuiltje in de grond, begraaf me erin, en kom over een jaar terug. 
Na een jaar keerde de mier terug. De graankorrel had woord gehouden. 
 
Tussenzang          “Soms zou ik willen bloeien als een bloemetje” 
 
Soms zou ik willen bloeien als een bloemetje,een bloemetje, een bloemetje. 
Soms zou ik willen bloeien als een bloemetje. Ik ben een kind van God. 
Zo blij, zo blij,want Jezus woont in mij. 
Zo blij, zo blij,want Jezus woont in mij. 
 
Soms zou ik willen kiemen als een zaadje,een zaadje, een zaadje. 
Soms zou ik willen kiemen als een zaadje.Ik ben een kind van God. 
Zo blij, zo blij,want Jezus woont in mij. 
Zo blij, zo blij,want Jezus woont in mij. 
 

V  Voor het evangelie maken we 3 kruisjes 
 
Jezus, ik denk aan Jou. 
Jezus, ik spreek over Jou. 
Jezus, ik hou van Jou, zo blijf ik Je trouw. 
 

EVANGELIE: DE ONVRUCHTBARE VIJGENBOOM 

(Naar Lucas 13,6-9) 

Er was eens man die een grote tuin had. 
Er stonden veel bomen, grote bomen die daar al vele jaren stonden. 
En ze droegen vele en grote vruchten. 
Er waren bomen met granaatappels en met vijgen. 
Drie keer in het jaar stonden grote vijgen aan de bomen 
 
Daar kwam een groepje mensen aan. 
Was daar de tuinman niet bij, die altijd voor de bomen zorgde? 
En kijk daar is ook de baas van de tuin. 



Zie nu. De baas van de tuin wordt boos. 
Hij ziet dat er aan een boompje geen vruchten staan. 
Hij maakt grote gebaren. Hij zwaait met zijn armen in de lucht. 
Hij zegt dat het boompje uit de tuin moet. 
Een boompje dat geen vruchten draagt, kan niet blijven staan. 

Dan komt de tuinman naar voren. 
Hij zegt dat we geduld moeten hebben. En dat we goed moeten zorgen voor de bomen. Dan kunnen de bomen 
vruchten dragen. 
De baas wil er niet van horen. 
Maar de tuinman blijft maar aandringen. 

Kijk, zegt hij, als we dit jaar nog één keer wachten,en de grond nog eens omspitten. 
We gaan er veel mest op brengen, en we gaan hem snoeien. 
We zullen zien wat er dan gebeurt. 

Goed. De baas geeft toe. De mensen vertrekken. 
De tuinman blijft bij de boom. Hij begint dadelijk te werken aan de boom. 

En wat denk je? … 

Eén jaar later droeg de boom vele vruchten. 

Zo zie je maar dat er met veel geduld, zorg en liefde wonderen kunnen gebeuren. 

Homilie 
 
Geloofsbelijdenis 
 
L4 
Ik wil geloven in een wereld waar het fijn is om te wonen. 
Zonder ruzie, zonder verdriet. Ik wil geloven in een wereld 
waar iedereen vriend is met elkaar. Een wereld zoals God hem bedoeld heeft. 
Allen: 
Ja, dat geloven wij. 
 
L5 
Ik wil geloven dat wij samen die wereld kunnen bouwen: 
een groene wereld met bomen en bloemen, met vogels en vlinders, 
met de zon en met lieve mensen die leven zoals Jezus leefde. 
Allen: 
Ja, dat geloven wij. 
 
L6 
Ik wil geloven dat God ons zal helpe om goede mensen te worden. 
Mensen voor wie het echt niet moeilijk is om vriendelijk te zijn, om te helpen, 
om geluk te brengen aan anderen. 
Allen: 
Ja, dat geloven wij. 
 
L7 
Ik wil geloven dat God een goede Vader is voor alle mensen, 
zoals papa en mama goed zijn voor ons. Ik wil geloven dat Hij Jezus naar ons stuurde 
om ons te laten kiemen als zaadjes in goede grond, en goed te zijn voor andere mensen. 
Allen: 
Ja, dat geloven wij. 
 
 
Voorbeden 
 
V  Bidden wij dat ook in de vakantie plaats zal zijn voor Uw woord, God, schepper en 

vader. Dat Uw woord kinderen en volwassenen mag aanzetten tot moedig bouwen aan een betere 
wereld 

 
L8  Bidden wij voor de mensen voor wie het voorbije schooljaar niet bracht wat ze er van 



hadden verwacht. Dat er na de vakantie een nieuwe start mag zijn die het begin is 
van een mooie tijd op school. Laat ons bidden. 

 
S Wij bidden Heer, kom bij ons en luister wat wij vragen. 

Wij bidden Heer, kom bij ons, vandaag en alle dagen. 
 
L9  Voor iedereen, jong en oud, die hard gewerkt hebben in de scholen. Dat zij mogen 

genieten van een verkwikkende vakantie om in september volle moed te starten. 
Laat ons bidden. 

 
L10  Bidden wij voor alle mensen. Dat vakantie een mooie tijd mag zijn van rust en 

ontmoeting, van vreugde en dankbaarheid om alles wat God ons geeft. Laat ons 
bidden. 

 
L11  Bidden wij voor de leerlingen die de lagere school verlaten. Dat zij een weg vinden 

die bij hen past, tot grote vreugde van iedereen van wie zij houden. Laat ons bidden. 
 
 
V  God, dit zijn onze oprechte verlangens voor de komende vakantietijd. Schenk ons het 

vertrouwen om naar Uw voorbeeld ons in te zetten voor elkaar. 
 
DIENST VAN BROOD EN WIJN 
 
Aanbrengen van de offergaven 
Offerande  
 
V Samen gaan we nu aan tafel. 

We mogen weer het grote feestmaal vieren met Jezus. Daarom maken we nu de tafel klaar. 
 
L12 “Wij zijn gelukkig wanneer we mogen branden”, zeggen de kaarsen. 
 Iedereen dit zit aan de tafel van de Heer, wil licht zijn voor iedereen. 
 
L13 Een kruisteken maken wil zeggen dat we blij zijn om bij Uw grote familie te horen, Heer. 
 Wij zeggen dank voor elke maaltijd die we uit Uw handen ontvangen.  
 
L14 “Wij werden gemaakt van het beste graan en van de heerlijkste druiven”, zeggen brood en wijn. 

Vandaag willen we ze delen met elkaar. 
 
V Vader, de tafel is gedekt. We zijn klaar om feest te vieren.  

Laat ons ervaren dat Jezus in ons midden komt,  als wij het brood breken en de beker delen met elkaar. 
 
 

 
 
 
Gebed over de gaven 
V  God, brood en beker verwijzen naar Uw zoon. 

Aan Zijn leerlingen heeft Hij gevraagd brood te breken en de beker te drinken om Hem 
blijvend te gedenken. Ook aan ons vraagt Hij dit te doen. Wij geloven dat Hij zo werkelijk 
onder ons aanwezig is. Daarom bidden wij om openheid voor wat we niet kunnen zien en 
toch geloven dat het zo is. Zegen, Heer, dit brood dat wij hier in vriendschap breken en deze wijn die 
vreugde schenkt. Laat het tekens zijn van kracht en liefde. 

 
Het grote dankgebed 
 
V De Heer zij met u. 
A  En met Uw Geest. 
V  Verhef uw hart. 
A  Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
V Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 
A  Hij is onze dankbaarheid waardig 



V God, onze Vader, Je hebt ons bijeen geroepen. Wij zijn blij dat we zo dicht bij Jou mogen zijn:  
nu kunnen wij Je zelf vertellen waarom we zoveel van Je houden. 
Er zijn zoveel mooie dingen op de wereld  en soms zijn we zo blij van binnen. 
Dat hebben we van Jou gekregen. 

 
A Wij danken Je daarvoor. 
 
V Elke morgen wordt het weer licht om ons heen. 

Als we luisteren naar Jouw woorden  zal het nooit donker worden in ons hart. 
 
A Wij danken Je daarvoor. 
 
V Over heel de wereld wordt er veel samengewerkt en gebouwd.  

Die mogelijkheden hebben de mensen, en ook wij, van Jou gekregen. 
 
A Wij danken Je daarvoor. 
 
V Ja God, Je bent echt een goede Vader. Je houdt veel van ons en  Je maakt ons leven vol wonderlijke 

verrassingen. Daarom zeggen wij voor Je: 
 
A Heilig, heilig, heilig, de Heer, de God der hemelse machten. 

Vol zijn hemel en aarde van Uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge! 
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.Hosanna in den hoge! 

 
V Willen we nu aan Jezus denken. Hij stond open voor iedereen, 

maar vooral voor de armen, de zieken, de kleinen, de kinderen. 
Vandaag doen we weer wat Hij gedaan heeft  op de avond toen Hij de laatste keer maaltijd vierde met 
Zijn vrienden. 

 
Hij heeft het brood genomen. Hij dankte God. Toen brak Hij het brood en gaf het aan Zijn vrienden. 
Hij zei :”Neem en eet hiervan want dit is Mijn lichaam, dit is Mijn leven dat Ik voor jullie geef.” 

 
Daarna heeft Hij de beker wijn genomen. Hij heeft hem gezegend en aan Zijn vrienden gegeven 
en gezegd : “Drink van deze beker  want dit is de beker van Mijn bloed, het teken van vriendschap 
tussen God en alle mensen. Doe dit voort zolang er mensen zijn, dan zal je het niet vergeten.” 

 
V Verkondigen wij het mysterie van ons geloof. 
 
A Heer Jezus, wij verkondigen Uw dood en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt. 
 
V Jezus leert ons hoe wij kunnen delen met elkaar zodat er voor iedereen voldoende is. 

Hij heeft ons voorgedaan hoe we kunnen helpen en troosten. 
Hij heeft ons getoond hoe we anderen gelukkig kunnen maken. 
Als wij nu het brood breken en het delen met elkaar, leeft Hij midden onder ons. 
Door Hem en met Hem en in Hem zal Uw Naam geprezen zijn. 
Heer, onze God, Almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, 
hier en nu en tot in eeuwigheid. 

 
A  Amen 
 
 
Onze Vader 
V  Laten wij bidden tot God met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. 
 
Lam Gods 
 
Vredeslied  
 
En de vrede van de Heer zij met ons. Alleluia. Kom laten wij danken, zingen van vreugd. En de vrede, de 
vrede, versprei ----- den overal! 

 



 
 
Communie 
 
V  Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods, dat wegneemt de 

zonden van de wereld. 
A  Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. 
 
Slotgebed 
 
V  Vader van het leven, wij geloven in U. Jezus, de Verlosser, wij hopen steeds op U. 

U die via duizend wegen ons hier samen bracht; en op duizend wegen zendt U ons weer uit, 
om het zaad te zijn van Gods rijk. Amen. 

 
SLOT VAN DE DIENST 
 
Slotlied “Laten wij danken” 
 
Zending en Zegen 

 
 
 


