
Je vindt op verschillende plaatsen de link naar Youtube voor de 

Taizéliedjes. Dus laat ons nogmaals vanop afstand samen bidden… 

 

12e ZONDAG door het jaar A 

 

Kruisteken 

In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. 

Heer, open mijn hart voor uw Geest die troost en sterkt.  

Geef mij een woord van hoop en vrede. 

 

Openingslied: El Alma 

https://www.youtube.com/watch?v=E_bBGBcZtUk 

 

 

 

Psalm 69 met tussendoor Bleib mit 

https://www.youtube.com/watch?v=T5_N9Po7lio 

 

 

Psalm 69 

Om U heb ik iedere smaad verdragen, 
al steeg mij het schaamrood naar het gelaat. 
Een vreemdeling werd ik voor mijn verwanten, 
mijn eigen broers kennen mij niet meer. 
 De zorg voor uw huis heeft mij uitgeteerd, 

op mij kwam de hoon neer van hen die u honen. 
Maar mijn gebed, Heer, richt ik tot U, 
nu is het de tijd van genade. 

Verhoor mij omdat Gij barmhartig zijt 
en trouw in het hulp verlenen. 
Verhoor mij, Heer, want mild is uw zegen, 
sta mij met heel uw barmhartigheid bij. 
 Ziet toe, geringen, en wees verheugd, 
 schept moed, gij allen die God zoekt. 
 God luistert naar wat een arme Hem vraagt, 
 vergeet zijn gevangenen niet. 
 Laat hemel en aarde Hem prijzen, 
 de zee met al wat daar leeft. 
 

Alleluia: Alleluia 11 van Taizé  

https://www.youtube.com/watch?v=zu0Jh4W-SRI 
 

 
 

Vers voor het evangelie: 

Maak ons hart ontvankelijk, Heer, opdat wij de woorden van uw Zoon 

zouden begrijpen. 

 

Alleluia: Alleluia 11 van Taizé  

https://www.youtube.com/watch?v=E_bBGBcZtUk
https://www.youtube.com/watch?v=T5_N9Po7lio
https://www.youtube.com/watch?v=zu0Jh4W-SRI


 

Evangelie (Mt. 10, 26-33) 
 

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens 
Mattheüs. 
 

Toen Jezus zijn apostelen uitzond zei Hij hen: 
26 Word niet bang voor de mensen.  

Want niets is verhuld dat niet onthuld zal worden,  
en niets is verborgen dat niet bekend zal worden.  

27 Wat Ik jullie zeg in het donker, zeg dat in het licht.  
Wat jullie in het oor gefluisterd krijgen,  
verkondig dat vanaf de daken.  

28  Wees niet bang voor hen die het lichaam doden,  
maar de ziel niet kunnen doden.  
Wees eerder bang voor hem  
die en ziel en lichaam kan ombrengen in de hel.  

29  Twee mussen kosten toch maar een stuiver?  
En daarvan zal er niet één op de grond vallen buiten jullie Vader 
om.  

30  Bij jullie zijn zelfs alle haren op je hoofd geteld.  
31  Wees dus niet bang.  

Jullie zijn meer waard dan een hele zwerm mussen.  
32  Als iemand partij kiest voor Mij bij de mensen,  

zal ook Ik partij kiezen voor hem bij mijn Vader in de hemel.  
33  Wie Mij verloochent tegenover de mensen,  

die zal Ik ook verloochenen tegenover mijn Vader in de hemel. 
KBS Willibrord 1995 

 

Alleluia: Alleluia 11 van Taizé  

 
 

Bezinning          Wees niet bang 

 

Angst is het ergste dat een mens kan overkomen. 

Angst verlamt en verstikt. 

Ze is als een wurggreep: 

ze kan dodelijk zijn. 

Ze houdt mensen vast, 

zodat ze niet voor- of achteruit kunnen. 

Ze neemt alle uitzicht weg, 

ze werkt verblindend. 

Angst staat haaks op de Boodschap van Jezus. 

Hij staat voor leven, 

voor bevrijding en toekomst. 

Hij leeft voorbij de dood. 

Hij weet zich geborgen en veilig in Gods hand. 

Daarom kan niemand en niets Hem tegenhouden. 

Hij laat zich niet afschrikken, 

niet door geweld, niet door macht. 

Wees niet bang: 

dat blijft in ons naklinken. 

Want nu is het onze beurt om te werken aan zijn ideaal. 

We mogen blijven getuigen, 

wetend dat niemand ons kan klein krijgen. 

We zijn méér dan een mus. 

God staat achter ons en voor ons. 

We hebben niets te vrezen. 

Wees niet bang: 

’t is een kwestie van gelovig vertrouwen in het ideaal van Jezus 

en in Gods bescherming. 

 

Wim Holterman osfs 

 
 

Laten we ons zonder angst in Gods gezelschap weten en in stilte 

bidden… 



STILTE 

 

 

Na de stilte: Nada te turbe  

https://www.youtube.com/watch?v=CfFm72k-6DE 

 

 

 

 

Bij de voorbede: Christe lux mundi 

https://www.youtube.com/watch?v=V2DwSllqWZw 

 

 

 

Zoals Jezus heeft gebeden voor zijn leerlingen, 

zo willen ook wij bidden voor mekaar. 

-Bidden wij voor onszelf en voor elkaar om kracht en moed 
om elke dag opnieuw te laten blijken 
dat ons geloof in Jezus van Nazareth ons inspireert 
om te leven naar zijn voorbeeld, 
naar zijn kijk op wat écht waardevol is. 
Laten wij zingend bidden…  Christe lux mundi… 

 
-Bidden wij voor onszelf en voor elkaar  
om trouw te kunnen zijn aan zijn ideeën 
over vrede, gerechtigheid en solidariteit 
in een wereld die daar vaak heel anders over denkt. 
Laten wij zingend bidden…  Christe lux mundi… 

 
-Bidden wij om uithoudingsvermogen voor hen 
die weigeren zich over te leveren aan al te kortzichtige 
waardenpatronen 
en daardoor gemarginaliseerd worden. 
Laten wij zingend bidden…  Christe lux mundi… 

 
-Bidden wij voor onze kerkleiders. 
Dat zij zich ervan bewust mogen zijn 
dat geloofwaardigheid en geloof meer bepaald worden 
door de manier van gelovig zijn, 
dan enkel door woorden. 
Laten wij zingend bidden…  Christe lux mundi… 

 
-Bidden wij om creativiteit 
in het zoeken naar wegen en mogelijkheden 
om ons geloof in de Goede Boodschap van Jezus 
te kunnen doorgeven aan anderen 
zodat ook zij, hoopvol kunnen uitkijken naar de komst van Gods Rijk. 
Laten wij zingend bidden…  Christe lux mundi… 

naar Piet Leenhouwers 
 

God, aanhoor ons gebed 

en stimuleer ons om enthousiaste verkondigers van uw Boodschap te 

worden. Amen. 

https://www.youtube.com/watch?v=CfFm72k-6DE
https://www.youtube.com/watch?v=V2DwSllqWZw


Onze Vader 

 

Slotgebed 

 
God, Gij peilt ons hart en kent ons door en door. 
Gij kent onze goede wil, 
maar ook onze zwakheid. 
Wij bidden U, 
bevrijd ons van angst 
wanneer we heen en weer geslingerd worden tussen ja en neen. 
Doorbreek onze aarzeling  
om, resoluut en vol goede moed, 
op weg te gaan in het spoor van Jezus, 
uw Woord, uw Genade voor nu en altijd. Amen. 
 
 
 

Zegen 

De Heer schenke ons zijn zegen,  

Hij beware ons voor onheil  

en geleide ons tot eeuwig leven. 

Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slotlied: Seigneur tu gardes 

https://www.youtube.com/watch?v=bn5Z3p8N2X8 

 

 

 

 
 

Dank u voor het meebidden! – Uw zusters Clarissen van Sint-Truiden  

                                                        en Sam en Evi 

https://www.youtube.com/watch?v=bn5Z3p8N2X8

