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EUCHARISTIEVIERING                                   
OPENINGSLIED - ALLES BEGON MET GOD

BEGROETING EN KRUISTEKEN

Hier kan je als begeleider zelf kiezen om een eigen woordje te zeggen. Onderstaande tekst kan een leidraad zijn en 

kan je gebruiken ter inspiratie:

“Welkom allemaal in deze viering. Als Christenen worden we geroepen om ons geloof uit te dragen, ervoor uit 
te komen, ervoor te gaan. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. In deze viering leert Marcus ons hoe we dit 
kunnen doen, in kleine dingen, in kleine daden. Als christenen komen we hier vandaag samen in de naam van de 
Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.”



GEBED OM ONTFERMING
Tot God bidden we, Hij die ons kent en bemint. Wij bidden om Zijn ontferming.

Heer Jezus,
Gij zijt het licht van de wereld.
Vergeef ons
Omdat we niet steeds Uw licht laten schijnen door ons.

Heer Jezus,
Gij zijt de verrijzenis en het leven.
Vergeef ons
Omdat we niet steeds met heel ons hart opkomen voor U.

Heer Jezus,
Gij zijt de weg, de waarheid en het leven.
Vergeef ons
Omdat we niet steeds de weg gaan die U ons voorlegt.

OPENINGSGEBED
Goede God,

Wij willen U danken.

Danken voor alles wat U ons geschonken heeft.

Danken voor wie we zijn, 

de mogelijkheden die we hebben, 

de kansen die we krijgen.

Geef ons de kracht, Heer.

Help ons naar buiten te treden,

niet te blijven zitten.

Help ons om het kleine mosterdzaadje in ons

te laten uitgroeien tot een mooie boom.

Dat vragen wij U, 

met de kracht van de Heilige Geest in de eeuwen der eeuwen.

Amen.

EERSTE LEZING – 2 KOR. 9, 6-10
Eerste lezing uit de tweede brief aan de christenen van Korinthe:

Denk eraan: Iemand die weinig zaait, zal ook weinig oogsten. Iemand die veel zaait, zal ook veel oogsten. Iedereen 
moet voor zichzelf besluiten hoeveel hij wil geven. Je moet van harte geven, en niet omdat het verplicht is. Want 



God houdt van mensen die met vreugde geven. God heeft de macht om jullie al het goede te schenken. Hij kan 
jullie alles geven wat je nodig hebt. Zelfs zo veel dat jullie altijd meer dan genoeg hebben, en veel overhouden om 
andere mensen te steunen. Zo staat het ook in de heilige boeken: “Ze geven veel aan arme mensen. Altijd blijven 
ze het goede doen.” Het is God die zorgt voor zaden om te zaaien en brood om te eten. Hij zal er ook voor zorgen 
dat jullie meer dan genoeg hebben. En dat jullie steeds meer goed doen voor anderen.

(Uit: Bijbel in Gewone Taal)

TUSSENZANG – UW WOORD, HEER, HEEFT EEN WOND’RE KRACHT

EVANGELIE – MC. 4, 26 – 34
Lezing uit het evangelie volgens Marcus:

Jezus zei tegen de mensen: ‘Gods nieuwe wereld lijkt op een man die zaad gestrooid heeft op het land. Die man 
gaat slapen en staat weer op. Elke dag opnieuw. Intussen groeit het zaad in de grond, en het wordt koren. Hoe dat 
gebeurt, weet die man niet. Het is de aarde zelf die het laat groeien. Van de eerste groene puntjes tot het koren vol 
graankorrels. Zodra het koren rijp is, snijdt de man het af. Want dan is de tijd van de oogst gekomen.’
Jezus zei verder: ‘Willen jullie weten waar Gods nieuwe wereld op lijkt? Ik zal nog een voorbeeld geven. Gods 
nieuwe wereld lijkt op een mosterdzaadje. Dat is het kleinste zaadje dat er is. Maar als je het zaait in de grond, 



dan groeit er uit dat kleine zaadje een boom. Die boom wordt het grootst van alle planten en krijgt dikke takken. 
In de schaduw van die boom kunnen vogels hun nest bouwen.’
Jezus gebruikte ook nog andere voorbeelden om uitleg te geven over Gods nieuwe wereld. Alleen zo kon iedereen 
het goede nieuws begrijpen. Als Jezus tegen de mensen sprak, gebruikte hij steeds voorbeelden. Maar aan zijn 
leerlingen legde hij alles uit.

(uit: Bijbel in Gewone Taal).

OVERWEGING
(ter inspiratie)

Het Rijk Gods wordt wel eens vergeleken met een mosterdzaadje. Ik weet niet of jullie ooit al eens een mosterdzaadje 

van dichtbij bekeken hebben, maar een mosterdzaadje is zeer klein. De doorsnede er van is slechts één millimeter. 

Wanneer je zo een zaadje zaait, is het nog zeer klein. Al snel wordt dit kleine zaadje een kiem. Dat kleine kiempje 

wordt een scheut. Die scheut wordt een plant en voor je het weet wordt ook die plant op zijn beurt een boom. Bij het 

zien van die boom zou je bijna niet geloven dat het ooit is gestart als een klein zaadje van een millimeter groot. Het 

mosterdzaadje dat ooit zo klein was dat je het bijna niet kon zien, groeit uit tot een grote boom. Een boom dat schaduw 

brengt voor zij die even rust nodig hebben. Een boom met vele takken, waar alle vogels hun nesten in kunnen bouwen. 

Een boom zo groot, dat je hem al van ver ziet staan.

Zo een mosterdzaadje kan ook in ieder van ons zitten. Misschien zit het er nog maar net. Misschien heb je het al 

ontdekt. Misschien ben je nog volop op zoek. Keer je maar eens in jezelf en ga op zoek. Probeer op zoek te gaan 

naar God. Want God zit als een mosterdzaadje in elk van ons. Ons geloof, zo groot als een mosterdzaadje. Als we het 

voldoende voeden, er ruimte voor laten, er aandacht aan besteden, dan kan ook dat kleine mosterdzaadje in ons hart 

uitgroeien tot een kiempje, een scheut, een boom. Het groeit en groeit, elke keer wanneer we praten met anderen, 

ons laten bezielen door anderen, luisteren naar anderen, groeit dat kleine zaadje in ons hart. Tot het zaadje zo hard 

gegroeid is dat ons hart vervuld is met een prachtige boom. 

Laat het zaadje maar groeien, maar hou het niet voor jezelf. Geluk, liefde en geloof zijn die dingen die groeien, wanneer 

je het deelt. Breng het naar buiten! Probeer datgene wat binnen in je zit naar buiten te brengen. Misschien zit God wel 

als een mosterdzaadje ook in jouw hart. God houdt er niet van om opgesloten te zitten. Dat mosterdzaadje, die God, 

wilt naar buiten, wilt gedeeld worden. 

Het is misschien nog klein, dat kleine mosterdzaadje van geloof dat in ons zit, maar zelfs de kleinste dingen kunnen 

grote dingen verwezenlijken. Denk maar eens hoe aanstekelijk een lach kan zijn. Beeld je dit maar eens in. Je neemt 

de fiets naar school of naar jouw werk. Je bent de straat nog niet uit of BAM, platte band. Dan maar te voet. Je bent 

bijna halfweg of daar komen de donkere wolken al aanzetten. Het lijkt wel alsof de hemel zijn sluizen openzet. Het 

giet. Kletsnat kom je toe op het werk of in de les en dan moet de dag nog beginnen. De rest van de dag volgt de ene 

tegenslag na de andere. Je telt de uren letterlijk af. De klok slaat 17 uur en de dag zit er eindelijk op. Je neemt al jouw 

spullen bij elkaar en vertrekt met een slecht humeur terug naar huis. Je opent de deur van jouw huis en ziet jouw 

huisgenoot. Hij of zij glimlacht. Geeft jou een knuffel. Een bemoedigend woord. Een klein gebaar. Voor jouw huisgenoot 

een kleine moeite, maar voor jou maakt dit een groot verschil. Alle tegenslagen van die ene dag lijken weg te smelten. 

Dankzij die ene glimlach, die ene knuffel, die ene bemoediging sluit je dag af met een minder slecht humeur. Dit is een 

mosterdzaadje. Iets kleins, maar met grote gevolgen. Probeer het niet te onderschatten. 



Zelfs het kleinste, banaalste dingetje, kan voor sommigen een grote invloed hebben. Een onverwachte glimlach, een 

knuffel, een compliment. Kleine dingen die van de wereld een mooiere plek maken. Misschien voel je jezelf klein. Heb 

je het gevoel dat jij niet veel kan veranderen voor anderen. Denk je dat jouw geloof niets voorstelt. Maar niets is minder 

waar. Waag de sprong. Open de deur. Ga naar buiten en toon datgene wat in je zit. Breng je binnenste naar buiten. Hou 

je niet in, blijf niet zitten, maar sta op. Probeer het maar. Misschien brengt het ook wel anderen in beweging.

STILTE

GELOOFSBELIJDENIS
Belijden we dan nu samen ons geloof:

“Ik geloof in God, de almachtige Vader,

Schepper van hemel en aarde.

En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer;

die ontvangen is van de heilige Geest

en geboren uit de maagd Maria;

die geleden heeft onder Pontius Pilatus,

gekruisigd is gestorven en begraven;

die neergedaald is ter helle,

de derde dag verrezen uit de doden;

die opgevaren is ten hemel

en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader.

Vandaar zal Hij komen oordelen

de levenden en de doden;

Ik geloof in de heilige Geest;

de heilige katholieke kerk,

de gemeenschap van de heiligen,

de vergiffenis van de zonden,

de verrijzenis van het lichaam

en het eeuwig leven. 

Amen.”

VOORBEDEN – AMOR, AMOR
Laat ons bidden…

Voor zij die niet durven op te staan, 

dat ze de kracht vinden om uit te komen voor hun geloof, 

om datgene wat ze in hun hart dragen naar buiten te laten komen. 

Zodat zij op die manier kunnen meebouwen aan het rijk van God.

Laat ons bidden.

Voor zij die stoten op onbegrip en ongeloof, 

dat ze niet opgeven. 
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Dat ze mosterdzaadjes blijven verspreiden 

en dat die kleine zaadjes op een dag mogen uitgroeien tot grote bomen. 

Laat ons bidden.
Voor allen die beweren in God te geloven,

Dat ze dit ook mogen tonen door hun dagelijks vertrouwen in de Heer.

Laat ons bidden.

BEREIDING VAN DE GAVEN EN EUCHARISTISCH GEBED DOOR DE PRIESTER

BEREIDING VAN DE GAVEN

GEBED OVER DE GAVEN
God,

Gij voorziet in ons bestaan met vele gaven.

Gij voedt en vernieuwt ons in brood en wijn.

Wij vragen U dat het ons nooit mag ontbreken aan wat wij nodig hebben

om als christen binnenstebuiten te leven.

PREFATIE (DOOR DE PRIESTER)
Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij 

U danken, altijd en overal, door Christus, onze Heer. Zijn heengaan uit dit leven gedenken wij met liefde, zijn opstaan 

uit de dood belijden wij in oprecht geloof, zijn komst in heerlijkheid verwachten wij, vervuld van hoop. Daarom, met alle 

engelen en heiligen, loven en aanbidden wij U zolang er woorden zijn en zingen U toe vol vreugde: 

Heilig, Heilig, Heilig de Heer.
De God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge. 
Gezegend Hij die komt in de naam des heren.
Hosanna in de hoge.

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.

Amen.
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VREDESWENS – DONA LA PACE SIGNORE

LAM GODS (DOOR PRIESTER)
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COMMUNIE

COMMUNIELIED – STEM DIE ONS ROEPT

SLOTGEBED
Goede God,

Geef ons de moed om te geloven in de kleine mosterdzaadjes.

Laat ons inzien dat de kleine dingen die we doen 

een grote meerwaarde kunnen hebben voor anderen.

Schenk ons de kracht om niet te blijven zitten, om op te staan, 

te getuigen en de vreugde van het geloof te verspreiden.

Hoe klein het soms ook lijkt, geef ons de moed om dit te blijven doen.

Schenk Uw Geest, vandaag morgen en alle dagen.

Amen.
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ZENDING EN ZEGEN DOOR DE PRIESTER

SLOTLIED – VOEL JE ER IETS VOOR OM EEN BOODSCHAP TE DRAGEN
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LIEDSUGGESTIE

2. Wil je wel geloven het begin is klein,
Maar het zal een wonder boven wonder zijn
Als je het gaat wagen met Gods woord alleen;
Dan gebeuren wonderen om je heen.

3. Wil je wel geloven dat je vrede wint,
Als je vol vertrouwen leeft, zoals een kind.
Als je een geloof hebt als een mosterdzaad,
Groeit de liefde uit boven de haat.


