
DE BOODSCHAP BINNEN LATEN KOMEN    
Viering van Woord & Gebed op de 13e zondag door het jaar  
 
Openingslied Open the eyes of my heart, Lord 
 
Open the eyes of my heart Lord. Open the eyes of my heart, 
I want to see You ,I want to see You 
 
To see You high and lifted up. Shining in the light of Your glory 
Pour out Your power and love, as we sing holy, holy, holy (2x) 
 holy, holy, holy, I want to see you 
 
Begroeting 
 
Inleiding 
 
Gebed om ontferming 
  
v. Eeuwige, onze God, 
    wij die U nooit hebben gezien, 
a. zie ons aan. 
v. Wij die van U hebben gehoord, 
a. hoor ons aan. 
v. U die ons kent bij onze naam, 
a. leer ons U kennen. 
v. Die gezegd hebt: ‘Ik zal er zijn’, 
a. wees hier aanwezig. 
v. Die vergevingsgezind bent, 
a. vergeef ons. 
v. Die bron van leven wordt genoemd, 
a. doe ons herleven. 
v. Die barmhartig bent, 
a. ontferm U over ons. 
    Amen. 



Loflied Bless the Lord uit Taize 
 
Bless the Lord my soul 
And bless Gods holy Name 
Bless the Lord my soul 
Who leads me into life 
 
Openingsgebed 
 
Eerste lezing  2 Kon. 4, 8-17 
 
Uit het tweede boek der Koningen 
   
Op zekere dag kwam de profeet Elisa langs Sunem. Daar woonde 
een welgestelde vrouw, die hem met aandrang uitnodigde, bij haar 
te komen eten. En iedere keer dat de profeet in het vervolg daar in 
de buurt kwam, ging hij daar eten. Daarom zei de vrouw tot haar 
echtgenoot: "Luister eens, ik heb gemerkt dat hij die altijd bij ons 
aan huis komt, een heilige man Gods is. Laten we op ons huis een 
kleine kamer voor hem metselen en er een bed, een tafel, een stoel 
en een lamp in zetten; als hij dan bij ons aankomt, kan hij daar zijn 
intrek nemen." Toen Elisa er dus op zekere dag weer aankwam, kon 
hij de bovenkamer betrekken en er zich te rusten leggen. En hij zei 
tot zijn dienaar Gechazi: “Deze vrouw heeft zich al die moeite voor 
ons getroost; wat kunnen wij nu voor haar doen?” Gechazi 
antwoordde: "Zij heeft helaas geen zoon en haar man is oud." Toen 
zei Elisa: "Roep haar."  
De knecht riep haar en zij bleef in de deuropening staan. En Elisa 
zei: "Volgend jaar om deze tijd zult u een zoon aan uw hart 
drukken." Zij antwoordde: “Och nee, heer, man Gods, u moet mij 
niet iets voorspiegelen.” Maar de vrouw werd zwanger en baarde 
het jaar daarop om dezelfde tijd een zoon, zoals Elisa voorspeld 
had. 
 



Lied Jij draagt mij 
 
De angst doet mijn adem stokken 
Mijn benen geplant in de grond 
Alleen mijn ogen: ze zien de gevaren 
Een schreeuw ontsnapt uit mijn mond 
 
Nog eenmaal kijk ik achterom 
Contouren van wat is geweest 
Ik voel de schemer, de beelden vervagen 
Verward, verloren, bevreesd 
 
refrein:  Draag mij, God, draag mij 

Til me op en neem me mee 
Ik houd me vast aan Jouw vertrouwen 
Want ik weet: Jij draagt me over de drempel 

 
Wat was en wat ooit zal worden 
Ik neem het besluit, durf het aan 
Ik strek mijn armen, mijn ogen gesloten 
En hoop dat Jij me ziet staan 
 
refrein 
 
Blijf ik staan 
Dan stopt de aarde 
Ga ik terug 
Dan haat ik mezelf 
En loop ik door… En loop ik door… 
 
refrein 2x  Jij draagt mij 
 
 
 
 



Tweede lezing  Rom.6, 3-4  8-11 
   
Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van 
Rome 
   
Broeders en zusters,  
Gij weet dat de doop, waardoor wij een zijn geworden met Christus 
Jezus, ons heeft doen delen in zijn dood?  
Door de doop in zijn dood zijn wij met Hem begraven, opdat ook 
wij een nieuw leven zouden leiden zoals Christus, die door de 
macht van zijn Vader uit de doden is opgewekt.  
Indien wij dan met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook 
met Hem zullen leven; want wij weten dat Christus, eenmaal van 
de doden verrezen, niet meer sterft: de dood heeft geen macht 
meer over Hem.  
Door de dood die Hij gestorven is, heeft Hij eens voor al afgerekend 
met de zonde; het leven dat Hij leeft, heeft alleen met God van 
doen.  
Zo moet ook gij uzelf beschouwen:  
als dood voor de zonde en levend voor God in Christus Jezus. 
 
Alleluja 
 
Alleluja, alleluja 
 
Evangelie  Mt. 10, 37-42 
   
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens 
Matteüs 
   
In die tijd zei Jezus tot zijn apostelen: "Wie vader of moeder meer 
bemint dan Mij, is Mij niet waardig; wie zoon of dochter meer 
bemint dan Mij, is Mij niet waardig. En wie zijn kruis niet opneemt 
en Mij volgt, is Mij niet waardig. Wie zijn leven vindt, zal het 
verliezen, en wie zijn leven verliest om Mijnentwil, zal het vinden. 



Wie u opneemt, neemt Mij op; en wie Mij opneemt, neemt Hem 
op die Mij gezonden heeft. Wie een profeet opneemt, omdat het 
een profeet is, zal ook het loon van een profeet ontvangen; 
en wie een deugdzaam mens opneemt, omdat het een deugdzaam 
mens is, zal ook het loon van een deugdzame ontvangen. En wie 
een van deze kleinen al was het maar een beker koud water geeft, 
omdat hij mijn leerling is, voorwaar, Ik zeg u: Zijn loon zal hem 
zeker niet ontgaan." 
 
Gezongen acclamatie Want wie zijn leven wil redden 
 
Want wie zijn leven wil redden, zal het verliezen 
Maar wij zijn leven verliest, omwille van Mij, 
zal het redden, zal het redden, zal het redden. 
 
Overweging 
 
Pianospel 
 
Geloofsbelijdenis 
 
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, 
geboren uit de Maagd Maria; 
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 
is gekruisigd, gestorven en begraven; 
die nedergedaald is ter helle, 
de derde dag verrezen uit de doden; 
die opgestegen is ten hemel, 
zit aan de rechterhand van God, de 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 vergeving van de zonden; 
de verrijzenis van het lichaam; 
en het eeuwig leven. 
Amen. 
 
Voorbeden 
 
Bede bij elke voorbede: 
A: Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons 
 
Onze Vader 
 
Vredewens 
 
Lied A Quiet Time 
 
A quiet time is all I need, 
a quiet time of prayer. 
A quiet time of meditation, 
He will meet me there. 
 
The lonely hours of longing, trusting, 
faith and hope to know; 
just a time of simple searching, 
wanting just to grow. 
 
There is enough of God in nature. 
His pow'r is clearly shown. 
A man has no excuse for wandering, 
God and heav'n are known. 
God and heav'n are known. 
 



In my mind I launch a voyage, 
destiny unknown; 
discovery and exploration, 
by the Spirit shown. 
 
On Mount Sinaï I am climbing, 
then in a desert place; 
The wind of God is inspiration, 
teaching love and grace. 
 
Slotgebed 
 
Mededelingen  
 
Wegzending en zegenbede 
 
Slotlied Hij is Vuur  
 
Nu al eeuwenlang geleden in de streek van de Jordaan, 
woont een man, men zegt van hem: "Hij is uit God vandaan".  
Met hart en handen open voor de mensen aan de kant,  
zo baant Hij, vonk van boven, in dat oud en donker land. 
Hij is vuur, Hij is vuur. 
 
Maar omdat zijn woorden hard zijn voor de rijken van die tijd, 
vangen zij Hem in hun net, zij willen Hem wel kwijt. 
Hij die alles wilde delen, aan een ander kansen bood, 
stuk gemaakt aan 't kruis vond Hij te jong een harde dood.  
Hij is vuur, Hij is vuur. 
 
Maar dat vuur is blijven branden en het stak de mensen aan.  
En zijn woorden krijgen handen waar wij elkaar verstaan.  
En hij komt opnieuw tot leven waar een mens zich breken laat, 
voor een ander die als Hij toen met een kruis door 't leven gaat.  
Hij is vuur, Hij is vuur. 


