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Openingslied Breng mij over grenzen 
 
Deze kleine wereld, 
mijn kortzichtigheid leg ik voor Jou neer. 
Breng mij over grenzen tot een ommekeer. 
 
Al mijn kleine angsten 
mijn verloren trouw leg ik voor Jou neer. 
Breng mij over grenzen tot een ommekeer. 
 
Al mijn zwakke kanten 
mijn verslagenheid, leg ik voor Jou neer. 
Breng mij over grenzen tot een ommekeer. 
 
Vol verlangen zoek ik 
naar geborgenheid, naar een ommekeer. 
Breng mij over grenzen breng mij bij U, Heer. 
 
Opening door de voorganger 
 
Heer ontferm U uit ‘Om Ontmoeting’ 
 
Heer ontferm U over ons 
Christus ontferm U over ons 
Heer ontferm U over ons 
 
Gloria uit Taize    
 
C:Gloria, in excelcis Deo, Gloria, Gloria, Deo 
 
V: En vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft.  
A:Wij loven U.  
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Wij prijzen en aanbidden U.  
A:Wij verheerlijken U en zeggen U dank voor Uw grote 
heerlijkheid. 
Heer God, hemelse Koning, God, almachtige Vader, 
A:Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus 
Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader;  
A:Gij die wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over 
ons. 
Gij die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed. 
A:Gij die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm U 
over ons. 
Want Gij alleen zijt de Heilige.  
A:Gij alleen de Heer. 
Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus, 
A: met de Heilige Geest, In de heerlijkheid van God de Vader. 
Amen 
 
Openingsgebed door de voorganger 

 

Eerste Lezing  Uit het boek Job 

Job sprak: Moet de mens niet zwoegen op aarde, dagen maken 
van een dagloner? Hij snakt naar schaduw, ziet verlangend uit 
naar betaling. Zo ken ik vruchteloze maanden en nachten lang 
van getob. 's Avonds denk ik: wanneer wordt het morgen? en 's 

morgens: wanneer wordt het avond? En zolang het licht is ben 

ik ziek van onrust. Mijn dagen verschieten sneller dan een 

weversspoel, ze lopen af, de draad is ten einde. Bedenk dat mijn 

leven een ademtocht is, dat mijn ogen het geluk niet meer 

zullen zien.  

 Woord van de Heer – Wij danken God 



4 
 

Tussenzang 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 
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Tweede Lezing Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus 

aan de christenen van Korinte 

Broeders en zusters, Dat ik het evangelie predik is voor mij geen 
reden om te roemen: ik kan niet anders. Wee mij als ik het 
evangelie niet verkondig! Deed ik het uit eigen beweging dan 

had ik recht op loon; maar zo is het niet: het is een taak die mij 
is toevertrouwd. Wat is dan mijn verdienste? Dat ik het 

evangelie kosteloos verkondig en geen gebruik maak van het 
recht aan de prediking verbonden. Van allen onafhankelijk, heb 
ik mij de slaaf van allen gemaakt om er zoveel mogelijk voor 

Christus te winnen. Met de zwakken ben ik zwak geworden om 
de zwakken te winnen. Alles ben ik voor allen om er tot elke 

prijs enkelen te redden. En ik doe alles voor het evangelie om er 
ook zelf deel aan te krijgen. 

Woord van de Heer – Wij danken God 
 
Evangelie-acclamatie Alleluja  
 
Alleluja, Alleluja  
 
Evangelielezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus 

Christus volgens Marcus 

In die tijd toen Jezus uit de synagoge kwam ging Hij met Jakobus 

en Johannes naar het huis van Simon en Andreas. De 

schoonmoeder van Simon lag met koorts te bed; zij spraken 

Hem aanstonds over haar. Hij ging naar haar toe, pakte ze bij de 
hand en deed haar opstaan; zij werd vrij van koorts en bediende 

hen. In de avond, na zonsondergang, bracht men allen die 
lijdend of bezeten waren bij Hem. Heel de stad stroomde voor 

de deur samen. Velen die aan allerhande ziekten leden genas Hij 
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en Hij dreef tal van geesten uit, maar Hij liet niet toe dat de boze 

geesten spraken, omdat zij Hem kenden. Vroeg, nog diep in de 
nacht, stond Hij op, ging naar buiten en begaf zich naar een 

eenzame plaats waar Hij bleef bidden. Simon en diens 
metgezellen kwamen Hem achterop en toen ze Hem gevonden 

hadden zeiden ze: “ledereen zoekt U." Hij antwoordde hun: 
“Laten we ergens anders heen gaan, naar de dorpen in de 
omtrek, opdat Ik ook daar ken prediken. “Daartoe immers ben 

Ik uitgegaan." Hij trok door heel Galilea, predikte in hun 
synagogen en dreef de boze geesten uit. 

Acclamatie bij het Evangelie (uit Iona) 
 
Take, O take me as I am; 
summon out what I shall be; 
set your seal upon my heart and live in me. 
 
Overweging door de voorganger 
 
Lied Moment 
 
Van het moment dat Jij me even raakte, 
heb ik nu nog stille hoop 
dat Jij degene bent die het verschil kan maken 
tussen waarheid en geloof, tussen waarheid en geloof. 
 
Vanaf de plaats waar Jij me even raakte, 
ben ik naar Jou op zoek gegaan. 
Maar tot vandaag besta Jij slechts uit vragen 
weet ik niet waar Jij bestaat, weet ik niet waar Jij bestaat. 
 
Jij bent verder weg en dichtbij dan ooit, 
ik fluister in de wind je Naam 
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en hoop dat Jij mijn stille vragen hoort, 
en dat Jij je vinden laat, en dat Jij je vinden laat. 
 

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 

Gebedsintenties van de parochie 
 
Vredeswens 
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Lied bij de Vredeswens Toon ons Jouw gezicht 
 
Op deze dag, God, bidden wij om vrede 
Verdrijf de kwade duisternis met jouw Licht 
Wees hier aanwezig, wees hier aanwezig 
wees hier aanwezig, toon ons jouw Gezicht 
 
Onze Vader  
      
Allen:  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 

V:  Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef genadig 
vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door 
uw barmhartigheid, altijd vrij mogen zijn van 
zonde, en beveiligd tegen alle angst en onrust, 
terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van 
onze hoop, de komst van onze Verlosser Jezus 
Christus. 
 

Allen:      Want van U is het koninkrijk en de kracht
  en de heerlijkheid in eeuwigheid.  Amen 
 
Slotgebed door de voorganger 
 
Mededelingen 
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Wegzending en Bede om Zegen 
 
Slotlied Nooit meer alleen 

 
Nooit meer langs wegen gaan alleen 

Gods armen zachtjes om je heen 
Zoals een mens je warmen mag 

Is Hij bij je ied’re dag 

Mag je stil geborgen zijn. 

Ademen rustig, diep en wijd 
Eenvoud en vreugdevolle tijd 
Dat je Zijn lieve vrede kent 
In je ziel verbonden bent 
met de kern van jouw bestaan. 
 
Wat ook het leven van je vraagt 
Vreugde van binnen die je draagt 
Dwars door het donker elke keer 
En je tillen telkens weer 
in een nieuw en helder licht. 
 
 

 

 
 
 


