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Openingslied 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 
en hoop dat Jij mijn stille vragen hoort, 
en dat Jij je vinden laat, en dat Jij je vinden laat. 

 

Begroeting en inleiding 

Gezongen gebed om ontferming 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. 
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Breng mij over grenzen breng mij bij U, Heer. 
 

Openingsgebed 

Eerste lezing  uit het boek Exodus 20: 1- 5a, 7a, 8-17  

In die dagen sprak God al de woorden die hier volgen.  
“Ik ben de Heer uw God die u heb weggeleid uit Egypte, het 
slavenhuis.  
Gij zult geen andere goden hebben ten koste van mij. Gij zult 
geen godenbeelden maken, geen afbeelding van enig wezen 
boven in de hemel, beneden op aarde of in de wateren onder 
de aarde. Gij zult u voor hen niet ter aarde buigen en hun 
geen goddelijke eer bewijzen; 
Gij zult de naam van de Heer uw God niet lichtvaardig 
gebruiken; 
Denk aan de sabbat: die moet heilig voor u zijn. Zes dagen zult 
gij werken en alle arbeid verrichten. Maar de zevende dag is 
de sabbat voor de Heer uw God. Dan moogt gij geen enkele 
arbeid verrichten: gij zelf niet, uw zoon niet, uw dochter niet, 
uw slaaf niet, uw slavin niet, uw dieren niet, zelfs niet de 
vreemdeling die bij u woont. In zes dagen immers heeft de 
Heer de hemel, de aarde, de zee met al wat er in is gemaakt. 
Maar de zevende dag heeft hij gerust en zo de sabbat 
gezegend en tot een heilige dag gemaakt. 
Eer uw vader en uw moeder. Dan zult gij lang leven op de 
grond die de Heer uw God u schenkt. Gij zult niet doden. Gij 
zult geen echtbreuk plegen. Gij zult niet stelen.  Gij zult tegen 
uw naaste niet leugenachtig getuigen. Gij zult uw zinnen niet 
zetten op het huis van uw naaste; gij zult uw zinnen niet 
zetten op de vrouw van uw naaste, niet op zijn slaaf, zijn 
slavin, zijn rund of zijn ezel, op niets wat hem toebehoort." 
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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 1e brief van Paulus aan de Christenen van 

Korinte.  

Broeders en zusters, Joden eisen wonderen, Grieken wijsheid. 
Maar wij verkondigen een gekruisigde Christus, , voor Joden 
een aanstoot, voor heidenen een dwaasheid; maar voor hen 
die geroepen zijn, Joden zowel als Grieken, is die Christus 
Gods kracht en Gods wijsheid. Want de dwaasheid van God is 
wijzer dan de mensen en de zwakheid van God is sterker dan 
de mensen. 

 

Gezongen vers voor het evangelie 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 

Evangelie  volgens Johannes 2, 13-25 

Toen het paasfeest der Joden nabij was ging Jezus op naar 
Jeruzalem. In de tempel trof Hij de verkopers aan van 
runderen, schapen en duiven en ook de geldwisselaars die 
daar zaten. Hij maakte van touwen een gesel, dreef ze 
allemaal uit de tempel, ook de schapen en de runderen; het 
kleingeld van de wisselaars veegde Hij van de tafels en Hij 
wierp die omver. En tot de duivenhandelaars zei Hij: “Weg 
met dit alles! Maakt van het huis van mijn Vader geen 
markthal!" Zijn leerlingen herinnerden zich dat er geschreven 
staat: De ijver voor Uw huis zal mij verteren. De Joden 
richtten zich tot Hem met de woorden: “Wat voor teken kunt 
Gij ons laten zien dat Gij dit doen moogt?" Waarop Jezus hun 
antwoordde: “Breekt deze tempel af en in drie dagen zal Ik 
hem doen herrijzen." Maar de Joden merkten op:  
“Zesenveertig jaar is aan deze tempel gebouwd; zult Gij hem 
dan in drie dagen doen herrijzen?" Jezus echter sprak over de 
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tempel van zijn lichaam.  
Toen Hij dan ook verrezen was uit de doden herinnerden zijn 
leerlingen zich dat Hij dit gezegd had, en zij geloofden in de 
schrift en in het woord dat Jezus gesproken had. Terwijl Hij bij 
gelegenheid van het paasfeest in Jeruzalem was, begonnen er 
velen in zijn Naam te geloven bij het zien van de tekenen die 
Hij deed. Maar Jezus van zijn kant had geen vertrouwen in 
hen omdat Hij allen kende. Hij wist wat er in de mens stak en 
daarom was het niet nodig dat iemand Hem over de mens 
inlichtte. 

 

Acclamatie: Laudate Omnes Gentes uit Taize 

 

Laudate Omnes Gentes, Laudate Dominum 

Laudate Omnes gentes, Laudate Dominum 

Overweging 

 

Lied Kun je vechten zonder strijd  

Kun je komen van het kruis 
Kun je klimmen uit je graf 
Kun je opstaan uit de dood 
Deze vraag is levensgroot 
 
Als je uitgestoten bent 
Is er niemand die je kent 
Als je vastgenageld wordt 
Komt er niemand voor je op 
 
Kun je vechten zonder strijd 
Kun je breken door de tijd 
Zul je spreken in de nacht 
Breng je ons de eeuwigheid 
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Zul je er zijn 
Woord als een bron 
Mens geworden zichtbaar 
Die voor alle mensen spreekt 
 
Zo komen wij jou tegen 
Als brood aan ons gegeven 
Een stem van hoop, een vuur 
De hand die doet wat goed is 
 
Zo komen wij jou tegen  Ik zal er zijn 
Als brood aan ons gegeven Licht dat niet dooft 
Een stem van hoop, een vuur Innerlijk, onzichtbaar 
Een voorbeeld voor het leven Dat door muren breekt 
 
Ik zal er zijn 
Licht dat niet dooft 
Innerlijk, onzichtbaar 
Dat door alle muren breekt 
 
Ik zal er zijn     
Jij zal spreken in de nacht 
En brengt ons de eeuwigheid 
 

 

 

Geloofsbelijdenis 

Ik geloof in God, de almachtige Vader,  
Schepper van hemel en aarde,  
en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer.  
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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. 
Van daar 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. 

 

Voorbede 

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. 

Want van U is het Koninkrijk  

en de kracht en de heerlijkheid 

in eeuwigheid.   
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Amen. 

 

Vredewens 

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 
 
Slotgebed 
 
Mededelingen 
 
Afsluiting en zegenbede 
 
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 
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Dwars door het donker elke keer 
En je tillen telkens weer 
in een nieuw en helder licht. 
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