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OPENING 
 
Nooit een dag 
Nooit een dag in je leven dat je zeggen moet:  
niemand is hier die mij de handen reikt. 
Nooit een dag in je leven dat je zeggen moet:  
niemand is hier om mee op weg te gaan. 
 
Laat de hemelse vrede die ons begrip te boven gaat 
ons oordeel wakker houden, vergroten onze hoop, 
en versterken onze liefde 
 
Nooit een dag in je leven dat je zeggen moet:  
niemand is hier die mij troosten wil 
Nooit een dag in je leven dat je zeggen moet:  
niemand is hier die mij moed inspreekt  Refrein 
 
Nooit een dag in je leven dat je zeggen moet:  
niemand is hier die mij een toekomst geeft 
Nooit een dag in je leven dat je zeggen moet:  
niemand is hier die mij weer leven doet  Refrein 
 
Begroeting – inleidend woord 
 
Bewustwording  
Open ons, Heer, maak ons gevoelig 
voor al wat ons leven raakt en voor wat ons leven niet raakt, 
maar wel gebeurt……..  
(Stilte..) 

 
Heer ontferm U (uit ‘Om Ontmoeting’) 
Heer ontferm U over ons 
Christus ontferm U over ons 
Heer ontferm U over ons 
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Lofzang (uit Taize)    
Gloria, in excelcis Deo, Gloria, Gloria, Deo 
 
Gebed 
 
VIERING VAN HET WOORD 
 
Lezing uit de Handelingen van de apostelen 1,15-17 20-26 
In die dagen stond Petrus op te midden van de leerlingen - er 
was een groep van ongeveer honderdtwintig mensen bijeen - 
en zei:  
‘Zusters en broeders,  
het Schriftwoord waarin de heilige Geest bij monde van David 
heeft gesproken over Judas, de gids van hen die Jezus 
gevangen hebben genomen, moest wel in vervulling gaan. 
Judas was een van ons en had deel aan onze dienende taak.  
In het boek der Psalmen staat namelijk geschreven: ‘Laat een 
ander zijn taak op zich nemen. Daarom moet een van de 
mannen die in ons gezelschap verkeerden toen de Heer Jezus 
met ons omging, vanaf de doop door Johannes tot de dag 
waarop hij in de hemel werd opgenomen, samen met ons 
getuigen van zijn opstanding.’  
Ze stelden twee kandidaten voor: Jozef Barsabbas, die de 
bijnaam Justus had, en Mattias. Daarna baden ze als volgt:  
‘U, Heer, doorgrondt ieders gedachten. Wijs van deze beide 
mannen degene aan die u gekozen hebt om als apostel zijn 
dienende taak te verrichten en de plaats in te nemen van 
Judas, die zijn ondergang tegemoet is gegaan.’  
Ze lieten hen loten en het lot viel op Mattias, die sindsdien tot 
de twaalf apostelen werd gerekend. 

Woord van de Heer – Wij danken God 
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Komen ooit voeten gevleugeld 
Komen ooit voeten gevleugeld mij melden de vrede 
daalt over smeulende aarde de dauw van de vrede 
wordt ooit gehoord uit mensen-monden dat woord 
wij zullen rusten in vrede 
 
Dan zal ik huilen en lachen en drinken en slapen; 
dromen van vluchten en doden en huivr’end ontwaken. 
Maar niemand vlucht, nergens alarm in de lucht, 
overal vrede geschapen. 
  
Dan zal ik zwaaien naar vreemden, zij zullen mij groeten. 
Wie was mijn vijand? Ik zal hem in vrede ontmoeten. 
Dan zal ik gaan waar nog geen wegen bestaan – 
vrede de weg voor mijn voeten. 
 
Lezing uit de eerste brief van Johannes  4, 11-16 
Geliefden, 
Als God ons zo heeft liefgehad, moeten ook wij elkaar 
liefhebben. Nooit heeft iemand God gezien, maar als wij 
elkaar liefhebben, woont God in ons, en is zijn liefde in ons 
volmaakt geworden.  
Dit is het bewijs dat wij met Hem verbonden blijven zoals Hij 
verbonden is met ons: dat Hij ons heeft laten delen in zijn 
Geest. En wij, wij hebben gezien en wij getuigen dat de Vader 
zijn Zoon heeft gezonden om de redder van de wereld te zijn. 
Als iemand erkent dat Jezus de Zoon van God is, woont God in 
hem en woont hij in God. Zo hebben wij de liefde leren 
kennen die God voor ons heeft, en wij geloven in haar. God is 
liefde: wie in de liefde woont, woont in God en God is met 
hem. 

Woord van de Heer – Wij danken God 
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Alleluja, alleluja 
 
Lezing uit de blijde boodschap van onze Heer Jezus Christus 
volgens Johannes.  17,11b-19 
In die tijd sloeg Jezus zijn ogen ten hemel en bad: 'Heilige 
Vader, bewaar hen in uw Naam, die U Mij hebt toevertrouwd, 
opdat ze één mogen zijn zoals Wij. Zolang Ik bij hen was, was 
het mijn taak hen te bewaren in uw Naam, die Naam die U Mij 
hebt toevertrouwd; Ik heb over hen gewaakt, en geen van hen 
is verloren gegaan, behalve degene die verloren moest gaan, 
opdat de Schrift in vervulling zou gaan. Nu kom Ik naar U toe, 
maar terwijl Ik nog in de wereld ben, zeg Ik dit alles opdat ze 
volkomen vervuld mogen zijn van mijn vreugde. Ik heb hun 
uw woord doorgegeven, en de wereld is hen gaan haten, 
want ze zijn niet van de wereld, zoals Ik niet van de wereld 
ben. Ik vraag U niet hen uit de wereld weg te nemen, maar 
hen te behoeden voor de macht van het kwaad. Zij zijn niet 
van de wereld, zoals Ik niet van de wereld ben. Maak hen 
toegewijd aan U in de waarheid; uw woord is waarheid. Zoals 
U Mij naar de wereld hebt gezonden, zo heb Ik hen naar de 
wereld gezonden, en voor hen wijd Ik mijzelf toe aan U, opdat 
ook zij U toegewijd zullen zijn in de waarheid.' 

Woord van de Heer- wij danken God 
 
Acclamatie Brandde ons hart niet toen Hij onderweg tot ons 
sprak, brandde het niet .. 
 
Overweging 
 
Even rust  
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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. 
 
Geloofsbelijdenis 
 
 
VIERING VAN DE GEBEDEN 
 
Voorbeden  
 
Acclamatie (gesproken): 
Heer onze God, wij bidden U verhoor ons 
 
Het gebed des Heren 
Onze Vader, die in de hemel zijt;  
Uw Naam worde geheiligd; Uw rijk kome; 
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.  
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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, Amen 
  
Vredesgebed en vredewens 
 
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 
 
Pinksternoveen 
Kom, heilige geest, vervul de harten van uw gelovigen en 
ontsteek in hen het vuur van uw liefde. Zend uw Geest uit en 
alles zal worden herschapen:  
A: en Gij zult het aanschijn der aarde vernieuwen.  
V: Laat ons bidden,  
God, Gij hebt de harten van de gelovigen 
door de verlichting van e heilige Geest onderwezen, 
geef, dat wij door die heilige Geest  
de ware wijsheid mogen bezitten en ons altijd over zijn 
vertroosting mogen verblijden, door Christus onze Heer   
Amen  
 
Wees gegroet Maria 
 
En mijn ziel zingt zacht (Lofzang van Maria) 
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BESLUIT 
 
Mededelingen 
 
Zegenbede en zending 
 
Dat je durft leven  
Moge God je geleiden op je levensweg, 
van heel dicht bij je zegenen, 
je vreugde schenken vandaag en alle dagen; 
Dat je durft leven, je bent nooit echt alleen. (2x) 
 
Moge God je geleiden op je levensweg, 
je zorgen delen als een vriend, 
een trouwe steun zijn wanneer je krachten falen; 
Dat je mag delen in Zijn aanwezigheid. (2x) 
 
Moge God je geleiden op je levensweg, 
je vrede geven in je hart, 
een bron van licht zijn in donkere tijden; 
Dat je mag stralen voor ieder om je heen. (2x) 

 
 
 
 
 
 

   


