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Twee aan twee werden ze uitgezonden 

 

 

Marcus 6, 7-13 
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Openingslied: Wij zoeken U als wij samenkomen 

Wij zoeken U, als wij samen komen, 

hopen dat Gij aanwezig zijt, 

hopen dat het er eens van zal komen: 

mensen in vrede vandaag en altijd 

Wij horen U in oude woorden, 

hopen dat wij Uw stem verstaan, 

hopen dat zij voor ons gaan verwoorden: 

waarheid en leven, de bron van bestaan. 

Wij vragen U om behoud en zegen, 

hopen dat Gij ons bidden verhoort, 

hopen dat Gij ons adem zult geven: 

geestkracht die mensen tot vrede bekoort. 

 

Begroeting 

 

Openingswoord  

 

Vergevingsmoment  

Heer Jezus, wij zeggen wel dat Gij de Weg zijt, 

maar dikwijls gaan wij andere wegen, 

dan Gij ons zijt voorgegaan. 

Heer, ontferm U over ons. 

 

Allen: Heer, ontferm U over ons 

 

Christus, wij zeggen wel dat Gij de Waarheid zijt, 

maar dikwijls laten wij ons misleiden 

door wat ons aangenaam in de oren klinkt 

en hebben wij geen aandacht 

voor wat Gij ons te zeggen hebt. 
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Christus, ontferm U over ons. 

 

Allen: Christus, ontferm U over ons 

 

Heer, wij zeggen wel dat Gij het Leven zijt, 

maar in plaats van ons te wagen 

aan het leven dat Gij ons belooft, 

verschuilen wij ons binnen de veilige grenzen van ons al te 

menselijk bestaan. 

Heer, ontferm U over ons. 

 

Allen: Heer, ontferm U over ons. 

 

God is een liefdevolle God, 

grenzeloos in zijn barmhartigheid en trouw. 

Op Hem mogen wij rekenen. 

Hij zal onze zonden liefdevol vergeven. 

Hij zal ons voeren naar nieuw en eeuwig leven. Amen 

 

Neem mij aan  zoals ik ben 

Neem mij aan zoals ik ben, 

Zuiver uit wie ik zal zijn. 

Leg Uw zegel op mijn ziel                                                     

en leef in mij. 

 

Lofprijzing 

Allen: Met God willen wij samen zijn, 

in zijn dienst willen wij leven, 

zijn woord willen wij spreken, 

zijn wil vervullen, 

zijn naam aanroepen. 
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Allen zullen erkennen, God, 

dat Gij voor ons vrede zijt, 

recht doet en vreugde brengt, 

zorgt en heelt, omdat in U alle heil is. 

De aarde geeft haar grondstoffen, 

mensen produceren goederen, 

maar uw zegen, God, 

begeleidt onze handen. 

Allen moeten het horen, God, 

en beseffen dat Gij zorg draagt voor de mens. Amen 

 

Openingsgebed 

God en Vader, 

geef ons de moed 

om de profeten van onze tijd 

niet belachelijk of monddood te maken. 

Moge ons hart zich laten aanspreken 

door al wat kwetsbaar, mooi en onvervangbaar is. 

Zo kan uw Rijk blijven groeien, 

ook in onze tijd. Amen 

 

Lezingen  

Luisteren wij dan hoe God tot ons spreekt door de 

Woorden van de Schrift. 

 

Eerste lezing: Amos, 7, 12-15 

Toen zei Amasja tegen Amos: ‘Ga weg, jij! Ga maar naar 

Juda. Daar kun je ook je brood verdienen als profeet. Hier 

in Betel ben je niet langer welkom. Want hier is de tempel 

van de koning, de belangrijkste tempel van het land.’                                                                         

Maar Amos zei tegen Amasja: ‘Je vergist je. Ik ben geen 

profeet van beroep. Ik ben een boer, met schapen en 
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koeien en vijgenbomen. Maar de Heer heeft me weggehaald 

bij mijn schapen en koeien. Hij heeft tegen me gezegd: ‘Je 

moet naar mijn volk Israël gaan. Je moet als profeet tegen 

mijn volk spreken. 

 

Psalm 40: Hier ben ik God, vers 1,4,5 

Refrein: Hier ben ik, God. Uw wil te doen is mijn vreugde. 

 

Ik heb de Heer vurig verbeid:  

toen boog Hij zich over tot mij, 

Hij verhoorde mijn roepen om hulp; 

Hij gaf mij een nieuwe lied in de mond: 

de lofzang voor wie onze God is. 

Refrein 

 

Bode van uw gerechtigheid ben ik  

waar de schare te samen gestroomd is; 

zie, mijn lippen hield ik niet gesloten: 

Gij, Heer, Gij weet dit van mij. 

Refrein 

 

Uw gerechtigheid haar heb ik nimmer  

in het eigen hart weggeborgen: 

ik verkondig uw trouw, uw verlossing, 

zwijg niet van uw genade, uw waarheid, 

waar de velen bijeen zijn vergaderd. 

Refrein 

 

Tweede lezing: Efeziërs, 1, 3-14 

Alle eer aan God, de Vader van onze Heer Jezus Christus! 

Hij heeft ons vanuit de hemel gezegend. Want hij heeft 

ons de heilige Geest gegeven, omdat we bij Christus horen. 
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Al voordat de wereld gemaakt werd, koos God ons uit om bij 

Christus te horen. Daardoor kunnen wij als heilige en 

volmaakte mensen voor Gods troon staan. God houdt van 

ons. Daarom heeft hij ons uitgekozen om zijn kinderen te 

zijn. Hij heeft Jezus Christus naar de wereld gestuurd om 

ons bij hem te brengen. Dat is wat God wilde.                                                                                

God heeft laten zien dat hij goed voor ons is. Hij stuurde 

Christus naar ons toe, zijn Zoon, van wie hij zo veel houdt. 

Hij liet Christus voor ons sterven. Zo groot was Gods 

goedheid voor ons. Door de dood van Christus zijn onze 

zonden vergeven, en zijn we bevrijd van onze schuld. Laten 

we God voor zijn goedheid danken! 

Ja, God is goed voor ons geweest. Want hij heeft ons 

wijsheid en inzicht gegeven. Met die wijsheid en dat inzicht 

kunnen wij zijn geheime plan begrijpen. Want God had 

besloten om zijn plan aan ons bekend te maken: hij wilde 

dat de hemel en de aarde door Christus weer een eenheid 

zouden worden. Dat plan is uitgevoerd toen het juiste 

moment gekomen was. Christus heerst nu over alles. 

Alles gebeurt zoals God het wil. Lang geleden nam hij het 

besluit dat wij bij hem zouden horen. Daarom stuurde hij 

Christus naar ons toe. Daardoor konden wij in Christus gaan 

geloven. Nu eren wij God, die goed voor ons is. Ook jullie in 

Efeze geloven nu in Christus. Want jullie hebben de 

waarheid over hem gehoord, namelijk het goede nieuws dat 

hij jullie zal redden. Omdat jullie dat geloven, hebben jullie 

de heilige Geest gekregen. Dat is het teken dat God lang 

geleden beloofd heeft. De heilige Geest is het bewijs dat 

we Gods kinderen zijn. Daardoor weten we dat we bij God 

horen, en dat hij ons wil redden. Laten we God voor zijn 

goedheid danken! 

 



 7 

Hallelujavers GvL 244: Geprezen zijt Gij, Vader van hemel 

en aarde, omdat Gij de geheimen van het koninkrijk aan 

kind’ren openbaart. 

 

Evangelie: Marcus, 6, 7-13 

Jezus riep de twaalf bij zich, 

en begon hen twee aan twee uit te zenden, 

en Hij gaf hun macht over de onreine geesten. 

Hij gebood hun om niets mee te nemen voor onderweg dan 

een stok 

– geen brood, geen reistas, geen geld in de beurs – 

wel sandalen aan te doen, 

maar geen twee stel kleren aan te trekken. 

Hij zei tegen hen: 

`Als je bij iemand onderdak krijgt, 

blijf daar dan tot je weer verder reist. 

En als je ergens niet ontvangen wordt, 

en ze luisteren niet naar jullie, 

ga daar dan weg, en stamp het zand van je voeten: 

een getuigenis tegen hen!’ 

Ze gingen op weg en riepen op tot bekering. 

Ze dreven veel demonen uit, 

zalfden veel zieken met olie en genazen hen. 

 

Acclamatie: Heer wij hoorden Uw woord 

 

Lied na de overweging: Verkondig alle mensen 

Verkondig alle mensen wat ik u zeggen zal: mijn woorden 

brengen vreugde en vrede overal.  

Verkondig aan eenieder die hier geboren wordt: wij zijn 

niet langer vreemden maar kinderen van God.  
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Verkondig alle mensen wat ik u heb gezegd: een nieuwe 

geest van vrede wordt in uw hart gelegd.  

 

Geloofsbelijdenis (Allen) 

Ik geloof in God de Almachtige Vader,  

Schepper van hemel en aarde  

en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer  

die ontvangen is van de Heilige Geest  

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 opgestegen is ten hemel,  

en zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader 

vanwaar hij zal 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 

 

Inleiding op de voorbeden                                            

Kom, adem ons open. 

Laat onze woorden stijgen voor uw gezicht als wierook. 

Zie in ons het verlangen een mens te zijn van U. 

Kom adem ons open, Kom adem ons open, 

Adem ons open. 
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Goede God, 

Schenk ons de trouw en de bezieling 

die was in Jezus Christus, uw Zoon. Amen 

 

Voorbeden en Intenties 

 

Acclamatie:  Kom, adem ons open, Kom adem ons open, 

Adem ons open.  

 

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. Amen 

 

Vredeswens 

Moge de God van vrede ons bij de hand nemen, 

moge zijn warmte 

alle haat en geweld in ons hart doen wegsmelten. 

Dan zullen wij voor elkaar 

boodschappers van vrede zijn, 

dragers van verzoening, 

genezers van eenzaamheid en tweedracht. 

Die Godsvrede zij altijd met u. 
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En wensen wij elkaar die vrede en vreugde toe. 

 

Lied GvL 466: Hoe ver te gaan 

Hoe ver te gaan? En of er wegen zijn? Nooit meer 
gebaande. Hoeveel paar voeten zijn zij? Twee, 
drieduizend.  
Nog bijna slaven, vreemden voor elkaar. Kreupelen, 
blinden. Maar met iets in hun hoofd dat stroomt en licht 
geeft.  
De zon zal hen niet steken overdag. Bij nacht de maan 
niet. Zij stoten zich aan stenen. Niemand draagt hen. 
Omdat zij willen leven als nog nooit, angstig te moede 
zijn zij gegaan met grote hinkstap sprongen.  
Niet hier hun vaderland, en schaamteloos wagen zij 
alles. Soms wordt woestijn oase waar zij komen.  
Vrijheid ontkiemt in hen, gloeit aan, dooft uit, zal weer 
ontvlammen. Zij blijven kinderen, zij worden groter.  
Hun stoet is zonder einde en getal. Tel maar de sterren. 
Zij weten van de Stad met fundamenten. 
 

Slotgebed 

 

Met handen, ogen en oren 

Als wij het eens gaan doen, 

jij en ik, 

geven wat je hebt, 

tijd, aandacht, naam, talent, 

kracht, arbeid, vaardigheid, 

mededogen, troost, moed. 

 

Als wij het eens gaan doen, 
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jij en ik, 

delen wat je bent, 

handen, voeten, mond, hart, 

huilen, lachen, zingen, verlangen. 

Als wij het eens gaan doen, 

jij en ik, 

geven wat je niet hebt, 

onkunde, onvermogen, onwil, 

onbegrip, onzin, ongeloof. 

 

Als wij het eens gaan doen, 

jij en ik, 

delen wat je niet bent, 

troosteloos, moedeloos, 

meedogenloos, hopeloos, 

krachteloos, harteloos. 

 

Als we het eens gaan doen, 

jij en ik, 

voor elkaar, 

voor anderen, 

zou dan niet de hel doven, 

de woestijn niet bloeien. 

 

Hij heeft het gedaan, 

van dag tot dag, 

met hart en hand. 

 

Hij heeft het gedaan, 

alle dagen, 

de laatste dagen. 
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Dat ben Ik 

- zei Hij – 

gebroken brood 

uitgedeeld aan allen. 

 

Dat ben Ik 

- zei Hij –  

beker wijn 

uitgeschonken voor allen. 

 

Doet dit 

- zei Hij – 

 

Dit doen 

is onuitsprekelijk doen 

is onuitsprekelijk geluk. 

 

Zending en zegen 
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Slotlied: Ga met God en hij zal met je zijn 

Ga met God en Hij zal met je zijn: 

jou nabij op al je wegen, 

met zijn raad en troost en zegen. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

Ga met God en Hij zal met je zijn: 

bij gevaar, in bange tijden, 

over jou zijn vleugels spreiden. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

Ga met God en Hij zal met je zijn: 

in zijn liefde je bewaren, 

in de dood je leven sparen. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

Ga met God en Hij zal met je zijn: 

tot wij weer elkaar ontmoeten, 

in zijn naam elkaar begroeten. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 


