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Openingslied, GvL 584: Morgenlied 

 

De dag gaat open voor het woord des Heren, 

zon die wij zoeken, kracht die wij ontberen, 

bron die wij horen als wij tot Hem keren, 

vroeg in de morgen. 

Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name, 

voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen, 

zag Hij ons aan en bracht Hij ons tezamen, 

God onze Vader. 

Door U geschapen om uit U te leven; 

hartslag en adem hebt Gij ons gegeven, 

Land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven, 

oorsprong en toekomst. 

Wilt Gij vandaag en tot het eind der dagen 

ons doen en laten zuiveren en dragen, 

dan stijgt de vreugde van uw welbehagen 

in onze wereld. 

Aan U ons loflied: glorie aan de Vader, 

dank aan de Zoon die ons bestaan aanvaardde, 

zijn Geest geleide ons en onze aarde 

naar de voltooiing. 

 

 

Begroeting 

 

Openingswoord 

     

Vergevingsmoment  

 



Kyrie, GvL 215  

Kyrie-litanie GVL 215 
 
1. God van genade, wees ons genadig, 
neem weg onze zonden opdat wij leven, 
Voorganger: Heer, ontferm U over ons. 
Allen: Heer, ontferm U over ons. 
 
2. Laat ons weer horen van vreugde, 
en die gebroken zijn zullen weer opstaan 
 
3. God, schep een hart in ons dat zuiver is 
en laat uw geest ons vernieuwen. 
 
4. open uw mond en wij zullen spreken 
en onze woorden zullen U prijzen 
 
5. God, neem van ons aan wat wij geven: 
ons hart dat klein is en gebroken 
 

Lofprijzing, Gloria GvL 383: Ere wie ere toekomt 

 

Ere wie ere toekomt, lichtende levende God. 
U komt toe alle stem alle veerkracht en zingen. 
Ere wie ere toekomt, lichtende levende God. 
Die ons verwekt en doet zijn, ons openbaart en 
herademt 
één en volstrekt in allen en boven allen uit 
Vader, Zoon en Geest, bron, water en stroming, 
liefdes eerste begin, liefdes weg, liefdes volharding. 
Ere wie ere toekomt lichtende levende God. 
Gij die doet lichten de zee, lichten aarde en hemel, 
stroom uw mensen vol kracht, doe opleven hun ogen, 
lichtende levende God. 



Moge het worden, eindelijk, wat Gij gewild hebt van 
meet af: 
Licht dat niet dooft, liefde die blijft. 
Ere wie ere toekomt, lichtende levende God. 
  

Openingsgebed (allen) 

God onze Vader, zoals Gij van ons houdt, 

zo dienen wij te houden van elkaar. 

Doe onze ogen open. 

Dan zien wij al het moois en al die mensen  

waarlangs Gij ons uw liefde geeft. 

Doe onze oren open, 

dan horen wij wat Jezus ons vertelt  

over de liefde voor mensen. 

Schenk ons Uw liefde  

en laat ons leven als hoopvolle mensen, 

door Jezus Christus, onze Heer. Amen 

 

Eerste lezing, Jesaja 35, 4-7a 

 

Tussenzang, Psalm 146  

 

Refrein a: Een loflied voor de Heer, heel mijn leven, 

Refrein b: een psalm tot het laatst voor mijn God. 

Vers 1: Hij die recht doet aan de verdrukten, 

  brood geeft aan wie hongerig zijn. 

Refrein a: Een loflied voor de Heer, heel mijn leven. 

Vers 2: De Heer, die de geboeiden bevrijdt, 

  de Heer, die de blinden weer zien doet. 

Refrein b: Een psalm tot het laatst voor mijn God. 

Vers 3: De Heer die opricht de gekromden, 

  de Heer heeft de rechtvaardigen lief. 

Refrein a: Een loflied voor de Heer, heel mijn leven. 

Vers 4: De Heer waakt over de vreemdeling 

  en houdt staande de weduwe en wees. 



  Maar de wandel der bozen verstoort Hij. 

Refrein b: Een psalm tot het laatst voor mijn God. 

Vers 5: De Heer heerst tot in eeuwigheid, 

  ùw God, Sion, geslacht op geslacht. 

Refrein a: Een loflied voor de Heer, heel mijn leven, 

Refrein b: een psalm tot het laatst voor mijn God. 

  Ida G.M. Gerhardt en Marie H. van der Zeyde 

 

 

Tweede lezing,  

Uit de brief van de H. Apostel Jakobus 2, 1-5 

 

  



Halleluja 

Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons 

gewoond. Aan allen die Hem aanvaardden gaf Hij het 

vermogen om kinderen van God te worden. 

 

Evangelie, Marcus 7, 31-37  

 

Acclamatie, Heer wij hoorden Uw Woord 

 

Overweging 

 

Lied na de overweging 

O Jezus Christus, licht ze bij (op melodie ‘Vernieuw Gij 

mij’) 

 

O Jezus Christus, licht ze bij 

die leven aan uw licht voorbij. 

Voeg ze met uwe kudde saam, 

opdat zij niet verloren gaan. 

 

Open de doven het gehoor, 

de stomme lippen, spreek ze voor, 

dat zij belijden hun geloof, 

niet langer stom, niet langer doof. 

 

Verlicht het oog dat U niet ziet. 

Leid hem weerom die U verliet. 

Verzamel, die verwijderd gaan. 

Versterk ze die in twijfel staan. 

 

Dan zullen zij, niet meer vervreemd 

voor tijd en eeuwigheid vereend, 

in aarde en hemel, dan en nu, 

allen tezamen danken U. 

  



Geloofsbelijdenis  (allen) 

Ik geloof in de God van het leven 

die vreugde vindt in elk mensen kind 

Die als een herder zoekt, 

totdat Hij het verlorene heeft gevonden. 

Die zorgzaam is als een vader, ’n moeder 

die oog heeft voor het kleinste 

en Zijn kinderen niet in de steek laat. 

 

Ik geloof in Jezus Christus, Gods zoon, 

die mij laat zien wie God is, 

in Zijn blijdschap om mensen. 

Die Hij weer op hun voeten zet, 

en hun oren opent voor Gods Woord. 

 

Ik geloof in de Geest van God 

die zich op de meest onverwachte momenten openbaart. 

In vreugde voor mensen, 

die meeleven met een nieuw begin 

met hervonden kansen van anderen. 

Ik geloof in de Geest die zich ook in mij openbaart 

 

Ik geloof in de gemeenschap 

die ontstaat in mensen 

die het zoeken niet moe worden 

die het vinden vieren 

in dankbaarheid aan de God van het leven,       

Amen 

 

Wierook 

 

  



Lied: 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. 

 

Voorbeden 

 

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. 

 

Vredeswens (allen) 

Heer Jezus Christus,  

verteller van verhalen, van gelijkenissen,  

die hoop geven op de komst  

van Uw Koninkrijk. 

Onze wereld is voor veel mensen vreugdeloos. 

Veel mensen zijn in tranen.  



Vrede is vaak ver te zoeken,  

Uw stem wordt dikwijls niet gehoord.  

Wij hier samen,  

wij blijven bidden om vrede. 

Schenk ons dan een visioen van vrede  

en de kleine vrede in ons hart,  

opdat wij in Uw geest kunnen leven. 
 
V. De vrede van de Heer is met ons allen 

A.  Amen 

 

Koor zingt het Ave Maria 

 

Ave Maria, gratia plena, 

Dominus tecum. 

Benedicta tu in mulieribus, 

et benedictus fructus ventris tui, 

Iesus. 

Sancta Maria, Mater Dei, 

ora pro nobis peccatoribus, 

nunc et in hora mortis nostrae. 

Amen. 

 

Mededelingen 

 

Slotgebed en zegen 

V. God van Hemel en Aarde, 

 U bent een God van altijd; 

 U bent overal aanwezig 

 waar mensen U zoeken. 

 

A. Hier waren wij op zoek 

 naar houvast, 

 naar steun en kracht. 

 Hier waren wij om U te vinden. 

 



V. Wij danken U dat wij 

 ons mochten warmen 

 aan Uw licht, 

 dat wij Uw stem konden horen 

 in de oude verhalen hier verteld. 

 

A. Wij danken U 

 dat wij hier samen konden zijn,  

 Uw aanwezigheid hier mochten vermoeden, 

 en Uw Woord mochten verstaan. 

  

V. Trek als herder met ons mee, 

 waarheen onze wegen ons brengen 

 en zegen ons 

 tot in lengte van dagen. 

 In de naam van de Vader, 

 de Zoon en de Heilige Geest. 

 

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. 

         

 

Vrede en alle goeds  



Gebed voor 8 september 

 

Feest van Maria Geboorte 

 

Heer, uit de levensgeschiedenis van Maria 

leren we hoe zij gewillig ‘ja’ heeft gezegd 

op uw roepstem: Zie, ik ben bereid 

bij U in dienst te komen, levenslang.  

Zo deed ze haar belofte, 

Niet wetend waar naartoe,  

maar in het sterke vertrouwen  

dat God ten goede leidt die op hem bouwen. 

 

Heer, van Maria leren wij 

dat een mens in zijn leven veel ontvangt 

als hij bereid is veel te geven. 

Zij bleef niet gespaard van last en zorg, 

maar toch was haar geen moeite te veel 

om te leven voor U. 

Haar sterkte was het te weten dat ze uw wil volbracht.  

 

Heer. van Maria leren wij: 

“Doe maar wat Jezus u zeggen zal”. 

 

 

 


