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Openingslied: Mensen zullen opstaan 
 
Denk aan alle mensen die gewond zijn of verzwakt, 
van wie ook het laatste stukje hoop wordt afgepakt, 
keer op keer vernederd, als gebroken riet geknakt. 
 
Refrein: Mensen zullen opstaan tegen onrechtvaardigheid, 

volgen het Verhaal dat naar een nieuwe toekomst leidt. 
Mensen zullen opstaan, zullen opstaan wereldwijd. 

 
Denk aan al die keren dat jij hard en onverwacht 
door het lot of toeval ook tot vallen bent gebracht; 
Werd jouw val gebroken, door een woord of hand verzacht? 
Refrein 
 
Denk aan alle mensen zonder kracht om op te staan, 
die voorgoed gevallen door het leven moeten gaan. 
Kent een God het onrecht dat een mens wordt aangedaan? 
 
De allermooiste dromen gaan met tegenslag gepaard, 
je struikelt over stenen, als je naar de sterren staart. 
Leven is de moeite van het vallen meer dan waard. 
Refrein 
 
Begroeting 
 
Inleiding 
 
Gebed om ontferming 
 
We worden opgeroepen om elkaar te aanvaarden zoals we zijn, om elkaar 
te waarderen en te respecteren. 
Maar samenleven en samenwerken is moeilijker dan gedacht,  
zelfs als we elkaar graag mogen. 

A. Heer, ontferm U over ons. 
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We worden opgeroepen om elkaar steeds nieuwe kansen te geven, de 
kans om nieuw te worden. 
Maar iemand de hand reiken die ons heeft gekwetst is moeilijker dan 
gedacht, zelfs als die ander spijt betuigt. 

A. Christus, ontferm U over ons. 
 
We worden opgeroepen om muren tussen mensen af te breken, om 
contacten te herstellen, anderen toe te laten in onze kring. 
Maar angst en zelfbehoud overwinnen is moeilijker dan gedacht,  
zelfs als we willen. 

A. Heer, ontferm U over ons. 
 
Barmhartige God,  
Neem ons aan zoals wij zijn,  zuiver uit wie wij zullen worden,   
druk uw zegel op onze ziel en leef in ons. 
 
Koor: Take, O Take (Iona) 
Take, O take me as I am; 
summon out what I shall be; 
set your seal upon my heart and live in me. 
 
Lofzang Bless the Lord (uit Taize) 
 
Bless the Lord my soul 
And bless his holy name 
Bless the Lord my soul 
Who leads me into life. 
 
Openingsgebed 
 
Eerste lezing uit het boek Numeri   Num.11, 25-29 
 
In die dagen daalde de Heer neer in een wolk, sprak tot Mozes en legde 
een deel van de geest die op Mozes rustte, op de zeventig oudsten. En 
toen de geest op hen rustte, profeteerden zij, maar later hebben zij het 
niet meer gedaan. Nu waren er twee mannen in het kamp gebleven.  
De een heette Eldad, de ander Medad. Ook op hen rustte de geest - zij 
stonden op de lijst al waren zij niet naar de tent gegaan -  
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en zij profeteerden in het kamp. Een jongen ging het ijlings aan Mozes 
vertellen en zei: “Eldad en Medad zijn aan het profeteren in het kamp." 
Jozua, de zoon van Nun, die reeds als jongeman in dienst van Mozes 
gekomen was, zei daarop tot Mozes: “Mijn heer, dat moet u hen 
verbieden." Mozes zei hem: “Waarom komt u voor mij op? Ik zou willen 
dat heel het volk van de Heer profeteerde en dat de Heer zijn geest op hen 
legde." 
 
Tussenzang: De tijd verdwijnt ( naar psalm 139) 
 
Nog voor ik wist van ademen, nog voor ik in haar schoot ontwaakte, 
nog voor ik geboren was wist Jij van mijn bestaan (2x). 
 
Ver voor de tijd riep Jij mijn naam, gaf Je dag en nacht, 
gaf je tijd en eeuwigheid, gaf je Jezelf: de Aanwezige. 
 
Jij doorgrondt mij, Jij kent mij, Jij weet mijn zwakke kanten. 
Jij weet waar ik sta en zit, Jij weet van mijn bestaan. 
 
Al dwaal ik door dikke mist, al vlucht ik in hoge bergen, 
Jij weet waar ik ga en lig, Jij vindt mij overal. 
 
En altijd weer roep Jij mijn naam, geef je dag en nacht, 
geef Je tijd en eeuwigheid, geef Je Jezelf: de Geschiedene. 
 
Jouw gedachten zijn te groot.  
Jouw daden zijn niet voor te stellen. 
Niet begrijpend zoekende;  welk spoor leidt mij naar Jou? 
 
Ik roep je Naam, ik zoek Jouw hulp, ik verlang naar Jouw nabijheid, 
ik ga de weg die Toekomst heet, om Jou is mijn bestaan. 
 
Begin en eind, de tijd verdwijnt, wordt de eeuwigheid. 
Doel en zin van mijn bestaan, Jijzelf gaf ons Jouw naam; 
Hoor, Ik ben de Eeuwige. 
de Eeuwige 
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Tweede lezing uit de brief van de apostel Jacobus   Jak.5, 1-6 
  
Broeders en zusters, Gij die rijk zijt: weent en jammert om de rampen die 
over u komen. Uw rijkdom is verrot, uw mooie kleren zijn door motten 
aangetast, uw goud en zilver is verroest. Die roest zal tegen u getuigen en 
als een vuur uw vlees verteren. Schatten hebt gij verzameld, terwijl het de 
laatste dagen zijn.  Hoort, het loon dat gij hebt onthouden aan de 
arbeiders die uw velden hebben gemaaid roept luid, en de kreten van uw 
oogsters zijn doorgedrongen tot de oren van de Heer der heerscharen. Gij 
hebt op aarde gezwelgd en gebrast, gij hebt u vetgemest voor de dag van 
de slachting. Gij hebt de rechtvaardige gevonnist en vermoord; hij heeft 
geen verweer tegen u.  
 
Alleluja 
 
Alleluja, alleluja, alleluja 
 
Evangelie van Jezus Christus volgens Marcus     Mc.9, 38-41   
 
In die tijd zei Johannes tot Jezus: “Meester, we hebben iemand die ons 
niet volgt in uw naam duivels zien uitdrijven, en we hebben getracht het 
hem te beletten omdat hij geen volgeling van ons was." Maar Jezus zei: 
“Belet het hem niet, want iemand die een wonder doet in mijn Naam zal 
niet zo grif ongunstig over Mij spreken. Wie niet tegen ons is, is voor ons.  
Als iemand u een beker water te drinker geeft omdat gij van Christus zijt, 
voorwaar Ik zeg u: zijn loon zal hem zeker niet ontgaan.“ 
 
Acclamatie bij het Evangelie Kostbaar, zegt God 
 
Kostbaar, zegt God, ben jij in mijn ogen, ik heb je lief 
 
Overweging 
 
Lied na de overweging A quiet time 
 
A quiet time is all I need,a quiet time of prayer. 
A quiet time of meditation,He will meet me there. 
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The lonely hours of longing, trusting, faith and hope to know; 
just a time of simple searching, wanting just to grow. 
 
There is enough of God in nature. His pow'r is clearly shown. 
A man has no excuse for wandering, 
God and heav'n are known, God and heav'n are known. 
 
In my mind I launch a voyage,destiny unknown; 
discovery and exploration, by the Spirit shown. 
On Mount Sinaï I am climbing, then in a desert place; 
The wind of God is inspiration, teaching love and grace. 
 
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. 
 
Voorbede 
 
Accl. Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
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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 
 
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 
 
Gedicht: De vluchteling    
 
Ik hoop dat je nooit hoeft te lijden 
omdat er oorlog of honger is, 
en dat je nooit wanhoopt omdat er in je land 
geen toekomst voor je is. 
Ik hoop dat je nooit hoeft te zwijgen 
omdat je eens zei wat je dacht. 
Ik hoop dat je nooit hoeft te zien 
dat je dochter wordt verkracht. 
Ik hoop dat je nooit wordt bedreigd 
omdat je iets anders gelooft. 
Ik hoop dat je nooit hoeft te huilen 
omdat alles is weg geroofd. 
Ik hoop dat je nooit hoeft te vluchten 
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over zee of over land. 
Ik hoop dat je nooit hoeft te smeken  
om asiel in een ander land. 
 
Maar stel dat het zou gebeuren, 
dan hoop ik voor jou en voor mij  
op een land dat ons zal omarmen  
en zegt: Kom maar hier, je bent vrij. 
 
Slotgebed 
 
Mededelingen 
 
Wegzending 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 
Dwars door het donker elke keer 
En je tillen telkens weer 
in een nieuw en helder licht. 
 
Verantwoording:  
Gedicht ‘De vluchteling’: Joke Forceville-van Rossum 
 


