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Beloofd is Beloofd? 
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Openingslied  Jij bent God voor ons 

 

Jij bent God voor ons, oorsprong van het leven, 

die buiten alle tijd ons alles heeft gegeven, 

en op ons toekomt elke dag tot in de eeuwigheid. 

 

Refrein: 

Wij geloven met elkaar,  

dat het leven is gegeven  

om te zoeken en te vinden, 

wie Jij bent en waar 

 

Jij bent Woord van God, teken van God’s liefde 

die door de dood gegaan ons lot hebt overwonnen 

en leeft waar minstens twee of drie bijeen zijn in jouw 

Naam. 

 

Refrein 

 

Jij bent Geest van God, Trooster en bevrijder, 

die licht en vreugde geeft aan allen die jou zoeken, 

en daar gevonden worden zal, waar niemand voor zich leeft. 

 

Refrein 

 

Jij bent God voor ons 

 

Begroeting 

 

Openingswoord  
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Vergevingsmoment  

 

Heer, op momenten dat het ons goed gaat, 

denken we soms niet verder, 

doen we net alsof er geen morgen is en geen zorgen zijn. 

Dat er op dat moment wél zorgen zijn bij andere mensen, 

daar gaan we onachtzaam aan voorbij. 

(Allen) Heer, ontferm U over ons. 

 

Christus, via de vergelijking met de lelies op het veld 

hebt Gij ons geleerd hoe mooi God  de wereld heeft 

geschapen 

en hoezeer Hij houdt van zijn schepping en de mens. 

Maar even goed hebt Gij ons gewezen op onze taak 

elkaar lief te hebben en voor elkaar te zorgen, 

zeker voor de zwaksten het meest. 

Als wij onze ogen bewust willen openen voor hen, 

kunnen wij U in hen herkennen, 

maar we lopen hen al te vaak voorbij. 

(Allen) Christus, ontferm U over ons. 

 

Heer, Gij hebt ons geen leven vol rozengeur en maneschijn 

beloofd, 

maar zelfs bij geringe tegenslag laten we zo vlug de moed 

zakken, 

alsof de hele wereld vergaat. 

We vergeten daarbij al te snel 

dat uw naam is: ‘Ik ben bij u’, 

en uw belofte van leven na de dood. 

Omdat we in moeilijke omstandigheden al te vaak vergeten 

dat uw Woorden eeuwigheidswaarde hebben, vragen wij: 

(Allen) Heer, ontferm U over ons. 
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God, leer ons te luisteren naar uw Woord 

en erop te vertrouwen. Amen. 

 

Kyrie (uit Taize) 

 

Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie eleison. 

Christe, Christe eleison. Christe, Christe eleison. 

Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie eleison.  

 

Lofprijzing 

 

Laten wij de Heer loven en prijzen 

en dankbaar zijn voor zijn schepping 

waarin Hij ons geschapen heeft naar zijn beeld en 

gelijkenis. 

Danken wij Hem 

voor het licht van zon, maan en sterren, 

voor de pracht van bloemen en planten, 

voor het wisselen van de seizoenen 

en voor alle leven hier op aarde.                            

(Allen) Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen. 
 
Laten wij de Heer loven en prijzen 

omdat Hij zijn Zoon heeft gezonden, 

die ons de werkelijke waarden van het leven 

heeft kenbaar gemaakt 

en ons de weg heeft getoond naar het eeuwig leven.                                                                 

(Allen) Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen. 
 

Laten wij de Heer loven en prijzen 

in alle mensen die zich met hart en ziel inzetten 

voor het geluk en het welzijn van medemensen, 
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voor de verdere uitbouw van zijn schepping, 

voor het blijven uitdragen van zijn boodschap, 

voor een wereld van vrede, zonder haat of tweedracht.                                                            

(Allen) Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen. 
 

Laten wij de Heer loven en prijzen: 

voor het geluk dat we mogen vinden in zoveel kleine dingen: 

de glimlach van een kind, 

een onverwacht teken van liefde, 

een luisterend oor, 

voor een gebaar van troost, 

een woord van dank, 

en het warme gevoel bij intens geluk.                      

(Allen) Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen. 
 

Lofzang  Bless the Lord my soul (uit Taize) 

 

Bless the Lord my soul 

and bless his holy Name 

Bless the Lord my soul 

Who leads me into life 

 
Openingsgebed                                                    

 

(Allen) God, Gij hebt dromen van vrede en gerechtigheid in 

ons hart gelegd.  Wij bidden U:                                                        

help ons, om in tijden van onzekerheid en angst, de hoop en 

het vertrouwen niet te verliezen. Maak ons ontvankelijk 

voor Uw droom van vrede en leer ons, desnoods door tranen 

heen, te geloven in een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.  

Dat vragen wij U door Jezus, Hoop voor alle mensen in tijd 

en eeuwigheid. Amen. 
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Eerste lezing  Genesis 1: 1–31, 2: 1-4 
 

Tussenzang  Harmony 

 

The time has come, let us begin 

With all our voices joining in 

To sing of love and brotherhood 

People doing what they should to 

Help their fellow man decree 

And fill this land with harmony 

The young and old, the rich, the poor 

Making sounds, never heard before 

 

Harmony! Harmony! 

Let's all join in harmony 

Sing away the hurt and fear 

A great new dream will soon be here 

 

Like the shepherd guards his sheep 

Watch the children as they sleep 

Like the potter turns his clay 

Help to shape a better day, and 

Let us sing a song of love 

There's one thing I'm certain of 

Love will fill the hearts of men 

Peace will come on earth once again 

 

Harmony! Harmony! 

Let's all join in harmony 

Sing away the hurt and fear 

A great new dream will soon be here 
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Alleluja (uit Congo)  

Alleluja, Alleluja, Alleluja, Alleluja, 

Alleluja, Alleluja, Alleluja.  

 

Evangelielezing  Marcus: 13, 24-32 

 

Acclamatie Take me as I am (uit Iona) 

 

Take, O take me as I am; 

summon out what I shall be; 

set your seal upon my heart and live in me 

 

Overweging 

 

Lied na de overweging  Eindeloos goed 

 

Eindeloos goed, 

heel dichtbij, 

een veilig huis, 

een haven voor mij, 

wie vraagt die krijgt, 

wie klopt doe je open, 

hoe dan ook: Jij zal er zijn. 

 

Refrein: 

En al wat je vraagt: 

een plaats in mijn hart 

en een pas in het spoor van die Ene. 

En al wat je vraagt: 

een plaats in ons hart 

en een pas in het spoor van die Ene. 

Eindeloos goed, 

altijd trouw, 
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is God een vriend 

voor mij en voor jou, 

wie vlucht, verdwaalt 

wordt weer gevonden 

en als koningskind onthaald. 

 

Refrein 

 

Vol van liefde, 

vol van moed, 

gaf Hij zijn leven, 

eindeloos goed. 

Hij droeg zijn kruis 

voor jou en voor mij, 

brengt mensen aan de dood voorbij. 

 

Refrein 

 

Die Ene  

Eindeloos goed! 

 
Geloofsbelijdenis  

 

(Allen) Ik geloof in God die de wereld heeft bestemd 

voor het geluk van de mensen. 

Hij nodigt ons uit om deel te hebben aan zijn Liefde. 

Ik geloof in Jezus Christus, 

die aan de Liefde van God 

gestalte heeft gegeven. 
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Hij heeft zich ingezet om mensen te bevrijden. 

Hij is hierin zo ver gegaan dat 

Hij er zijn leven voor heeft gegeven. 

Ik geloof dat zijn Geest nog steeds 

mensen blijft bezielen 

en oproepen om de weg van de liefde te gaan. 

 

Ik geloof in mensen die in zijn voetsporen treden 

en die hun daden richten naar wat Hij heeft voorgeleefd. 

Zij zijn het zout der aarde. 

Zij zijn het licht der wereld. 

 

Tot die gemeenschap van mensen wil ik behoren 

want ik wil meebouwen aan Gods eigen droom: 

‘Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, 

waar het goed is om te leven voor allen’. Amen. 

 

Wierook -  Voorbeden 

 

Onze Vader 

 

Vredeswens 

 

(Allen) 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. 

En wensen wij elkaar die vrede en vreugde toe. 
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Lied bij de vredeswens  Peace is flowing like a river 

 

Peace is flowing like a river, 

Flowing out of you and me. 

Flowing out into the desert, 

Setting all the captives free. 

 

Bezinning 

 

God, als we het gevoel hebben dat de grond onder onze 

voeten verdwijnt, 

help ons dan omhoog te kijken 

en te ontdekken dat we ook nog gedragen kunnen worden 

door wat we hopen en dromen 

en door het vertrouwen op uw Woorden. 

Als we alleen nog maar schaduw zien van donkere wolken 

en ons bedreigd voelen door al het kwaad dat geschiedt, 

help ons dan te zoeken naar lichtpuntjes 

die onze hoop aanwakkeren 

en onze blik richten 

op wat U met de toekomst voor hebt. 

 

Slotgebed 

 

(Allen) Goede God, 

al wat leeft, duurt slechts zijn tijd. 

Niets dat uit onze handen komt 

zal eeuwig duren. 

Maar uw Trouw is eeuwig, 

uw Liefde blijft. 

Sta ons bij 

en wees onze steun om, in de wisseling der tijden, 

het echte leven niet uit het oog te verliezen, 
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het leven dat ons werd aangereikt 

door Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer, Amen.  

 

Slotwoord 

 

Zending en zegen 

 

(Allen) Vrees de tekens aan hemel en aarde niet, 

de vele berichten, het slechte nieuws. 

 

Vrees niet: er is nog licht genoeg. 

Vrees de stormen van dit jaargetijde niet, 

het vallende blad, de verhullende mist. 

 

Vrees niet: er is nog licht genoeg. 

Vrees niet als je soms alleen bent: 

je bent in Gods hand. 

 

We stonden hier samen in zijn Licht. 

Laten we van hieruit samen op weg gaan, 

gezegend door de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, 

Amen. 

 

Slotlied  Jesus Christ, You are my life 

 

Jesus Christ You are my life. Alleluia, alleluia. 

Jesus Christ You are my life. You are my life. Alleluia 

 

Weg en waarheid, leven is Hij  

Samen gaan wij de weg naar Hem 

Wij bewegen, leven in Hem 

Wij zijn in Hem voor eeuwig 
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He calls us to the waters of life 

He pours his love into our hearts 

Jesus comes to us in our heart 

Glory to God forever 

 

In zijn eenheid neemt Hij ons op.  

Hij maakt ons een in liefde. 

Vol van blijdschap staan wij voor Hem,  

zingen Hem toe in vreugde.  

 

 

 

 

 

 

Vrede en alle goeds 


