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Openingslied, Zo ben Jij  

Refrein: Vrede en licht,  een oneindig gezicht, zo ben Jij. 

Ons hart wordt geraakt, een nieuw leven ontwaakt, 

zo ben Jij. 

 

Als onze harten zijn verward, als onze ogen zijn verstard, 

breek ons dan open. Opdat wij zien, een flits misschien,  

van Jou, op wie wij hopen, van Jou, op wie wij hopen.  

Refr. 

 

Als onze moed is weggezakt, als onze geest is afgevlakt, 

breng ons tot leven. Opdat wij gaan, niet blijven staan, 

En wij Jou zien heel even, en wij Jou zien heel even.  

Refr. 

 

Als wij niet weten wie te zijn, alleen een onbestemde pijn, 

spreek ons dan tegen. Opdat wij zacht, dankzij jouw 

kracht, elkaar verstaan tot zegen, elkaar verstaan tot 

zegen.   

Refr. 

 
Begroeting en Openingswoord  

  

Vergevingsmoment  

Allen) Als we eerlijk zijn moeten we toegeven dat ons leven 

soms veraf staat van de woorden van Jezus.        

Daarom bidden we om vergeving. 

Arm en eenvoudig zijn, respect hebben voor elke medemens 

en meelevend omgaan met gekwetste mensen hier en ver 

weg, is niet altijd onze levenshouding.  

Daarom: Heer ontferm U over ons. 

V) Heer ontferm U over ons. 
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Allen) Van ganser harte elkaar vergeven en zachtmoedig 

met elke ander omgaan is niet altijd onze levenshouding. 

Daarom: Christus ontferm U over ons. 

V) Christus ontferm U over ons. 

 

Allen) Zuiver en oprecht zijn in onze bedoelingen en 

opkomen voor armen en zwakken is niet altijd onze 

levenshouding. Daarom: Heer ontferm U over ons. 

V) Heer ontferm U over ons. 

 

V) God, vergeef ons onze kleinheid en ons tekort aan geloof 

in uw vernieuwende kracht van de liefde. Amen 

 
Kyrie (uit Taize) 

Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie eleison. 

Christe, Christe eleison. Christe, Christe eleison. 

Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie eleison.  

 

 

Psalm 103 

Allen) Verheerlijk, mijn ziel de Heer, 

Zijn Heilige naam uit het diepst van uw wezen! 

Verheerlijk mijn ziel de Heer, 

Vergeet zijn weldaden niet!  

De Heer is barmhartig en welgezind. 

 

Lankmoedig en goedertieren, 

Hij blijft niet voortdurend verwijten maken, 

Hij is niet voor eeuwig vertoornd.  

De Heer is barmhartig en welgezind. 
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Hij handelt met ons niet zoals wij verdienen, 

Vergeldt ons niet onze schuld. 

Zo wijd als de hemel de aarde omspant, 

Zo al omvattend is zijn erbarmen.  

De Heer is barmhartig en welgezind. 

 

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) Goede God, 

In dit uur vragen wij U om nieuwe inspiratie, 

om de kracht en vastberadenheid 

waarmee Uw Zoon de weg van uw verlangen ging. 

Mogen wij onze ogen gericht houden 

op waar het werkelijk om gaat: 

om vrede en gerechtigheid voor allen, 

naar het voorbeeld van Jezus Messias, 

die met U en de heilige Geest leeft in eeuwigheid. Amen. 

 

Eerste lezing uit de profeet Jeremia 17: 5-8 

Zo spreekt de Heer: 

‘Vervloekt is hij die op mensen vertrouwt, 

die steunt op een schepsel 

en zich afkeert van de Heer. 

Hij is een kale struik in de steppe; 

nooit krijgt hij regen. 

Hij staat op dorre woestijngrond 

in een onvruchtbaar, verlaten gebied. 
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Gezegend is hij die op de Heer vertrouwt, 

en zich veilig weet bij Hem. 

Hij is een boom aan een rivier 

met wortels tot in het water. 

Hij heeft geen last van de hitte, 

zijn bladeren blijven groen. 

Een tijd van droogte deert hem niet, 

hij blijft vrucht dragen.’ 

 
Tussenzang, In the Lord I’ll be ever thankful 

In the Lord I'll be ever thankful,  

In the Lord I'll rejoice. 

Look to God, do not be afraid, 

Lift up your voices, the Lord is near; 

Lift up your voices the Lord is near. 

 
Tweede lezing uit de eerste brief van de apostel Paulus 

aan de christenen van Korinthe 1: 5+12 en 16-20 

Broeders en zusters,                                                             

Als wij verkondigen dat Christus uit de doden is opgestaan, 

hoe is het dan mogelijk dat sommigen onder u beweren 

dat er geen opstanding van de doden bestaat?  

Want als de doden niet verrijzen, is ook Christus niet 

verrezen, 

en als Christus niet is verrezen, 

is uw geloof waardeloos en ligt u nog in zonde. 

Dan zijn ook die mensen verloren die in Christus ontslapen 

zijn. 

Indien wij enkel voor dit leven onze hoop op Christus 

hebben gevestigd, zijn wij het meest van alle mensen te 

beklagen. 

Maar zo is het niet! 
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Christus is opgestaan uit de doden, 

als eersteling van hen die ontslapen zijn. 

 

Alleluja (uit Congo)  

Alleluja, Alleluja, Alleluja, Alleluja, 

Alleluja, Alleluja, Alleluja, 

 

Evangelielezing uit het heilig evangelie van onze heer 

Jezus Christus volgens Lucas 6: 12-26 

Op een van die dagen trok Jezus zich terug op de berg  om 

tot God te bidden, en Hij bracht de hele nacht door in 

gebed. Toen de dag aanbrak, riep Hij zijn leerlingen bij zich 

en koos twaalf van hen uit, die Hij apostelen noemde: 

Simon, aan wie Hij de naam Petrus gaf, diens broer 

Andreas, Jakobus en Johannes, Fillipus en Bartholomeus, 

Matteüs en Tomas, Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Simon, 

bijgenaamd de Zeloot. Judas, de zoon van Jakobus, en 

Judas Iskariot, die een verrader werd.  

Samen met de twaalf apostelen daalde Jezus af naar een 

vlak terrein. Daar waren zijn leerlingen, in groten getale, 

en een grote volksmenigte uit heel het Joodse land en 

Jeruzalem, en uit het kustgebied van Tyrus en Sidon. 

Hij richtte het oog op zijn leerlingen en zei: 

‘Gelukkig de armen, voor jullie is het koninkrijk van God. 

Gelukkig die nu honger hebben,  

jullie zullen volop te eten hebben. 

Gelukkig die nu huilen, jullie zullen lachen. 

Gelukkig zijn jullie als de mensen je haten, 

als ze je buitensluiten en beschimpen 

en je naam door het slijk halen omwille van de Mensenzoon; 

dans die dag van blijdschap, want, vergeet niet, in de hemel 

wacht jullie een rijke beloning.  
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Hetzelfde deden hun voorvaders immers met de profeten. 

Maar wee jullie, rijken, je hebt je troost al binnen. 

Wee jullie die nu voldaan zijn, je zult honger hebben. 

Wee die nu lachen, jullie zullen rouwen en huilen. 

Wee als alle mensen lovend over je spreken. 

Hetzelfde deden hun voorvaders immers met de valse 

profeten.’  

 
Acclamatie, Ubi Caritas (uit Taize) 

Ubi caritas, et amor 

Ubi Caritas, Deus ibi est 

 

Daar waar vriendschap is en liefde, daar is God 

 

Overweging 

 
Lied na de overweging, De oversteek 

Ik zit hier aan de waterkant, blote voeten in het water 

Staar maar naar de overkant, en denk na over later 

Wat is er toch aan de hand, hoe moet het nou met mij? 

Ik voel me als los zand, en toch ben ik niet vrij.. 

 

Langzaam glij ik in de stroom, ben omgeven door de kilte 

Ga naar ’t land waar ik van droom, schreeuwend in de stilte 

Ik zwem maar, en ik zwem maar, de rivier en ik zijn een 

maar ik voel niet het gevaar, van stroming om mij heen.. 

 

Ik zwem naar de overkant, van de rivier 

Ik zoek wat ik niet vinden kan, in m’n eentje hier 

Misschien zijn er wel meer als ik, die het water zo 

vertrouwen  
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dat ze dromen van een overkant om hun leven op te bouwen. 

Ik kan mijn hoofd niet boven houden in ’t gevecht met de 

rivier 

maar voel een hand die me wil behouden, bleef ik dan toch 

in Jouw vizier? 

 

Ik ben nu aan de overkant, na een woeste zware tocht 

Zie de oude waterkant, ik weet nu wat ik zocht. 

Kijk toch eens naar mij, ik lach, ik huil, ik spring, ik ren 

Ik voel me nu pas vrij, geworden wie ik ben.. 

 

Ik zwem…  

 

Geloofsbelijdenis van Nicea   

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. 

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.               
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Wierook -  Voorbeden 

 

Acclamatie bij de voorbede 

Heer ontferm U (3x) 

 

Onze Vader 

 

Vredeswens 

Allen) Vrede en alle goeds wensen wij elkaar, 

vrede, diep in ons hart, 

vrede, die ons de ogen opent 

voor de schepping, 

voor de kleine dingen, 

voor al wie wij mogen ontmoeten op ons pad. 

Moge de eenvoud, de verwondering,  

de verbondenheid en de vriendschap 

ons vervullen met Gods vrede, 

vandaag, morgen en altijd. 

 

En wensen wij elkaar die vrede van harte toe. 

 

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. 
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Bezinning 

Ik nodig je uit 

om 'arm' te worden 

-zegt God- 

en niet meer te denken 

dat je alles zelf kunt. 

Strek je handen maar uit naar Mij. 

Ik zal ze vastnemen, 

opdat je je veilig 

en thuis mag voelen. 

Gezegend ben je 

als je op Mij durft te vertrouwen. 

Je zult een boom zijn 

die aan een rivier staat 

en wortels heeft 

tot in het levend water. 

Probeer het maar 

-zegt God- 

en je zult zien 

dat je leven er rijker 

en mooier van zal worden. 

 

Muziek  

 

Mededelingen 

 

Slotwoord 

 

Zending en zegen 

 

  



11 
 

Slotlied, Samen de toekomst in 

Na een lange reis bij het land gekomen  

waar naartoe de Heer hen had gebracht, 

gebood Mozes een twaalftal afgezanten  

te verkennen wat er vóór hen lag. 

 

Enkel twee van hen zagen melk en honing  

en vruchten zo voedzaam en zo groot. 

Maar de and’ren zagen immense muren,  

een zekere weg naar de dood. 

 

Als de toekomst niet meer lijkt  

op wat zij leek in het begin  

vertrouw dan toch op de beloofde weg,  

samen de toekomst in. 

 

Toen de leerlingen Hem gekruisigd zagen,  

bedroefd, aan ’t eind van hun latijn, 

hadden velen van hen de hoop verloren  

dat Hij ooit weer onder hen zou zijn. 

 

En toen twee van hen iemand tegenkwamen,  

vertelden zij ’t droevige verloop. 

Pas toen Hij het brood brak en met hen deelde,  

hervonden zij vreugde en hoop. 

 

Refrein:  

Een nieuwe start op weg naar je doel;  

Hij leidt je steeds weer daarheen. 

Open je hart en volg je gevoel:  

Samen ben je niet alleen. 

Refr.  
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Vrede en alle goeds 
 


