
 
 

Gebedsviering 29 januari 2017 
m.m.v. kinderkoor Unisono 

 
Vierde zondag door het jaar 

 

De Bergrede 
 

 
De berghelling waar Jezus zijn Bergrede uitsprak. 

Bovenop de heuvel de kerk van de Bergrede 
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Welkom  
In het Matteüsevangelie van vandaag staat de Bergrede centraal. 
Negenmaal wordt verteld wie gelukkig zijn, ook al zou je dat van 
verdrietigen, vervolgden, treurenden niet zomaar zeggen. Over 
welk geluk gaat het in deze woorden van Jezus?  
 
‘Het echte geluk is voor mensen die vrede sluiten. Want zij zullen 
kinderen van God genoemd worden.’  
Wat een geluk! Wat is dat, een gelukkig leven? Gaat alles dan altijd 
goed met je? Ben je dan altijd blij? Of gaat geluk over andere 
dingen? En hoe merk je dat, geluk, hoe voelt dat? Hoe ziet dat er 
uit? Jezus vertelt erover. De mensen die het horen vinden het heel 
bijzonder! Want Jezus zegt bijvoorbeeld dat je geluk hebt als je 
verdriet mee maakt, omdat je dan troost kunt ervaren. 
Jezus is met een hele grote groep mensen op een berg en vertelt 
aan hen hoe zij een gelukkig leven kunnen leven. De dingen die hij 
vertelt zijn zo bijzonder dat we het de ‘bergrede’ noemen.  
 
Openingslied Unisono: God van alle mensen 
 
God van alle mensen, 
luister naar ons zingen. 
God van alle mensen, 
U blijft ons omringen. 
Ook al gaat het mis, of zijn wij U vergeten, 
U laat altijd weten, dat U van ons houdt. 
 
God van alle mensen, 
Luister naar ons bidden. 
Help onze wereld, 
Blijf in ons midden. 
Amen. 
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Openingsgebed  
God van mensen, in stilte verzameld, 
wachten wij hier op uw woord. 
Wij bidden U, dat het ons bevrijdt, 
ons uittilt boven ons zelf 
en ons tot nieuwe mensen maakt 
tot mensen naar uw hart, 
zoals Jezus, uw beeld van liefde, 
in deze wereld.  
 
God van mensen, 
door Jezus hebt Gij ons geleerd 
geen kwaad met kwaad te vergelden. 
Schenk ons uw geest van vergevingsgezindheid; 
want met de maat waarmee wij meten, 
zullen we gemeten worden, en als wij zelf anderen van  
harte vrijspreken, zullen wij ook bij U vrijspraak vinden. 
Amen. 
 
Ontsteken van de gedachteniskaars  
Ontsteken wij onze gedachteniskaars. Gedenken wij in stilte en 
dankbaarheid hen die ons zijn voorgegaan op weg naar het eeuwige 
licht. 
 
We zingen samen 3x Kyrie 
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Bidden wij samen voordat we lezen uit de Heilige Schrift  
 
God, 
aan het begin van deze viering 
willen wij U vragen: 
maak het stil in ons 
opdat wij kunnen luisteren naar Uw woord. 
Ga met ons mee dit uur 
en maak ons waakzaam voor elkaar. 
Dit vragen wij U in Jezus’ Naam. 
Amen. 
 
Eerste lezing: Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan 
de christenen van Korinte, 1, 26-31. 
Broeders en zusters, denkt aan uw eigen roeping. Naar menselijke 
maatstaf waren er niet velen geleerd, niet velen machtig, niet velen 
van hoge afkomst. Nee, wat voor de wereld dwaas is, heeft God 
uitverkoren om de wijzen te beschamen; wat voor de wereld zwak 
is, heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen; wat voor de 
wereld van geringe afkomst is en onbeduidend, heeft God 
uitverkoren; wat niets is om teniet te doen wat iets is, opdat 
tegenover God geen mens zou roemen op zichzelf. Dank zij Hem zijt 
gij in Christus Jezus, die van Godswege heel onze wijsheid is 
geworden, onze gerechtigheid, heiliging en verlossing. Daarom, 
zoals er geschreven staat: Als iemand wil roemen, laat hem roemen 
op de Heer. 
 
Tussenzang Unisono: Onderweg 
 
Altijd zijn we onderweg. 
Onderweg naar morgen. 
Met de dromen van vandaag, 
met geluk en zorgen. 
Af en toe een beetje zon, 
af en toe wat regen, 
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want soms is het leven fijn, 
en soms zit het tegen. 
 
Refrein: 
Het leven is een reis. 
Een reis langs vele wegen. 
We reizen samen of alleen. 
We weten soms niet goed waarheen, 
Maar gaan op hoop van zegen. 
 
Altijd zijn we onderweg, 
zoeken nieuwe wegen. 
En we komen elke keer, 
nieuwe mensen tegen. 
Vragen naar de goede weg, 
bang om te verdwalen. 
Kiezen hoe we verder gaan, 
en de koers bepalen. 
 
Tweede lezing: Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus 
Christus volgens Matteüs, 5, 1-12a. 
Wanneer Jezus alle mensen ziet die Hem volgen, gaat Hij de berg op. 
Wanneer Hij gaat zitten, komen zijn leerlingen bij Hem. Hij begint 
hun les te geven met deze woorden:  
Wat een geluk  
dat je niet vastgeroest zit  
aan je bezit. 
 
Wat een geluk  
wanneer je  niet oppervlakkig leeft  
maar dieper durft graven.  
 
Wat een geluk  
als je kan mee-leven  
en de anderen de moeite waard vindt.  
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Wat een geluk  
als je een goed mens bent  
en bereid bent vergeving te geven én te ontvangen.  
 
Wat een geluk 
wanneer je hart eenvoudig is  
en je jezelf niet anders voordoet dan je bent.  
 
Wat een geluk  
als je vrede brengt 
daar waar het mogelijk is.  
 
Wat een geluk 
wanneer je - ondanks pijn en moeite – 
voor je overtuiging durft uit te komen.  
 
Ja wat een geluk  
zulke mensen zijn een zaligheid.  
Zij lijken op Jezus van Nazaret.  
 
(bron onbekend) 
 
Overweging  
 
Lied Unisono:  Ik wens je vandaag 
 
Refrein:  
Ik wens je vandaag een stukje hemel: 
blijf deze dag in je dromen geloven. 
Ik wens je daarbij een zee van sterren, 
want ik geloof dat die nooit zullen doven. 
 
Ik wens je voor morgen, handenvol zonlicht. 
Om mee te nemen, waarheen je ook gaat. 
Refrein: 
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Maar méér dan dit alles, wens ik je God toe. 
Die voor je uitgaat en achter je staat. 
Refrein: 
 
Belijden wij samen ons geloof  
Ik geloof in God, 
die liefde is, 
begin en einde van al wat is, 
die niemand laat vallen. 
 
Ik geloof in Jezus, 
kind van mensen, 
Zoon van God, 
een en al liefde tot het uiterste toe. 
Hij wijst mij de weg 
trekt met mij mee. 
 
Ik geloof in de Geest 
die zoekt naar mensen 
die vertrouwen op God, 
die mensen verwarmt en inspireert, 
en aanzet tot liefde 
groter dan hun hart. 
 
Ik geloof in mensen 
die in Zijn Naam 
openlijk of in stilte 
doen wat gedaan moet worden, 
die samen kerk willen zijn 
in de geest van het evangelie. 
 
Ik geloof in het leven 
dat achter onze grenzen 
vrede en rust vindt bij God, 
die het draagt en zal voltooien. 
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Want Gods liefde, 
Gods barmhartigheid en trouw  
zijn eindeloos groot. 
Amen. 
 
Voorbeden  
 
Bidden we voor allen die geloven in de kracht van de eenvoud, 
van de eerlijke bedoelingen. 
Dat zij dit geloof niet opgeven 
ondanks de ontgoochelingen die ze oplopen. 
Laten we bidden: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons. 
 
Bidden we voor allen die geloven in de kracht van de 
zachtmoedigheid, van de barmhartigheid. 
Dat zij dit geloof niet opgeven, ook al ervaren zij in hun leven de 
brutaliteit van het geweld. 
Laten we bidden… 
 
Bidden we voor allen die geloven in de kracht van de vrede, 
van de gerechtigheid. 
Dat zij dit geloof niet opgeven, ook al hebben zij verdriet om ruzies 
en partijdigheid. 
Laten we  bidden… 
 
Leggen wij de intenties van deze viering aan God voor….. 
Laten we bidden… 
 
Lied Unisono: De oren van God 
 
God heeft vast en zeker heel veel oren, 
om de woorden en de taal van alle mensen te kunnen horen. 
Refrein:  
Tel de oren van iedereen die leeft. 
En je weet hoeveel oren God heeft (2x) 
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God heeft vast en zeker heel veel ogen, 
om te zien wat mensen doen, wat zij proberen 
en soms niet mogen. 
Refrein:  
Tel de ogen van iedereen die leeft. 
En je weet hoeveel ogen God heeft (2x) 
 
God heeft vast en zeker heel veel handen, 
om een goede vriend te zijn. 
Voor alle mensen in alle landen. 
Refrein: 
Tel de handen van iedereen die leeft. 
En je weet hoeveel handen God heeft (2x) 
 
Onze Vader  
 
Vredeswens  
 
In deze wereld hebben wij mensen 
allemaal zo onze eigen wensen 
 
De één wil liefde, de ander wil trouw 
de één wil een man, de ander een vrouw 
 
Maar één ding wil iedereen 
en dat is vrede om zich heen 
 
Een beetje liefde aan anderen geven 
schijnt heel moeilijk te zijn in dit leven 
 
Maar als ieder nu eens eerlijk bleef 
en dingen niet meer overdreef 
 
Dan zou de wereld zo anders zijn 
met minder verdriet, zorgen en pijn 
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Men vergemakkelijkt ieders leven 
door aan anderen aandacht te geven 
 
Want ook al lijkt dat voor sommige overbodig 
Liefde, vriendschap en aandacht heeft iedereen nodig! 
 
Lied: Wees hier aanwezig (GvL 647) 
 
Mededelingen en collecte  
 
Zegenbede  
 
God, onze Vader. Uw tekenen van geluk sterken ons op onze 
levensweg. Laat ons niet doof zijn voor uw goede boodschap, niet 
blind voor de tekenen van uw geluk. 
We willen geloven in een goede toekomst voor iedereen. 
 Help ons te groeien in hartelijkheid, we vragen het U door Jezus, uw 
Zoon en onze Heer. 
Amen. 
God onze Vader, zegen allen met wie wij in lief en leed verbonden 
zijn. Maak ons bereid met elkaar te delen wat het leven ons biedt. 
Geef ons een open oog en een bewogen hart voor ieder die onze 
naaste is, naar het voorbeeld en in de kracht van Jezus van 
Nazareth, vandaag en alle dagen. 
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest 
Amen. 
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Slotlied Unisono: Zingen maakt blij 
 
Refrein:  Zing, zing, zingen maakt blij, 
 zingen van Jezus vrolijk en vrij, 
 Zing, zing, zingen maakt blij, 
 zingen van Jezus, vrolijk en vrij. 
 
God is zo goed voor jou en voor mij, 
pieker dus niet; wees dankbaar en blij. 
God heeft je lief en daarom zegt hij; 
“Ben je soms moe, kom dan maar bij mij” 
Refrein: 
 
Ben je alleen of heb je verdriet. 
Lijkt het soms net of niemand je ziet. 
Kijk dan omhoog, de hemel is blauw, 
weet je dat God zijn Zoon gaf voor jou! 
Refrein: 
 
Zing maar in huis op school en op straat. 
En je zult zien hoe goed alles gaat! 
Wees toch niet bang, want Jezus belooft: 
Ik ben bij jou, als jij maar gelooft! 
Refrein: 
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