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Opening/Welkom 
Gezegend al wie hier samen is, 
in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.  
Amen. 
 
Openingslied: Zo maar een dak boven wat hoofden GvL 568, 
blz. 630 
 
Zo maar een dak boven wat hoofden, 
deur die naar stilte openstaat. 
Muren van huid, ramen als ogen,  
speurend naar hoop en dageraad. 
Huis dat een levend lichaam wordt  
als wij er binnengaan 
om recht voor God te staan. 
 
Woorden van ver, vallende sterren,  
vonken verleden hier gezaaid. 
Namen voor Hem, dromen, signalen,  
diep uit de wereld aangewaaid. 
Monden van aarde horen en zien,  
onthouden, spreken voort, 
Gods vrij en lichtend woord. 
 
Tafel van Eén, brood om te weten  
dat wij elkaar gegeven zijn. 
Wonder van God, mensen in vrede,  
oud en vergeten nieuw geheim. 
Breken en delen, zijn wat niet kan,  
doen wat ondenkbaar is, 
dood en verrijzenis. 
 
Openingsgebed (samen) 
Laat ons bidden: 
Heer, U zegt: ‘Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. 
Als mensen mijn stem horen en de deur openen, 
zal Ik bij hen binnengaan en met hen samen zijn. 
Daarom bidden wij tot U, Heer: 
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Kom in ons midden,  
vul deze ruimte met uw aanwezigheid 
en wees de metgezel van wie samen zijn. 
Geloofd zijt U die ons hier samenbrengt, 
door Jezus Christus, uw Zoon en onze broeder. Amen. 
 
Ontsteken van de Gedachteniskaars 
 
Gebed voor de overledenen 
We denken vandaag aan de overledenen uit onze families, uit 
onze buurt, mensen die lange tijd een zwaar lijden hebben 
gekend, mensen die plots gestorven zijn, mensen die gedood 
werden door de schuld van anderen: in een ongeval, door 
geweld of in oorlog. Wij denken ook aan de broosheid van ons 
eigen leven. Voor God zijn er geen doden, want God is een 
God van levenden. 
Met Hem weten wij ons verbonden. Wijzelf mogen ook hoopvol 
uitzien naar de voltooiing, naar onze eindbestemming bij God. 
Dat Hij, onze Vader, ons eens zal thuisbrengen in zijn hemelse 
woning. 
Die God loven en bidden wij. 
 
Inleiding op de lezingen 
 
Eerste lezing 
Jesaja 22, 19-23 
Ik verdrijf u uit uw ambt,  
Ik vaag u weg van uw plaats.  
Op die dag ontbied Ik mijn dienaar Eljakim,  
de zoon van Chilkia, Ik trek hem uw ambtsgewaad aan, Ik doe 
hem uw gordel om, hem bekleed Ik met uw macht.  
Hij zal een vader zijn voor de bewoners van Jeruzalem en voor 
het huis van Juda.  
De sleutel van Davids huis leg Ik hem op de schouders. 
Wat hij opent, kan niemand sluiten; wat hij sluit, kan niemand 
openen.  
Ik zet hem vast, een pin in een stevig stuk muur.  
Hij wordt een luisterrijke zetel voor het huis van zijn vader. 
  



4 

 

Psalmgebed 
naar psalm 138 
 
V: Mijn hart een harp een viool  
Ik zing en speel U, Gezegende. 
 
A: Hoog op hun tronen, ik hoor ze, 
de opperste wezens ter wereld. 
Ik tart ze, ik zing ze de Naam toe:  
‘Vriendschap ontferming en trouw.'  
 
V: Naam die mij klonk in mijn oren  
die nog klinkt in mijn ziel:  
‘Ik zal zijn die ik ben, voor jou,  
vriendschap ontferming en trouw.’ 
 
A: Ik vertrouwde mijn oren niet,  
riep omhoog: Wat bedoelt U?  
Versta ik het goed? - ja goed  
Klonk een stem in mijn ziel. 
 
V: Gij hebt mij gesterkt diep vanbinnen. 
Ik moet door het oog van de naald,  
Gij haalt mij erdoor, Gij voor eeuwig  
vriendschap ontferming en trouw. 
 
A: Gij laat nooit varen uw werk  
het broze werk van uw handen. 
 
Tweede lezing 
Rom. 11, 33-36 
O onpeilbare rijkdom van Gods wijsheid en kennis! Hoe 
ondoorgrondelijk zijn Zijn beslissingen, hoe onnaspeurlijk zijn 
wegen! Wie kent de gedachte des Heren? Wie is zijn 
raadsman geweest?  
Wie kan vergoeding eisen voor wat hij God heeft 
gegeven? Want uit Hem en door Hem en voor Hem zijn alle 
dingen. Hem zij de glorie in eeuwigheid! Amen. 
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Tussenzang: GvL Psalm 8 
II
, blz. 13 

 
Refrein: Heer, onze Heer, hoe machtig is uw Naam overal op 
aarde. 
 
Gij die uw majesteit toont aan de hemel, 
Gij opent de mond van weerloze kinderen 
en dan klinkt een lied dat uw vijand beschaamt 
en brengt Gij uw tegenstander tot zwijgen. Refrein 
 
Als ik kijk naar de hemel, het werk van uw vingers, 
de maan en de sterren die Gij hebt bevestigd, 
wat is dan de mens, dat Gij aan hem denkt, 
de zoon van Adam, dat hij U ter harte gaat. Refrein 
 
Toch hebt Gij hem bijna een god gemaakt 
en hem met glorie en luister gekroond. 
Gij doet hem het werk van uw handen beheren 
en alles hebt Gij aan zijn voeten neergelegd: Refrein 
 
schapen en runderen, alles en alles, 
en ook de dieren in het vrije veld, 
de vogels van de hemel, de vissen van de zee, 
al wat er wandelt op de paden van het water. Refrein 
 
Evangelie 
Mt 16 13-20 
Toen Jezus in de streek van Caesarea van Filippus gekomen 
was, stelde Hij zijn leerlingen deze vraag: “Wie is, volgens de 
opvatting van de mensen, de Mensenzoon?” Zij antwoordden: 
“Sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia, weer 
anderen Jeremia of een van de profeten.” “Maar gij”, sprak Hij 
tot hen, “wie zegt gij dat Ik ben?” Simon Petrus antwoordde: 
“Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God.” Jezus 
hernam: “Zalig zijt gij Simon, zoon van Jona, want niet vlees 
en bloed hebben u dit geopenbaard maar mijn Vader die in de 
hemel is. Op mijn beurt zeg ik u: Gij zijt Petrus; en op deze 
steenrots zal Ik mijn Kerk bouwen en de poorten der hel zullen 
haar niet overweldigen. Ik zal u de sleutels geven van het Rijk 
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der hemelen en wat gij zult binden op aarde, zal ook in de 
hemel gebonden zijn en wat gij zult ontbinden op aarde, zal 
ook in de hemel ontbonden zijn.” Daarop verbood Hij zijn 
leerlingen nadrukkelijk iemand te zeggen, dat Hij de Christus 
was. 
 
Overweging 
 
Muziek/Bezinning 
 
Voorbeden. 
Laten we nu stil worden en onze zorg en aandacht in Gods 
handen leggen, vanuit de hoop dat Hij ons zal aanvuren om 
onze zorg in daden om te zetten. 
 
Voor de mensen zonder woning, vluchtelingen en zwervers. 
Dat ze bij hun medemensen een dak boven hun hoofd vinden. 
Laat ons bidden. 
 
Voor mensen die in armoede leven, die alleen maar onderdak 
vinden in de wijken waar armoede, werkloosheid en 
criminaliteit elkaars buren zijn. Dat aan die verpaupering van 
huizen en uitsluiting van mensen een halt wordt toegeroepen. 
Laat ons bidden. 
 
Gebeden vanuit onze gemeenschap 
…………… 
…………… 
 
God, die wil wonen bij de gewone mensen, 
wees de sleutel van ons hart en ons geweten 
Open ons hart en onze ogen 
voor Uw aanwezigheid in ons dagelijkse leven 
dat vragen wij U door Jezus, Uw Zoon en onze Heer. Amen. 
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Lied: Een schoot van ontferming GvL 600, blz. 683 
 
Een schoot van ontferming is onze God. 
Hij heeft ons gezocht en gezien 
zoals de opgaande zon aan de hemel. 
Hij is ons verschenen 
toen wij in duisternis waren 
in schaduw van dood. 
Hij zal onze voeten richten 
op de weg van de vrede. 2X 
 
Onze Vader 
God, U die weet, U die hoort, woord van kracht, Almachtige, 
verhoor ons bidden, ontferm u over ons.  
Vatten we dan ons bidden en zingen samen in de woorden die 
Jezus ons geleerd heeft. 
 
Onze Vader die in de hemel zijt, 
Uw naam worde geheiligd. 
Uw koninkrijk kome. 
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood. 
En vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
En leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid. Amen. 
 
Wees gegroet 
Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met U. 
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen 
en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot. 
Heilige Maria Moeder van god, bidt voor ons zondaars, 
nu en in het uur van onze dood. 
Amen. 
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Vredeswens 
Heer Jezus, 
Gij hebt aan je apostelen gezegd: 
"Jullie zijn de sleutels tot de vrede. 
Blijf niet wachten achter gesloten deuren, 
maar durf open mensen te zijn, 
die naar anderen toegaan met de boodschap van Gods vrede. 
En die Vrede zij altijd met jullie! 
 
Mededelingen en collecte 
 
Muziek 
 
Slotgebed (samen) 
God, laat ons niet terneergeslagen worden 
door de overmacht der feiten. 
Maar laat ons ook oog hebben 
voor alles wat gebeurt, hier en nu, 
alles wat Uw toekomst dichterbij brengt. 
Laat het geloof in de zachte krachten niet uitdoven. 
Ga met ons mee, 
vandaag nog 
en alle dagen van ons leven. Amen. 
 
Zegenwens 
De Heer zegene ons met het licht van Zijn ogen, 
Zijn sleutelwoorden mogen van hieruit met ons meereizen 
doorheen de komende week, 
ons begeleiden en bezielen op onze weg. 
Wij vragen de zegen van God, de Vader, de Zoon en de 
Heilige Geest. Amen 
 
 
Slotlied Psalm van David GvL 474, blz. 506 
“Ik zal in mijn huis niet wonen”  
 


