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De vrouw die de mantel van Jezus aanraakt. Catacombe van de 

Heilige Marcellinus en Petrus in Rome (3e eeuw)
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Welkom 
 
V. God, kom mij te hulp, 
A. Heer haast U mij te helpen. 
V. Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest. 
A. Zoals het was in het begin en altijd tot in de eeuwen der 
eeuwen. Amen 
 
GvL 507 Nu nog met halve woorden  
 
Openingsgebed (samen) 
Getrouwe God, 
als grond onder onze voeten 
bent U ons enig houvast. 
Neem ons bij de hand 
en leid ons voort op de weg 
die wij moeten gaan. 
Versterk ons geloof in Uw hulp. 
Maak ons bereidwillig 
om onze opdracht te vervullen. Amen. 
 
GvL 211 Kyrielitanie 
 
Ontsteken van het licht in herinnering aan hen die gestorven 
zijn.  
Wij denken aan onze overledenen.  
Wij denken aan allen van wie we afscheid moesten nemen en 
die we nog altijd missen.  
Laat de vlam van deze kaars een symbool zijn van ons geloof 
dat we over de dood heen in liefde met elkaar verbonden 
blijven  
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Eerste lezing: Uit het boek Wijsheid, 1, 13-15; 2, 23-24. 
Niet God heeft de dood gemaakt en Hij schept geen behagen 
in de ondergang van de levenden. Hij toch heeft alles 
geschapen om te leven: gezond zijn de schepselen der aarde, 
geen dodelijk vergif wordt in hen gevonden en de onderwereld 
heeft geen macht op aarde, want de gerechtigheid is 
onsterfelijk! God heeft immers de mens geschapen voor de 
onsterfelijkheid, Hij heeft hem gemaakt tot een afspiegeling 
van zijn eigen Wezen. Maar door de afgunst van de duivel 
kwam de dood in de wereld. 
 
GvL psalm 30 II 
www.youtube.com/watch?v=oF96LzGYAd0 
 
Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens 
Marcus, 5, 21-43. 
In die tijd, toen Jezus weer met de boot overgestoken was, 
stroomde veel volk bij Hem samen. Terwijl Hij zich aan de 
oever van het meer bevond, kwam er een zekere Jaïrus, de 
overste van de synagoge. Toen hij Hem zag, viel hij Hem te 
voet en smeekte Hem met aandrang: Mijn dochtertje kan elk 
ogenblik sterven, kom toch haar de handen opleggen, opdat ze 
mag genezen en leven. Jezus ging met hem mee. Een dichte 
menigte vergezelde Hem en drong van alle kanten op. Er was 
een vrouw bij die al twaalf jaar aan bloedvloeiing leed. Zij had 
veel te verduren gehad van een hele reeks dokters en haar 
gehele vermogen uitgegeven, maar zonder er baat bij te 
vinden; integendeel, het was nog erger met haar geworden. 
Omdat zij over Jezus gehoord had, drong zij zich in de menigte 
naar voren en raakte zijn mantel aan. Want ze zei bij zichzelf: 
Als ik slechts zijn kleren kan aanraken, zal ik genezen zijn. 
Terstond hield de bloeding op en werd ze aan haar lichaam 

http://www.youtube.com/watch?v=oF96LzGYAd0
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gewaar dat ze van haar kwaal genezen was. Op hetzelfde 
ogenblik was Jezus zich bewust dat er een kracht van Hem was 
uitgegaan; Hij keerde zich te midden van de menigte om en 
vroeg: Wie heeft mijn kleren aangeraakt? Zijn leerlingen 
zeiden tot Hem: Gij ziet dat de menigte van alle kanten 
opdringt en Gij vraagt: Wie heeft Mij aangeraakt? Maar Hij liet 
zijn blik rondgaan om te zien wie dat gedaan had. Wetend wat 
er met haar gebeurd was, kwam de vrouw zich angstig en 
bevend voor Hem neerwerpen en bekende Hem de hele 
waarheid. Toen sprak Hij tot haar: Dochter, uw geloof heeft u 
genezen. Ga in vrede en wees van uw kwaal verlost. Hij was 
nog niet uitgesproken of men kwam uit het huis van de 
overste van de synagoge met de boodschap: Uw dochter is 
gestorven. Waartoe zoudt ge de Meester nog langer lastig 
vallen? Jezus ving op wat er bericht werd en zei tot de overste 
van de synagoge: Wees niet bang, maar blijf geloven. Hij liet 
niemand met zich meegaan behalve Petrus, Jakobus en 
Johannes, de broer van Jakobus. Toen zij aan het huis van de 
overste kwamen, zag Hij het rouwmisbaar van mensen die luid 
weenden en weeklaagden. Hij ging naar binnen en zei tot hen: 
Waarom dit misbaar en geween? Het kind is niet gestorven 
maar slaapt. Doch ze lachten Hem uit. Maar Hij stuurde ze 
allemaal naar buiten en ging met zijn metgezellen en de vader 
en moeder van het kind het vertrek binnen waar het kind lag. 
Hij pakte de hand van het kind en zei tot haar: Talita koemi; 
wat vertaald betekent: Meisje, sta op. Onmiddellijk stond het 
meisje op en liep rond want het was twaalf jaar. En ze stonden 
stom van verbazing. Hij legde hun nadrukkelijk op dat niemand 
het te weten mocht komen, en voegde eraan toe dat men haar 
te eten moest geven. 
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Opwekking van het dochtertje van Jaïrus 
 
Overweging 
 
Korte stilte……..  
 
GvL 647 Wees hier aanwezig 
 

Geloofsbelijdenis (samen): 
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, 
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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. 
Want Gods liefde, 
Gods barmhartigheid en trouw  
zijn eindeloos groot. 
Amen. 
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Voorbeden 
Goede God, 
in vertrouwen leggen we onze gebeden voor u neer 

 
voor mensen zonder recht en zonder stem 
verdreven, beroofd, wanhopig – 
we bidden om hulp, om recht 
Heer ontferm U 
 
voor hen die werken aan vrede 
om kracht en creativiteit 
voor geweldplegers, uitbuiters, wapenhandelaars 
om inzicht en omkeer 
Heer ontferm U 
 
voor kinderen en jongeren die hun spoor zoeken 
dat zij hun plek vinden, hun doel, dat zij U vinden 
voor ouders en grootouders, leraren, opvoeders 
om zegen in hun grote taak 
Heer ontferm U 
 
voor zieken en stervenden 
om de nabijheid van zorgzame mensen 
en dat zij zich in uw hand mogen weten, nu en straks 
voor ouderen en allen die van zorg afhankelijk zijn 
om respect en liefde 
Heer ontferm U 
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voor zorgverleners om wijsheid en mededogen 
voor de overheid om inzicht in wat mensen nodig hebben 
 
Wij leggen U ook onze persoonlijke gebeden voor 
…………………………………. 
Heer ontferm U 
 
Goede God, al onze gebeden, hardop uitgesproken 
of in de stilte van ons hart 
u hoort en verhoort ze, op uw tijd en wijze 
Amen 
 
Onze Vader (oecumenisch) 
Jezus vroeg ons om samen eensgezind te bidden. 
Daartoe gaf Hij ons de woorden van het “Onze Vader”,  
het gebed dat ons spreekt van vertrouwen en verbondenheid 
en ons zo allen in dezelfde mensenkring plaatst 
als kinderen van diezelfde Vader 
 
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. 
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Vredegroet 
Als je op weg gaat,  
heb dan oog voor wie klein is, 
verloren en gebroken. 
Loop op het ritme van de traagste,  
draag wie moe is,  
troost wie bedroefd is,  
groet wie eenzaam is. 
Wens ieder die je ontmoet vrede toe 
en maak vrede in je eigen hart,  
zodat je vanuit jouw vrede kan delen met al je tochtgenoten 
en de vrede van Jezus zal met je zijn. 
Laten wij dan die vrede doorgeven aan elkaar. 
 
Mededelingen en collecte 
 
Slotgebed (samen) 
O Grote Geest van al het leven, 
Ik kijk naar het westen, daar waar de zon ondergaat. 
Laat mij iedere dag even denken aan het moment 
dat mijn levenszon ondergaat. 
Laat mij nooit vergeten dat ik moet overgaan in U. 
Geef me mooie kleuren. 
Geef me een oneindige hemel om in over te gaan. 
En als de tijd gekomen is om U te ontmoeten, 
zal ik komen in heerlijkheid. 
 
Slotgezang GvL 570 Zo vriendelijk 
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Anglicaanse zegenbede 

Moge God de Vader, 

die de lelies van het veld kleedt 

en de vogels in de lucht voedt, 

ons geven wat we nodig hebben  

voor leven in al haar volheid. 

Allen. Amen. 

 

Moge God de Zoon, 

die door Zijn dood 

ons tot nieuw leven bracht 

ons bijstaan om de aarde te koesteren. 

Allen. Amen. 

 

Moge God de Geest 

die over de wateren van de schepping zweefde 

en vanuit chaos de wereld vormde 

het aanschijn van de aarde vernieuwen. 

Allen. Amen. 

 

Laten we gaan in vrede 

om Christus te dienen 

en te handelen en bidden 

voor de toekomst van de aarde. 

In de naam † van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. 

Allen. Amen 
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