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Opening/Welkom 
Laten wij hier samen zijn 
in de naam van onze God + die ons Licht is, 
van Jezus die ons roept 
en van de Geest die ons één maakt. Amen. 
 
Zoveel verschillende levensopvattingen, zoveel verschillende 
meningen en iedereen die ‘altijd’ wel ‘eigen gelijk’ heeft, ook binnen 
onze christelijke geloofsgemeenschappen. 
Niet te verwonderen dat in onze tijd de oproep van Jezus om hem te 
volgen voor de meeste mensen vaak veel te radicaal klinkt. We 
zoeken ook daarin allemaal onze eigen weg. 
En toch weten of vermoeden wij dat enkel ‘liefde tot het uiterste’ 
vruchten afwerpt en sporen nalaat. Dat ingaan op de uitnodiging van 
Jezus om de liefde van God uit te dragen datgene is dat ons 
christenen verbindt. 
Ook vandaag zegt Jezus tot ons allemaal: 
“Bekeer u en geloof in de Goede Boodschap!” “Kom en volg Mij!” 
 
Openingslied: Wil je opstaan en mij volgen 
https://www.youtube.com/watch?v=zAgUrJ66zjo  
 
Wil je opstaan en Mij volgen als ik noem je naam? 
Wil je dienen in ‘t verborgen, zonder roem of faam? 
Wil je leven op de wind, broos en kwetsbaar als een kind? 
Zul je geven wat Ik vind in jou en jij in Mij? 
 
Wil je gaan op nieuwe wegen, steil en ongewis? 
Wil je zijn tot hoed' en zegen voor wie vreemd'ling is? 
Val je niet een mens te hard die in leugens is verward? 
Hoor je 't kloppen van mijn hart in jou en jij in Mij? 
 
Wil je gids zijn voor de blinde die je smeekt: 'Help mij!' 
Wil je vechten voor een kind, gevangen en onvrij? 
Zie je in ontferming aan, ieder die alleen moet gaan, 
opdat groeie mijn bestaan in jou en jij in Mij? 
 
Wil je zien dat wat Ik zie: jouw gaven velerlei! 
Wil je luist'ren als Ik zeg: 'Een koningskind ben jij! , 
Wil je geven wat je hebt, dat de wereld zich herschept 
en mijn leven wordt gewekt in jou en jij in Mij? 

https://www.youtube.com/watch?v=zAgUrJ66zjo
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Heer van liefde en van licht, vervul mij met uw Geest. 
Laat mij zijn op U gericht, en maak mij onbevreesd. 
Dat ik in uw voetspoor ga, uw ontferming achterna, 
en met lijf en ziel besta in U en Gij in mij. 
 
Openingsgebed (samen) 
Goede God, die ons roept 
God, die ons zoekt. 
God die niet langs ons heen kijkt, 
Maar ons aankijkt 
En herkent wie we kunnen zijn: 
In de Naam van die God, 
Zijn wij hier samen en willen we opstaan 
Om te zoeken, 
Om te roepen, 
Om te zien 
Om U te volgen: 
Amen 
 
Ontsteken van het licht in herinnering aan hen die gestorven zijn 
Wij willen, vanuit ons zoekend en tastend geloof waarmee we hier 
vandaag aanwezig zijn, aan de paaskaars de gedachteniskaars 
aansteken. De kaars die symbool staat voor de vele mensen die we 
moeten missen. 
Mag dit een moment van verbondenheid zijn, van gewijde stilte, van 
naar boven laten komen van onze gevoelens van weemoed en 
dankbaarheid – verlangen naar een weerzien ooit. 
 
Stilte 
 
Muziek 
 
Bij het openen van de Schrift  
God,  
in Jezus kreeg uw Woord gestalte in onze wereld. 
Help ons om een juister beeld te krijgen van wat Hij deed, 
aandachtiger te luisteren naar wat Hij zei, 
en vooral, geef ons de moed om in zijn voetsporen te treden. Amen. 
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Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens 
Marcus, 1, 14-20. 
Nadat Johannes de Doper was gevangen genomen, ging Jezus naar 
Galilea en verkondigde er Gods Blijde Boodschap. Hij zei: De tijd is 
vervuld en het Rijk Gods is nabij; bekeert u en gelooft in de Blijde 
Boodschap. Toen Jezus eens langs het meer van Galilea liep, zag 
Hij Simon en de broer van Simon, Andreas, terwijl zij bezig waren het 
net uit te werpen in het meer; zij waren namelijk vissers. Jezus sprak 
tot hen: Komt, volgt Mij, Ik zal maken dat gij vissers van mensen 
wordt. Terstond lieten zij hun netten in de steek en volgden Hem. Iets 
verder gaande zag Hij Jakobus, de zoon van Zebedeüs, met zijn 
broer Johannes; ook zij waren in de boot bezig met hun netten klaar 
te maken. Onmiddellijk riep Hij hen. Zij lieten hun vader Zebedeüs 
met de dagloners in de boot achter en volgden Hem. 
 
Muziek 
 
Gedachte ter overweging 
Welke netten moet ik verlaten om Jezus van ganser harte te volgen? 
Welke obstakels, welke materiële gehechtheden, welke 
comfortzones hebben zich zo strak om me heen gewikkeld dat ik niet 
kan opstaan en Hem volgen? 
 
Gedicht:   
Zoals de nieuwe bloesem van de lente 
nog in de winterknop verborgen zit… 
zo sluimert God in onze grijze dagen. 
Zijn liefde is de dageraad 
lang voor de dag begint. 
 
Zei Jezus tot de eerste vrienden: 
“Laat je netten los, 
en laat je bootje achter op het water.” 
Geloof dat God al bezig is. 
Hij breekt de winterknoppen 
van je leven open. 
En doet de koude ijslaag 
van het kwaad ontdooien. 
En waar je hart nog 
zwaar te moede was, 
breekt nu de blijdschap open. 
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Laat je netten los… 
Blijf niet verstrikt 
in alledaagse dingen. 
Laat God, 
in al zijn heerlijkheid, 
de felle lente van zijn leven 
in jouw korte leven 
doen ontspringen. 
Manu Verhulst 
 
Psalm 25 
Houd mij in leven, GvL 25 III blz. 46 
https://www.youtube.com/watch?v=XFazrqznv1A   
 
Houd mij in leven, wees Gij mijn redding, 
steeds weer zoeken mijn ogen naar U. 
 
Omdat Gij zijt zoals Gij zijt:  
zie naar mij om en wees mij genadig, 
want op U wacht ik een leven lang. 
 
Steeds weer zoeken mijn ogen naar U. 
 
Zijt Gij het, Heer, die komen zal, 
of moeten wij een ander verwachten? 
Heer, mijn God, ik ben zeker van U. 
 
Houd mij in leven, wees Gij mijn redding, 
steeds weer zoeken mijn ogen naar U. 
 
Gij geeft uw woord aan deze wereld, 
Gij zijt mijn lied, de God van mijn vreugde, 
naar U gaat mijn verlangen Heer. 
 
Steeds weer zoeken mijn ogen naar U. 
 
Houd mij in leven wees Gij mijn redding, 
steeds weer zoeken mijn ogen naar U. 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=XFazrqznv1A
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Voorbeden 
Goede God, 
opdat wij telkens weer in U de kracht mogen vinden om uw weg te 
gaan, vertrouwen wij U onze beden toe. 
 
-Bidden we om vertrouwen 
dat ons bevrijdt van doemdenken 
en ons tot mensen maakt 
die Goed Nieuws te brengen hebben in de wereld van vandaag. 
Stilte 
 
-Bidden we om wijsheid 
opdat wij de tegenstellingen tussen culturen en godsdiensten 
niet zouden verharden en verscherpen, 
maar zouden werken aan een vreedzaam samenleven. 
Stilte  
 
-Bidden we om moed 
om onze levenswijze kritisch onder ogen te zien en te veranderen, 
om ons leven om te keren daar waar het nodig is. 
Stilte  
 
-Bidden we in deze internationale bidweek  
om eenheid en verbondenheid tussen gelovigen van verschillende 
religies. 
Moge zij steeds opnieuw putten uit de liefdesbron die God zijn 
mensen aanbiedt. 
Stilte 
 
Bidden voor onze persoonlijke intenties 
……… 
Stilte 
 
Lied: Roep onze namen 
https://www.youtube.com/watch?v=7b3f-zbEMNs 
 
Roep onze namen dat wij U horen 
dat wij weer ademen dat wij U leven. 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=7b3f-zbEMNs


8 

Onze vader  
“Kom achter Mij aan. 
Ik zal jullie tot vissers van mensen maken.” 
Kom en bid met Mij, zoals Ik het u heb geleerd: 

 
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. 
 
Vergeef ons Heer, wanneer wij kronkelwegen gaan. 
Neem ons, in uw barmhartigheid, bij de hand 
en houd ons op de rechte weg. 
Maak ons hart onrustig 
wanneer wij dreigen de ogen te sluiten 
als mensen andere mensen onrecht aandoen. 
Geef ons rust en hoop 
wanneer wij opgesloten zitten in onszelf. 
Omdat Gij ons nabij wilt zijn 
mogen wij hoopvol wachten op de komst van Jezus Messias, uw 
Zoon. 
 
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid. Amen. 
 
Vredeswens 
Goede God,  
door uw Zoon werd ons geen gemakkelijke vrede toegezegd, 
maar een vrede die onthult en mooi maakt, 
als een storm die ons openwaait, 
als een vuur dat in ons oplaait. 
Moeilijk soms, pijnlijk soms, 
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tegen de verdrukking in, 
tegen onszelf in. 
Moge die vrede van Jezus ons deel zijn, 
vandaag en tot in eeuwigheid. 
 
Lied: Vrede voor jou 
https://www.youtube.com/watch?v=TgqWvIlJv_g 
 
Mededelingen 
 
Slotgebed (samen) 
Lang moeten ze niet nadenken, Simon en Andreas. 
Eén zin van Jezus volstaat 
om alles achter te laten en Hem te volgen. 
Maar als ik in mijn hart kijk, God, 
merk ik dat ik meer tijd nodig heb 
om op die roepstem van Jezus in te gaan 
en op U te vertrouwen. 
Laat me daarom af en toe een oever opzoeken 
waar ik die stem van Jezus beter kan horen 
en waar ik de kracht vind 
om in uw naam zorg te dragen voor mijn medemensen. 
Erwin Roosen 
 

Zegenbede 
Als wij Hem willen volgen, 
zal de Heer mensenvissers van ons maken, 
blije mensen, vreugdezaaiers, 
boodschappers van het Goede Nieuws dat heelt, bemoedigt, verlost. 
Daartoe wil God ons zegenen en bewaren: 
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen. 
 
Zang: Wij zullen, één van ziel 
https://www.youtube.com/watch?v=8giQWlDha2Y 
 
Wij zullen, één van ziel, Zijn lichaam worden, 
Zijn uitstralende kracht in deze wereld, 
als wij de woorden doen van de Thora, 
die Jezus heeft gedaan en doorgegeven. 
Zijn Geest is het, die ons te samen voegt, 
en liefde, die ons maakt tot Zijn gemeente. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TgqWvIlJv_g
https://www.youtube.com/watch?v=8giQWlDha2Y
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Deemoed, geduld, ontferming, vonken, geest, 
waar mensen afgekeerd zijn van geweld, 
niet zwichten voor de oude dode wereld 
van geld is God, of welk bewind dan ook, 
waar wij elkaar behoeden en doen leven, 
waar laatsten eersten zijn, daar woont Hij in. 
 
Weest daarom één van harte en van hoop, 
de Geest bestiere uw intiemst verlangen: 
een nieuwe aarde in gerechtigheid, 
waar brood en liefde is genoeg voor allen. 
Geliefden, nooit heeft iemand God gezien. 
Wie naar de liefde leeft, zal in Hem wonen 
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Ga nu 
 
Ga nu 
ga jouw eigen weg 
je moet je eigen keuzes maken 
luister naar Zijn stem 
want die is bij je alle dagen 
 
ga nu 
leef je eigen leven 
geef alles voor je eigen taken 
luister naar je roeping 
en maak die waar 
alle dagen 
 
ga nu 
wees gezegend op je weg 
aarzel niet om steeds te vragen 
om zijn leiding 
om zijn raad 
alle dagen. 
 

(uit: ‘U die ons beweegt’, van Aloys en Nelleke Wijngaards)
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