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Welkom 

 

Openingslied         Zit je deur nog op slot. 

Refrein: 
Zit je deur nog op slot? 
Zit je deur nog op slot, 
van je krr, krr, krr 
doe ‘m open voor God 
want de Heer wil bij je wonen 
en dan ben je nooit alleen. 
 
Je hart is net een huisje 
waar het gezellig is  
maar ’t is er nog zo donker 
er is iets dat ik mis. 
 
Refrein: 
Zit je deur nog op slot? 
Zit je deur nog op slot, 
van je krr, krr, krr 
doe ‘m open voor God 
want de Heer wil bij je wonen 
en dan ben je nooit alleen. 
 
 
Openingsgebed 
Onze hulp is in de naam van de Heer, 
die hemel en aarde gemaakt heeft. 
Wat zijn wij, Heer, zonder U? 
Onze geest heeft uw licht nodig,  
onze wil uw kracht, onze ziel uw vrede. 
 
 



Open ons hart voor U, 
open ons hart voor elkaar. 
Geef ons een hart, meelevend en zuiver, 
herschep met uw Geest ons leven als nieuw. 
 
Keer ons  naar U, keer ons naar elkaar 
Houd ons hier voor ogen, de Zoon van uw liefde. 
De weg voor ons allen. 
Moge het zo zijn. 
Amen, ja amen. 
 

God onze Vader  
Mijn God, ik hoef niet naar de hemel te bellen  
om met U te praten en bij U gehoor te vinden. 
Ik hoef mijn stem niet verheffen om met U te praten.  
Al fluister ik heel zacht, ik weet dat U mij hoort,  
want U bent in mij, ik draag U in mijn hart. 
Om U te zoeken heb ik geen vleugels nodig,  
ik heb me enkel stil te houden, in mezelf te kijken,  
mijn ogen sluiten en mijn hart en mijn gedachten voor U 
open te stellen. 
Vertrouwd als bij mijn moeder, of mijn beste vriendin,  
mag ik bij U zijn, U eerlijk zeggen wat in mij leeft. 
U te vragen ”wilt U mij te helpen”  
Ik weet dat U mijn God en Vader bent en ik uw kind. 
 

Veertigdagentijd/vastentijd 
De vasten is een uitgelezen tijd 
om halt te houden en het dwingend ritme van leven 
of geleefd worden, te breken. 
Om vraagtekens te plaatsen 
bij wat normale gang van zaken heet. 
Uitgelezen tijd om weer op zoek te gaan 
naar zin en betekenis van ons bezig zijn. 



Om weer grond onder de voeten te krijgen, 
vaste dragende grond om op te staan. 
Letterlijk met beide benen op de grond. 
En door te gaan, geworteld in het oude visioen, 
In ons levenslange ideaal, dat zo diep in mensen zit:  
prachtige schepping, vredevolle wereld, liefdevolle mens. 
Uitgelezen tijd om wat meer zicht te krijgen 
op de weg die wij te gaan hebben, 
en stap voor stap met velen samen die weg ook gaan. 
Uitgelezen tijd om echt te leven, 
misschien ook wel te herleven naar Pasen toe. 
En ook daarna. 
 
 
Moment van stilte om daarna welbewust het 
vergevingsgebed samen te bidden………………………. 
 
Gebed om vergeving    
Vg. Mensen hebben mensen nodig, om elkaar te dragen, 
om elkaar steeds weer zin in het leven te geven. 
Al. Vergeef ons, Heer, als wij doof en blind zijn waardoor wij niet 
zien dat de ander onze hulp nodig heeft.. 
Vg. Mensen hebben mensen nodig, om voor elkaar op te 
komen, om samen te werken aan ieders welzijn en geluk. 
Al. Vergeef ons, Heer, omdat wij te veel en te vaak aan ons 
eigen geluk denken. 
Vg. Mensen hebben mensen nodig die positief zijn en het goede 
blijven zien en dat delen met elkaar, juist in de kleine dingen 
van het leven. 
Al. Vergeef ons, Heer, als wij ons soms afsluiten van anderen. 
Vg. Mensen hebben mensen nodig die tijd en aandacht voor hen 
hebben en zo ervoor zorgen dat niemand vereenzaamt 
Al. Vergeef ons, Heer, voor onze onachtzaamheid waardoor we 
denken geen tijd voor anderen te hebben. 
Vg. Mensen hebben mensen nodig, die elkaar kunnen vergeven 
zoals we geloven dat God alles vergeeft. 



Al. Vergeef ons, Heer, als we onverdraagzaam zijn geweest te 
opzichte van een ander. 
Vg. God, Vader van alles mensen, vergeef ons onze fouten en 
tekorten, help ons te leven in de geest van Jezus,  
uw Zoon en onze leidsman. 
Moge de God van Liefde en gerechtigheid 
ons daartoe de kracht geven, ons genadig zijn 
en onze zwakheden en fouten vergeven. 
 
Lied          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 we 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. 

 
Ontsteken van de gedachteniskaars en de persoonlijke 
intentie-lichtjes 
De  gedachteniskaars wordt ontstoken. 
Daarna zullen wij het zo even aangereikte waxinelichtje 
ontsteken om daarmee uw eigen dierbare overledene(n) te 
gedenken. 
  
Voor hen die ons zijn voorgegaan.  
Voor altijd uit ons leven.  
Voorgoed in ons hart. 
Voorbij maar niet vergeten                                                                                                                                      
. 
Na het ontsteken een moment van stilte………… 



 
Lezing:     Moeder aarde                                                                                                                                                          
Moeder aarde geef ons graan 
regen komt en zal weer gaan 
maïs dat groeit om te geven. 
Eerbied voor grond en natuur 
water zo helder en puur 
want natuur moet leven. 
 
Zaden gaan eerst in de grond 
groeien dan omhoog terstond 
naar de warme zon. 
Nieuwe maïsplant geef ons meel 
eerlijk te verdelen, voor elk een deel 
maïs als levensbron. 
 
Maïs breng ons gouden akkers, 
voor misdeelden en stakkers. 
Duurzaamheid, medemenselijkheid 
niet enkel in de veertigdagentijd. 
Pasen is op komst. 
Jezus gaf ons toen al aan 
welke weg wij moeten gaan. 
De weg naar een nieuwe toekomst.  
 
Lied:   Geef mij kracht 

Geef mij kracht, heel mijn leven Heer, 
Oh geef mij kracht.  3x 
 
Ik ben  mens onder velen Heer 
Ik ben  mens zoals velen Heer 
Ik ben mens ik wil geloven Heer 
Oh geef mij kracht. 
Refrein: 
Steeds op zoek naar de waarheid Heer 



Steeds op zoek naar de liefde Heer 
Steeds op zoek naar de eenheid Heer 
 
Refrein: 
Voor de mens wil ik leven Heer 
Voor de mens wil ik leven Heer 
Voor de mens wil ik leven Heer 
Oh geef mij kracht. 
 
Refrein: 
 

Uit het boek Genesis. 
Door Karel Eykman geschreven en bewerkt voor de kinderbijbel. 
 

 
Bij Abraham in de buurt woonden mensen die ook in een god 
geloofden, maar dan heel anders. 
Die mensen hadden zoveel eerbied en ontzag voor hun god dat 
ze, als het moest, soms zelfs hun eigen kinderen voor god 
doodmaakten. Zo kan je god laten merken dat je alles voor hem 
over hebt, geloofden ze. 
Abraham wist niet van zichzelf of hij zoiets wel zou kunnen. 
Ja, hij verbrandde soms wel een geslacht lam of zo, om God te 
laten merken dat hij echt dankbaar was. Maar zoiets……………. 
Wat Abraham verder gedacht heeft, weet niemand. 
Het verhaal gaat zo verder: 



 
Het was vroeg in de ochtend. Isaak werd wakker. 
Hij zag dat zijn vader Abraham bezig was hout op de ezel te 
leggen. 
Er waren ook twee knechten. Hij zei: “ Kom mee Isaak we gaan 
naar de berg om God te brengen wat we te geven hebben” 
Isaak stond op en ging mee. Hij was twaalf jaar oud toen dit 
gebeurde. 
Na drie dagen reizen zag Isaak de berg. Moria heet die berg. 
Abraham zei tegen de knechten. “ Blijven jullie hier achter”. 
Isaak mocht het hout dragen. Voor hem liep Abraham met 
vuurkolen en het mes. 
Opeens riep hij: “ Vader hoe kan dat nou?. We hebben hout, we 
hebben vuur, maar we hebben geen dier om aan God te geven”. 
Zijn vader keek hem aan en zei: “God zal zelf wel zien wat wij te 
geven hebben”. 
Hij zij het op zo`n manier, dat Isaak wist dat hij niet verder 
moest vragen. Zo gingen die beiden tezamen. Ze kwamen aan 
boven op de berg. Isaak verzamelde stenen en Abraham legde 
ze langzaam op elkaar. Ze keken elkaar niet aan. 
 
Boven op de stenen legde  Abraham het hout dat Isaak 
gedragen had. 
Abraham nam Isaak bij zijn schouders en drukte hem tegen zich 
aan. Isaak durfde zich niet te verroeren.  
Hij wist dat er tussen Abraham en God iets was dat hij niet 
begreep. Opeens riep Isaak, “ Vader, vader, Kijk daar! Daar zit 
een ram vast in de struiken. Is dàt wat wij te geven hebben?”. 
Abraham liet zijn mes vallen. Hij zakte door zijn knieën en bleef 
op de grond zitten. Hij zei: “Isaak mijn zoon. Ik dacht dat jij 
alleen van mij was, maar dat is niet zo. Jij bent van God. Ik 
dacht toen ook dat God jou voor zichzelf wou nemen. Maar dat 
is niet zo. God wil dat jij leeft. Ik dacht dat God alleen de God 
van Abraham was, maar God is nu ook de God van Isaak”. 



Isaak keek zijn vader aan. Hij begreep het. Hij ging naar de ram 
toe die vastzat in de struiken. Hij ving hem en ze gaven hem 
samen aan God. 
Zo gingen die beiden tezamen terug. 
Ze praatten met niemand over wat er op de berg gebeurd was. 
 
  
 
Heer, geef ons een teken 
Geef ons een teken dat U leeft in mensen die ons voorgaan met 
bezielende profetische woorden en die ons met hun daden 
bemoedigen om ons leven te richten op U. 
Geef ons een teken dat U leeft in mensen die zich inzetten voor 
wereldvrede, voor een rechtvaardige verdeling van rijkdommen 
en een duurzame samenleving... 
Geef ons een teken dat U leeft in hen die, getekend door het 
leven, anderen opbeuren en troosten.                                   
En zó een levend teken zijn van opstanding... 
Geef ons een teken dat U leeft met mensen die lijden onder 
oorlog en verdrukking, voor wie het leven uitzichtloos en zonder 
toekomst lijkt... 
Geef ons een teken dat U leeft waar mensen eendrachtig 
samenleven, een gemeenschap vormen waar brood wordt 
gedeeld, waar niemand iets tekort komt. 
Levende God, wij danken U voor de tekenen waarmee U ons 
geloof te hulp komt.  
Wij bidden U: dat wijzelf zulke tekenen mogen zijn waarin U zich 
openbaart tot opbouw van deze gemeenschap en tot verrijking 
van- en voor velen. 
 
 

Evangelie  

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens 
Marcus. 



In die tijd nam Jezus  Petrus, Jakobus en Johannes met zich 
mee een hoge berg op, waar Hij met hen alleen was.  
Voor hun ogen veranderde Hij van gedaante.  
En zijn kleren werden schitterend wit, zoals geen bleker op 
aarde ze maken kan.  
Elia verscheen hun samen met Mozes, in gesprek met Jezus. 
Petrus zei daarop tegen Jezus: 
“Rabbi, het is maar goed dat wij hier zijn;  
laten wij drie hutten maken, voor U een, voor Mozes een 
en voor Elia een”.  
Want hij wist niet wat hij moest zeggen;  
zo vol ontzag waren ze. Er kwam een wolk die hen overdekte, 
en er klonk een stem uit de wolk:  
“Dit is mijn geliefde Zoon; luister naar Hem”.  
Toen ze rondkeken, zagen ze ineens niemand meer,  
alleen Jezus was bij hen. Terwijl ze van de berg afdaalden, 
bezwoer Hij hun niemand te vertellen wat ze gezien hadden, 
voordat de Mensenzoon uit de doden zou zijn opgestaan.  
Dit woord grepen ze aan om onder elkaar te 
bespreken waarop dat “uit de doden opstaan“ sloeg. 

Geloofsbelijdenis 

Allen: 
Ik geloof in God, die liefde is, 
begin en einde van al wat is, 
die niemand laat vallen. 
Ik geloof in Jezus, begaan met mensen, 
Zoon van God, èèn 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.  
 
Overdenking 

Voorbeden  en collecte 

Vredeswens 

Waar mensen opkomen voor elkaar,  
daar wordt Gods goedheid, Zijn liefde, zichtbaar. 
Heer Jezus Christus, 
geef ons kracht om klaar te staan 
voor onze naasten. 
Maak het stil in ons, zodat wij openstaan 
voor het goede in de mens. 
Blijf bij ons, tot er vrede zal zijn voor altijd. 
De vrede van de Heer is met ons allen. 
 
Wensen wij elkaar die vrede. 
 
Lied     Kleine dingen 
Vrede draait om kleine dingen 
Vrede maak je met elkaar 
Boze woorden gaan soms over met een woord of een gebaar 
Vrede draait om kleine dingen 
Met een lach of met een zoen, kan een ruzie zomaar stoppen 
Zoiets kleins kan heel veel doen 
 
Bidden wij samen:  
“Onze Vader…….”       “Wees gegroet…” 



 
 
Slotgebed     Wij samen. 
Of ze jong zijn of oud, 
mensen gaan graag met elkaar om. 
Om samen te praten of te zwijgen. 
Zo voelen ze zich gerust, want ze weten: 
er is iemand aan mijn zij. 
En wat ze zoeken is voor allen gelijk: 
vrede, geborgenheid, liefde en aandacht.  
Geven en ontvangen, dat is leven. 
God, wij weten hoezeer mensen elkaar nodig hebben. 
Daarom bidden wij, dat wij altijd iemand mogen vinden 
om samen mee op weg te gaan. 
Niemand mag alleen staan. 
Geef dat wij ons hart open blijven stellen voor elkaar. 
En als iemand ons vraagt, waar we heen gaan,  
laten we U dan noemen, die liefde zijt en vrede.  
De zin van ons bestaan. 
Laat ons zo de weg naar Pasen gaan. 
 

Mededelingen 

 
Afsluiting en slotlied       Lied: dat is geluk 
 
Geluk dat is een knuffel, die altijd op jou past 

Geluk is een kastanje, je houdt hem stevig vast 

Geluk dat is een touwtje en daaraan een ballon 

Geluk dat is spelen in de sneeuw en zwemmen in de zon. 

 

 



Refr.: Geluk, Geluk, Geluk 

Dat is een fijn gevoel 

Want het wiebelt in je benen en het  

kriebelt in je zij 

Je voelt vlinders diep van binnen en  

je ogen staan heel blij! 

Weet jij wat ik bedoel…. 

Dat is geluk! 

 

Geluk dat is een glimlach, de juf die aardig doet. 

Geluk is dat ze zeggen: oh, dat kan jij heel goed! 

Geluk dat is alleen zijn en spelen met de poes. 

Geluk is als het lekker ruikt naar warme appelmoes. 

 

Refr.: 

   

Geluk dat is een vriendje met wie je heel fijn speelt. 

Geluk is iemand hebben die heel veel met je deelt. 

Geluk dat is iets geven, zo maak je iemand blij. 

Geluk is als je samen bent, iets fijns voor allebei. 

Refr.:   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


