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Welkom 

  

Openingsgebed 

God van leven, wij bidden U: 

open onze oren om Uw stem te verstaan. 

Dat wij ons geroepen weten 

tot dienstbaarheid niet omwille van onszelf, 

maar omwille van hen, die ons nodig hebben. 

Schenk ons Uw Geest van goedheid en openheid 

om in dit samenzijn 

Uw aanwezigheid te vermoeden, 

ons te warmen aan Uw liefde  

en te geloven in uw eeuwige trouw. 

Dat vragen wij in naam van Jezus 

want Hij is het die ons hier samenbrengt.  

Amen. 

 

 

 

 



Gebed om vergeving 

Allen: 

Iedere dag proberen wij  

elkaar gelukkig te maken. 

Iedere dag proberen wij  

onze goede wil te tonen. 

Soms met weinig resultaat. 

Steeds proberen wij om eerlijk te leven,  

tegenover onszelf, en tegenover de ander.  

Maar we slagen er niet altijd in. 

Wij vragen U,  

leer ons over de zwakheden van onszelf  

en die van anderen heen te stappen,  

en altijd te blijven geloven  

in de goede bedoeling van een ander. 

Leer ons goed te zijn,  

en laat uw vergeving 

ons vergeven zijn aan elkaar. 

 

 



Inleiding op een moment van stilte 

Niet in het rumoer van de storm,  

niet in het geweld van de donder 

maar in een zachte bries 

heeft de profeet Elia  

het verlangen van God ervaren 

om bij de mens te zijn. 

 

Heer Jezus,  

vervul ons met het vuur van uw Geest, 

vervul ons met Uw vrede 

om in die stilte Gods liefde te ervaren 

en een mens van vrede te zijn voor elkaar. 

Mogen wij de vrede van God, onze Vader, 

in deze stilte beleven. 

 

    Stilte…………………………………………….. 

 

 

 



Dankgebed 

Wij danken U, God, 

voor mensen 

die rust en stilte brengen, 

die oog hebben 

voor kleine dingen, 

die bewondering hebben 

voor de grootheid van anderen. 

- moment van stilte - 

 

Wij danken U, God, 

voor mensen 

die zich arm hebben gemaakt 

om anderen te verrijken, 

die hun huis openstellen 

voor de ontheemde. 

- moment van stilte - 

 

 

Wij danken U, God, 



voor mensen 

die kunnen luisteren 

naar het leed van anderen, 

die wonden genezen 

door de pijn te helpen dragen, 

mensen die kunnen troosten. 

- moment van stilte - 

 

Wij danken U, God, 

voor mensen  

die mild zijn in hun oordeel, 

die oprecht zijn in hun woord, 

die respect  hebben 

voor van alle leven. 

- moment van stilte - 

 

 

 

 

Wij danken U, God, 



voor mensen die zuiver zijn 

in hun bedoelingen, 

die trouw blijven aan hun idealen. 

- moment van stilte - 

 

Wij danken U, God,  

voor mensen 

die geloven in wegen tot vrede, 

die zwaarden omsmeden tot ploegijzers, 

die vechten voor een geloofwaardige wereld. 

- moment van stilte - 

 

 

Muziek    Heilig heilig    Fr. Schubert 

 

 

 

 

Geloofsbelijdenis 



Ik geloof dat ik op deze aarde ben 

om iets moois, iets goeds  

van mijn leven te maken. 

Ik geloof dat ik  de verplichting heb: 

iets moois van deze aarde te maken, 

en anderen daar deelgenoot van laten zijn. 

Ik geloof, dat ik met volle teugen mag genieten 

van alles wat deze aarde te bieden heeft, 

maar nooit ten koste van een ander. 

Ik geloof dat ik naar de geest van Christus 

moet leven en mijn medemens 

de hand moet reiken, 

door met hem mee te leven, 

en hem begrip en liefde te tonen. 

Ik geloof, dat ik door zó te leven 

mijn leven zin geef; en dan  

is het leven waard geleefd te worden.  

Amen. 

 

Ontsteken van de gedachteniskaars 



Achtergrondmuziek     Ave Maria 

Nadat wij hebben uitgesproken te geloven in de volheid van 

ons leven wanneer we leven in de geest van Jezus Christus. 

En dus geloven in Zijn rijk van eeuwig leven, ontsteken wij 

de gedachteniskaars voor alle overledenen. 

In het bijzonder voor hen die we kenden en die ons 

dierbaar waren, bieden wij u daarna een kaarsje aan om uw 

eigen dierbare overledene te gedenken. 

 

Lezing      handeling der apostelen 1, 12-14 

Nadat Jezus ten hemel was opgenomen  
keerden de apostelen van de Olijfberg naar Jeruzalem 
terug.  
Deze berg ligt dichtbij Jeruzalem op  
(± 1200 meter) sabbatsafstand.  
 
Daar aangekomen gingen zij naar de bovenzaal  
waar ze verblijf hielden:  
Petrus en Johannes, Jakobus en Andreas,  
Filippus en Tomas, Bartolomeus en Matteüs,  
Jakobus, zoon van Alfeus,  
Simon de IJveraar en Judas, de broer van Jakobus.  
Zij allen bleven eensgezind volharden in het gebed  
samen met de vrouwen,  
met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders. 

Tot zover deze lezing.  

 



Tekst waarbij de lezing van zo even,  
de leidraad en inspiratiebron is. 
 
Nadat de sluiting van de parochiekerk van de 
H. Theresia een onafwendbaar feit bleek te zijn,  
wendden een groep gelovigen zich niet af van het geloof in 
God maar keerden samen terug. 
Terug naar een ander gebedshuis. 
Dit huis ligt dicht bij de vertrouwde Theresiakerk op een 
kleine sabbatafstand. 
Daar aangekomen betraden zij de voormalige gebedsruimte. 
Daar, waar 100 jaar lang de naam van “Jaweh” met ontzag 
en respect is uitgesproken.   
Daar kwamen ze opnieuw samen zoals destijds  
Petrus en Johannes, Jakobus en Andreas,  
Filippus en Tomas, Bartolomeus en Matteüs,  
Jakobus, zoon van Alfeus,  
Simon de IJveraar en Judas, de broer van Jakobus.  
Zij allen probeerden eensgezind te volharden in het gebed  
samen vertrouwend op Maria, de moeder van Jezus. 
 

Muziek     ik geloof in jou    Stef Bos 

Overdenking 

 

 

 



 Vredeswens 

V. Waar liefde woont is geen angst. 
 Waar vrede heerst is geen tweespalt. 
 Deze liefde en vrede  
 kunnen wij elkaar geven 
 als we ons door God laten aanspreken 
 en leven in de Geest van het evangelie. 
 Heer Jezus,  
 Dat wij U open en onbevangen  
 mogen ontmoeten, 
 want Gij zijt de vredebrenger. 
 
A. Amen. 

 
V. De vrede van onze Heer is met ons allen. 
 Wens elkaar die vrede. 
 

Bidden wij samen:  
“Onze Vader…….” 
“Wees gegroet…” 
 
 

 

 

 

 



 

Slotgebed 
 
Getrouwe God, 
Gij zijt een onuitputtelijke bron 
van liefde en vergeving. 
Wij vragen U, wees ons nabij  
in goede en kwade dagen, 
in kracht en zwakheid, 
bij al ons pogen en al ons falen. 
Dat wij mensen mogen zijn 
naar het beeld van Jezus Christus, 
en Zijn naam met ere dragen. 
 
Amen. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


