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Opening/welkom 
 
Openingslied: Wat vrolijk over U geschreven staat GvL 646, blz. 757 
 
Openingsgebed (samen) 
God, 
elke dag opnieuw 
schenkt U ons de kans waardevol te leven. 
Werkend en zorgend 
zoeken we vrede en geluk op onze weg. 
Wij bidden U: 
bevrijd ons hier door uw woord 
leer ons de richting gaan 
die Gij ons wijs door Jezus, uw Zoon 
dit vragen wij U 
voor vandaag en alle dagen van ons leven. 
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 allen die wij vandaag 
willen gedenken.  
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 
 
Gebed bij het openen van de Schrift (samen) 
Goede God, Gij zaait Uw woord in onze wereld en zoekt daar goede 
grond voor, zodat Uw waarheid er ontkiemen kan. 
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Maak ons voor Uw woord ontvankelijk zodat wij verstaan wat U van 
ons wilt. Amen 
 
Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens 
Johannes, 6, 41-51. 
In die tijd morden de Joden over Jezus, omdat Hij gezegd had: Ik ben 
het brood dat uit de hemel is neergedaald, en zij zeiden: Is dit niet 
Jezus, de zoon van Jozef, en kennen wij zijn vader en moeder niet? 
Hoe kan Hij dan zeggen: Ik ben uit de hemel neergedaald? Maar 
Jezus sprak tot hen: Mort toch niet onder elkaar. Niemand kan tot 
Mij komen als de Vader die Mij zond hem niet trekt; en Ik zal hem 
doen opstaan op de laatste dag. Er staat geschreven bij de profeten: 
En allen zullen door God onderricht worden. Al wie naar de leer van 
de Vader geluisterd heeft, komt tot Mij. Niet dat iemand de Vader 
gezien heeft: alleen Degene die uit God is heeft de Vader gezien. 
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wie gelooft heeft eeuwig leven. Ik ben 
het brood des levens. Uw vaderen die het manna hebben gegeten in 
de woestijn, zijn niettemin gestorven; maar dit brood daalt uit de 
hemel neer opdat wie er van eet niet sterft. Ik ben het levende 
brood dat uit de hemel is neergedaald. Als iemand van dit brood eet, 
zal hij leven in eeuwigheid. Het brood dat Ik zal geven is mijn vlees, 
ten bate van het leven der wereld. 
 
Stilte (± 10 minuten) 
 
Gedachte ter overweging 
Waar Gods belofte gehoord en serieus genomen wordt, daar wordt 
de kerk geboren. (Dietrich Bonhoeffer) 
 
Muziek 
 
Gedicht:  
ELKE DAG EEN UITNODIGING  
Elke dag is een uitnodiging om goed te zijn voor je zelf, om jezelf op 
te bouwen.    
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Elke dag is een uitnodiging om jezelf te oefenen, in waardering voor 
je talenten.  
Elke dag is een uitnodiging om je te verwonderen over zoveel goeds 
in anderen.  
Elke dag is een uitnodiging om de tijd te nemen voor zorg, om 
aandachtig te leven.  
Elke dag is een uitnodiging om intenser te leven dan nodig is, om 
meer te horen dan gisteren.  
Elke dag is een uitnodiging om elkaar te bemoedigen, om te bouwen 
aan een wereld van liefde.  
Elke dag is een uitnodiging om zin te geven aan dit leven.  
Wie op die uitnodiging ingaat, zal steeds meer van het leven 
houden.  
Wie zich laat uitnodigen, leert over grenzen heen te zien.  
(Marinus van den Berg ) 
 
Psalm 34 (Vijftig psalmen vrij Huub Oosterhuis) 
Toen riep ik: gezegend Hij  
die is en was en zal komen. 
Zijn naam in mijn mond 
in mijn ziel en gebeente –  
en jullie die ook gebukt gaan 
hoor deze woorden, leef op. 
 
Ik heb Hem gezocht en gevonden. 
Hij deed zelf open – ik straalde 
stamelde heftig, Hij luisterde, lachte, 
wij schaamden ons niet. 
Alsof Hij legioenen stuurde uit de hemel 
die om mij heen gingen staan,  
zo veilig voelde het. 
 
Luistert naar mij, mensen, gij allen:  
als jullie goed willen leven  
volle dagen zo gelukkig als maar kan:  
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spreek dan behoedzaam,  
lal niet een eind weg, en lieg niet,  
voorkom een hooglopende ruzie.  
Want dan vertrekt zijn gezicht van woede,  
zo’n wereld wil Hij niet meer.  
 
Wie Hem roepen stuurt Hij een antwoord, 
waar Hij bevrijden kan, komt de Hij bevrijden.  
Gebroken harten, verbrijzelde ribben, 
en al die rampen die over je komen,  
zomaar… waakt Hij nog over ons?  
 
Hij waakt over heel je gebeente.  
Hij laat je ziel niet over aan het Niets.  
 
Het kwaad doodt de dader zelf.  
Het goede wordt een boom 
 
‘en de vogels van de hemel  
slaan hun tent op in zijn takken’. 
 
Voorbeden   
Laten we bidden tot God 
die ons oproept te getuigen 
van zijn grootheid en liefde. 
 
-Bidden we voor allen die dromen van een betere wereld, 
en niet ophouden zich daarvoor in te zetten. 
Voor allen die het onrecht aan de kaak stellen 
en het helpen bestrijden. 
Dat hun gedrevenheid aanstekelijk moge werken 
en zij resultaat mogen zien van hun inspanningen. 
Stilte… 
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-Bidden we voor allen die dromen van een betere wereld 
en het tot hun taak rekenen 
lijnen uit te zetten naar de toekomst. 
Voor allen die het beleid uitstippelen in Kerk en wereld. 
Dat zij vóór alles rekening houden met het welzijn van allen 
en zeker met het welzijn van de zwaksten. 
Stilte… 
 
-Bidden wij voor allen die ooit droomden van een betere wereld 
maar - teleurgesteld en ontgoocheld – de hoop en de moed verloren 
hebben. 
Voor allen die zijn vastgelopen 
omdat het hen teveel werd, 
omdat ze zich niet begrepen voelden. 
Dat zij opnieuw perspectief mogen zien. 
Stilte… 
 
-Bidden wij voor allen die nooit eens dromen van een betere wereld 
omdat zij de stelling huldigen dat dromen bedrog zijn. 
Voor de eeuwige twijfelaars en onverbeterlijke doemdenkers. 
Dat zij het avontuur toch durven wagen 
en in beweging komen. 
Stilte… 
 
Bidden we voor de intenties hier bijeengebracht  
……………………………… 
Stilte 
 
God, laat uw Geest in ons getuigen, zodat wij worden aangezet tot 
daden 
die onszelf en de wereld ten goede komen. 
Dat vragen wij U door Jezus, uw trouwe getuige, die op deze wereld 
gekomen is en nu leeft bij U, tot in eeuwigheid. Amen. 
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Zang: Verschenen is de mildheid GvL 642, blz. 752 
 
Onze vader (samen) 
Heer, leer ons bidden, 
zonder grote woorden, 
in de stilte van ons hart. 
 
Dat uw naam mag klinken 
alle dagen van ons leven, 
als een zegen voor alles wat leeft. 
 
Dat uw rijk zichtbaar mag worden 
in ons zoeken naar gerechtigheid, 
in ons geloof dat bergen verzet. 
 
Dat uw wil, 
mag geschreven zijn in ons hart; 
dat wij trouw mogen zijn aan uw verbond. 
 
Wees voor ons dagelijks brood, 
dat wij met anderen delen. 
Wees voor ons vergeving en verzoening; 
wil ons aanvaarden, maak ons nieuw 
en geef dat wij anderen hun fouten vergeven. 
 
Wees voor ons bevrijding van alle kwaad: 
open ons hart en onze geest, 
dat wij voor anderen, 
een zegen mogen zijn. Amen. 
 
Vredeswens 
Vrede begint waar de één zijn hand legt op de schouder van de 
ander, 
waar bruggen gebouwd worden over de kloof tussen sociale klassen, 
waar men elkaar eerbiedigt, 
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waar men voor elkaar een hulp is in tijden van nood, 
waar mensen elkaar beleven als zussen en broers van dezelfde 
Vader. 
Die vrede van de Heer zij altijd met u. 
En geven we elkaar een blijk van vrede en solidariteit. 
 
Mededelingen en collecte 
 
Muziek: Ave Maria (panfluit) 
 
Slotgebed (samen) 
Heer onze God,  
het is niet altijd gemakkelijk,  
om te geloven dat uw liefde geen grenzen kent.  
In ons binnenste weten wij wel  
dat Gij er wilt zijn voor iedereen,  
maar wij kunnen dat vaak zo moeilijk vertalen  
in ons samenleven met mensen.  
Leer ons daarom geloven  
dat Gij leeft in iedere mens.  
Help ons naar de binnenkant van mensen te kijken,  
zonder te veroordelen.  
En geef ons uw warmhartigheid  
om in uw naam  
van iedereen te houden.  
Amen.  
 
Zegenbede 
Gesterkt door Gods Woord, 
gesterkt door de ontmoeting met elkaar 
gaan wij vol vertrouwen naar huis om ons leven verder uit te 
bouwen in harmonie en verbondenheid met elkaar. 
Wij waren getuigen van Gods barmhartige liefde. 
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Vol dankbaarheid willen wij deze vriendelijkheid van God 
in woord en daad verder verhalen 
onder de hoede en de zegen van de almachtige God, 
de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen. 
 
Zang: De Heer heeft mij gezien GvL 421, blz. 427 
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WEZENLIJKE VAN ONS LEVEN   
 
Als we nu eens ons leven zouden vergelijken met een appel:  
een appel met schil, vruchtvlees en klokhuis.   
Dan zijn we de meeste tijd bezig met de schil, de buitenkant.   
Af en toe boren we wat dieper, en dan zitten we bij het 
vruchtvlees: te vergelijken met de grote waarden die ons werk 
en leven kracht en smaak geven.  
Maar het klokhuis wordt meestal weggegooid.  
Men weet daar geen raad mee.  
Toch is het precies vanuit dit klokhuis dat een appel zijn 
levenskracht haalt.   
Voor ons leven is het precies dezelfde vraag:  wat is ons 
klokhuis?  
Wat is de kern, de ziel van ons leven?   
Waar halen wij onze diepste kracht en inspiratie vandaan?  
 
Carlos Desoete, Naam die zin is van ons leven 
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