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Gebedsviering zondag 28 januari 2018 

m.m.v. Unisono 

 
 

 

 

Thema: De draad is bijna op 
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Vooraf: instrumentaal 

 

Welkom 

 

Van harte welkom in dit huis. 

Hier mogen we onszelf zijn en thuis komen. 

Iedereen krijgt de ruimte om zijn of haar verhaal te vertellen. 

Er is aandacht voor ieders eigenheid, voor ieders kwaliteiten. 

De verscheidenheid van talenten draagt bij aan de groei van 

de onderlinge verbondenheid, aan de groei naar een hechte 

gemeenschap. 

Welkom aan de kinderen van het kinderkoor, fijn dat jullie 

vandaag met ons samen willen zingen. 

We openen dit samenzijn met het teken van het kruis…+ 

 

 

Openingslied: Ga je mee? 

 

Refrein: 

Ga je mee? Zeg niet ‘nee’, maar sta op en doe mee. 

Zet je voetstappen in die van mij.  

Volg het spoor en  ga door. 

Of ga jij liever voor? Hup, kom op sluit je aan in de rij. 

 

Welke weg wil je gaan? 

En waar wil je naartoe? 

Blijf niet zitten waar je zit, 

ook al voel je je moe. 

 

Refrein: 

 



 3 

 

Is de weg soms te lang? 

Zak je weg in het zand? 

Er zijn hobbels op het pad, 

maar ik geef je een hand. 

 

Refrein: 

Ga je mee? Zeg niet ‘nee’, maar sta op en doe mee. 

Zet je voetstappen in die van mij.  

Volg het spoor en  ga door. 

Of ga jij liever voor? Hup, kom op sluit je aan in de rij. 

 

Loopt de weg bijna dood? 

Zie je nergens een spoor? 

In de verte wordt het licht: 

gaat de weg daar soms door? 

 

Refrein: 

 

Lichtritus 

 

Licht, raak onze aarde aan. 

Licht, verwarm ons bevroren hart. 

Licht, raak ons aan en verlicht waar duisternis heerst. 

We ontsteken een kaars. 

 
Rond het licht worden versieringen aangebracht die de natuur van de winter 

weergeven: dennenappels, overwinterd groen 

 

De kaars is ontstoken. 
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Zo is er licht. 

Licht dat God ons schenkt. 

Het verlicht ons pad, schenkt leven, liefde en vreugde. 

In ons woont een stralend licht,  

dat leven geeft en ons brengt waar vrede is: 

Eindelijk thuis. 

 

Laten wij bidden: 

 

Barmhartige God, 

U schenkt ons het talent om lief te hebben 

en U heeft ons lief. 

Wij zeggen gemakkelijk dat we van iemand houden 

maar ons echt overgeven en zonder voorbehoud van 

iemand houden is veel gemakkelijker gezegd dan gedaan. 

Maak ons onbevangen en open. 

Laat uw Woord ons als een frisse wind bezielen, 

onze zorgen wegblazen 

en ons ontvankelijk maken voor elkaar. 

Amen. 

 

Inleiding 

 

We kunnen het maar niet nalaten te geloven in een alles en 

iedereen doorgloeiende Liefdesenergie. 

We noemen die kracht graag ‘God’. 

En ook al gebeuren er in de grote wereld, maar ook in het 

leven van mensen, soms de verschrikkelijkste dingen, toch 

weigeren we te geloven dat er geen toekomst en geen 

uitkomst meer zou zijn. 
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Omdat God er is, zijn er die toekomst en die uitkomst wél, zo 

vinden wij. 

Naar aanleiding van de lezingen uit de Bijbel gaat het 

vandaag over de vraag hoe onze opstelling kan zijn naar 

mensen die het verschrikkelijk moeilijk hebben. 

Wie willen, wie kunnen wij voor hen zijn? 

Het thema is: De draad is bijna op. 

 

Toelichting van het symbool 

 

We zien op de voorkant van ons boekje een draad, een touw. 

Er zitten verschillende knopen in. 

En als u heel goed kijkt, ziet u dat het een touw is dat uit 

meerdere stukken touw bestaat die aan elkaar zijn 

vastgeknoopt. 

Blijkbaar werd er steeds op de plaats waar het touw ten einde 

liep, weer een nieuw touw aan vast geknoopt, waardoor het 

touw weer wat langer werd. 

Misschien bent u het wel die toen te hulp geschoten bent en 

een nieuw stuk aan het touw wist vast te knopen? 

 

Verstilling 

 

Meditatie 

 

Het is wonderlijk dat je al aan de bouw van een mens kunt 

zien dat hij voor de buitenwereld, en vooral voor andere 

mensen is bedoeld. 
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Hij heeft benen en voeten om naar de ander te gaan, ogen om 

de ander te zien, oren om het hulpgeroep van de ander te 

horen, armen en handen om de ander te ondersteunen, te 

strelen, goed te doen… 

Zou, met andere woorden, zijn fysieke bouw alleen al 

duidelijk maken wat de kern van menszijn is? 

En mogen we die kern dan misschien aanduiden met ‘mens- 

voor-een-mens-zijn’? 

Schuilt dáárin wellicht de bedoeling van het mensenbestaan? 

 

Verstilling 

 

 

Meditatie 

 

Als ik eerlijk naar mezelf ben, kan ik dan zeggen dat ik echt 

op het welzijn van de ander gericht ben? 

Is het voor mij zó, dat ik diep geraakt word als ik de nood van 

de ander zie? 

Ben ik zó ver, dat ik niet moeilijk meer hoef te doen om te 

beslissen of ik wél of geen hulp ga bieden, maar intussen al 

spontaan bezig ben om met die ander de eindjes aan elkaar te 

knopen? 

Kortom: is ‘goed zijn’ voor mij inmiddels tot iets 

vanzelfsprekends geworden? 

En als ik dat nog niet helemaal van mezelf kan zeggen, wat 

doe ik daar dan mee? 

 

Verstilling 
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Gebed 

 

God, wij bidden U dat we vormgeven aan de bedoeling 

waarmee U ons in het leven geroepen hebt: 

om al dienend het samenspel in Uw wereld nog mooier te 

maken. 

Moge dat vooral blijken uit onze betrokkenheid op 

mensen wier draad bijna helemaal op is. 

Wij vragen U dit door Jezus die ons in die betrokkenheid 

is voorgegaan. 

Amen. 

 

 

Lied: Blijf bij mij 

 

Blijf bij mij als ik op weg ga 

Waak over mij wanneer het donker wordt.  

Laat mij niet alleen: ik geloof dat U God, bij mij bent (2x) 

 

Eerste lezing: Uit het boek Job, 7, 1-4, 6-7. 
 

Job sprak: Moet de mens niet zwoegen op aarde, dagen 

maken van een dagloner?  

Hij snakt naar schaduw, ziet verlangend uit naar betaling. Zo 

ken ik vruchteloze maanden en nachten lang van getob.  

's Avonds denk ik: wanneer wordt het morgen? en 's 

morgens: wanneer wordt het avond?  

En zolang het licht is ben ik ziek van onrust.  

Mijn dagen verschieten sneller dan een weversspoel, ze lopen 

af, de draad is ten einde.  
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Bedenk dat mijn leven een ademtocht is, dat mijn ogen het 

geluk niet meer zullen zien. 

 

Tussenzang: Ik wens je vandaag 

 

Ik wens je vandaag een stukje hemel: 

blijf deze dag in je dromen geloven. 

Ik wens je daarbij een zee van sterren, 

want ik geloof dat die nooit zullen doven. 

 

Ik wens je voor morgen, handenvol zonlicht. 

Om mee te nemen, waarheen je ook gaat. 

 

Ik wens je vandaag een stukje hemel: 

blijf deze dag in je dromen geloven. 

Ik wens je daarbij een zee van sterren, 

want ik geloof dat die nooit zullen doven. 

 

Tweede lezing 

 

In diverse plaatsen in ons land wordt elke week voedsel 

uitgedeeld. 

Eerst komt er een ‘vrachtwagen vol met kisten 

boodschappen’. 

Vrijwilligers laden uit en zetten de kratten keurig op een 

stapel in de tuin. 

Andere vrijwilligers verdelen de kratten en de hele ochtend 

lopen mensen af en aan met boodschappenwagentjes. 
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Prachtig dat vrijwilligers dat elke week weer voor elkaar 

krijgen, maar schrijnend dat steeds meer mensen dit nodig 

hebben omdat zij de eindjes niet aan elkaar kunnen knopen. 

 

Tussenzang: Ik wens je vandaag 
  

Ik wens je vandaag een stukje hemel: 

blijf deze dag in je dromen geloven. 

Ik wens je daarbij een zee van sterren, 

want ik geloof dat die nooit zullen doven. 

 

Maar méér dan dit alles, 

wens ik je God toe. 

Die voor je uitgaat en achter je staat. 

 

Ik wens je vandaag een stukje hemel: 

blijf deze dag in je dromen geloven. 

Ik wens je daarbij een zee van sterren, 

want ik geloof dat die nooit zullen doven. 

 

Evangelie   

 

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus 

volgens Marcus 1, 29-39 
 

In die tijd toen Jezus uit de synagoge kwam, ging Hij met 

Jakobus en Johannes naar het huis van Simon en Andreas.  

De schoonmoeder van Simon lag met koorts te bed; zij 

spraken Hem aanstonds over haar.  
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Hij ging naar haar toe, pakte ze bij de hand en deed haar 

opstaan; zij werd vrij van koorts en bediende hen.  

In de avond, na zonsondergang, bracht men allen die lijdend 

of bezeten waren bij Hem.  

Heel de stad stroomde voor de deur samen.  

Velen die aan allerhande ziekten leden genas Hij en Hij dreef 

tal van geesten uit, maar Hij liet niet toe dat de boze geesten 

spraken, omdat zij Hem kenden.  

Vroeg, nog diep in de nacht, stond Hij op, ging naar buiten en 

begaf zich naar een eenzame plaats waar Hij bleef bidden.  

Simon en diens metgezellen kwamen Hem achterop en toen 

ze Hem gevonden hadden, zeiden ze: Iedereen zoekt U.  

Hij antwoordde hun: Laten we ergens anders heen gaan, naar 

de dorpen in de omtrek, opdat Ik ook daar kan prediken.  

Daartoe immers ben Ik uitgegaan. Hij trok door heel Galilea, 

predikte in hun synagogen en dreef de boze geesten uit. 

 

Overweging 

 

Wanneer je een verpleegkundige in een kliniek hoort zeggen 

dat hij wekelijks een geval van zelfdoding mee maakt, dan 

komt de zojuist beluisterde tekst uit het boek Job helemaal tot 

leven. 

Job’s woorden vol wanhoop en afschuw worden vlees en 

bloed als je in contact komt met mensen die moeten leven 

met de meest vreselijke waandenkbeelden en angsten die daar 

het gevolg van zijn. 

 



 11 

Als je dit getob en gezwoeg van nabij meemaakt, is het niet 

moeilijk je voor te stellen dat mensen kunnen zeggen: ‘mijn 

draad is aan zijn eind’. 

Wat denk je, maanden aan ’n stuk je ’s avonds al te moeten 

afvragen ‘wanneer wordt het weer morgen’ en ’s morgens 

‘hoe wordt het weer avond’…! 

Ziek zijn van onrust en met de vreselijke gedachte rondlopen 

dat je nooit meer gelukkig zult zijn…. 

 

Misschien was het ook wel zo met die schoonmoeder van 

Simon die, volgens de tekst van het evangelie, zwaar ziek en 

met hoge koorts te bed lag. 

Wie weet of ook zij niet gedacht heeft dat ‘haar draad op 

was’. 

Hopelijk, beste mensen, verdrinkt niemand van ons in dit 

soort gevoelens, maar iets ervan zal niemand van ons vreemd 

zijn. 

Misschien bent u ze ook tegengekomen bij mensen uit uw 

omgeving. 

Ach als we onze ogen de kost geven, ontdekken we al gauw 

dat er heel wat mensen zijn die aan hun laatste eindje bezig 

zijn en dan heus niet alleen wat hun leven betreft. 

 

 

Wat staat ons te doen als we geconfronteerd worden met een 

zonsondergang als waarvan in het evangelie sprake is? 

Ik denk dan dat we er goed aan doen om, zoals er verderop in 

die zin staat, rond Jezus samen te komen want hij zal ons dan 

nabij zijn. 
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Ja, het is belangrijk zoals er in deze lezing staat, dat we hem 

blijven zoeken. 

Dat dienen we altijd te doen, maar zeker in tijden of 

momenten waarop we voelen dat onze draad bijna op is. 

Toch maar op zoek gaan naar een nieuw draadje om het weer 

vast te knopen aan het oude draadje dat ten einde liep. 

Zo steeds met Gods hulp de eindjes aan elkaar knopen én 

anderen helpen en ondersteunen om dat eveneens te doen. 

Daar moet het ons in het leven om begonnen zijn. 

 

Dat is het waar het gelovige mensen om dient te gaan en om 

niets anders. 

Echt waar, je hoeft nog niet eens zo goed te kijken of te 

luisteren om mensen tegen te komen in situaties waarbij de 

draad opraakt. 

Je kunt het tegenkomen bij die bijstandsmoeder, bij die 

jongeman die na dat ongeval weet dat hij zijn verdere leven 

in een verpleeghuis zal moeten slijten, bij die man van wie 

zijn contract niet wordt verlengd, bij dat muurbloempje in de 

disco, bij dat kind op school dat altijd weer gepest wordt. 

 

Mogen déze mensen en ook al die anderen weten en voelen 

dat wij er voor hen zijn, dat wij dat draadje voor ze oprapen 

en hen meehelpen het aan het oude vast te knopen. 

Ja, dán laten we zien wat ons geloven inhoudt. 

Vanuit die goede bedoelingen kunnen we thuis en bij vele 

anderen ‘aan tafel aanzitten’. 

Dán kan het een liefdesmaal zijn en anders niet. 

En het is toch de bedoeling, beste mensen, dat het een 

liefdesmaal is. 
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Telkens weer elkaar opzoeken en luisteren naar de ander bij 

wie de draad begint op te raken. 

Telkens vanuit een hartelijke betrokkenheid bij mensen zijn 

voor wie de zon dreigt onder te gaan. 

Het staat zo indringend in het evangelie: 

‘In de avond, toen de zon was ondergegaan, brachten ze alle 

zieken en bezetenen naar hem toe. 

Hij genas hen van allerlei kwalen. 

Hij verdreef vele duivelse geesten’. 

 

Mensen nabij zijn door met hen naar een nieuw draadje 

zoeken en het weer vast te knopen aan het andere eindje. 

Het zijn de lezingen van vandaag die ons daartoe oproepen. 

Het zij gezegd aan u, aan mij, aan ieder van ons. 

Daarom een knoop erin en met hen verder gaan. 

Misschien is de draad dan weer lang genoeg. 

 

 

Kort instrumentaal 

 

Woorden van geloof 

 

V. Wij geloven in het verhaal van God met de mensen.  

 

A. Dat Hij ons tot leven riep, dat Hij ons bestemde tot 

elkaars geluk en tot vrede.  
 

V. Wij geloven in een wereld zonder grenzen, In mensen die 

samen op weg gaan.  
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A. Wij geloven in de open hand van mensen, die elkaar 

groeten met handen vol vrede, die in goed vertrouwen 

elkaar tot vrede willen zijn.  

 

V. Wij geloven in de ogen van de mensen, wereldwijd, Die 

elkaar bevestigen en bemoedigen.  

 

A. Wij geloven in de goedheid van de mensen, die elkaar de 

ruimte geven om vrije en gelukkige mensen te worden.  

 

V. Wij geloven in de hand die deelt, in het woord dat 

vrijspreekt, In de liefde die in mensen is neergelegd, opdat 

wij elkaars bondgenoten worden, op weg naar morgen.  

 

A. Wij geloven in God met ons, die mensen voorgaat, En die 

met ons meegaat in één van ons, Jezus Christus.  

 

V. Wij geloven dat Hij zal voltooien wat Hij in mensen 

begonnen is, wij godsvolk wereldwijd en Hij God met ons.  

 

A. Wij geloven in de toekomst die ons wordt toegezegd, 

Nieuwe hemel, nieuwe aarde, tranen gedroogd en de dood 

voorbij, Want zie : Hij maakt alles nieuw;  

Amen 

 

Intenties/Gedachteniskaars 

 

Wij denken aan onze overledenen.  



 15 

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. 

 

Verstilling. 

 

Intenties… 

 

Onze Vader/wees gegroet  

 

Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, 

uw rijk kome, uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze 

schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, en 

breng ons niet in beproeving maar verlos ons van het kwade 

 

Wees gegroet… 

 

Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met U. Gij 

zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de 

vrucht van Uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid 

voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood.  

Amen 

 

Vredeswens 

 

Waar liefde woont is geen angst. 

Waar vrede heerst is geen tweespalt. 
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Deze liefde en vrede  

kunnen wij elkaar geven 

als we ons door God laten aanspreken 

en leven in de Geest van het evangelie. 

Alleen het brood dat we samen delen, voedt. 

Alleen het water, dat we samen drinken, 

lest onze dorst. 

Alleen de strijd die we samen voeren, 

brengt bevrijding. 

Alleen de kleren die we samen delen, maken mooi. 

Alleen de woorden die we samen vinden, 

zijn verstaanbaar. 

Alleen de weg die we samen gaan, heeft een doel. 

Alleen het doel dat we samen stellen, is bereikbaar. 

Alleen de vrede die we zelf maken,  

wordt wereldwijd. 

 

Die vrede in Gods naam wensen wij elkaar toe.  

 

Vredeslied: Jezus dicht bij mij 

Jezus dicht bij mij, U maakt mij blij. 

Jezus mijn beste Vriend. 

Jezus op Uw liefde verlaat ik mij. 

Op U vertrouw ik, want Uw liefde gaat nooit voorbij. 

 

Refrein: 

Ik vertrouw op U. 

Bij U zal ik veilig zijn. 

Ik vertrouw op U, want U bent in alles nabij. 
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Jezus wat U zegt blijft altijd waar. 

Jezus mijn beste Vriend. 

Jezus U behoedt mij voor elk gevaar. 

En niets of niemand, kan mij scheiden van U. 

 

Refrein: (2x) 

Ik vertrouw op U. 

Bij U zal ik veilig zijn. 

Ik vertrouw op U, want U bent in alles nabij. 

 

Slotgedachte 

Overal waar mensen, mensen liefhebben is God werkzaam 

aanwezig.  

God is aanwezig in ieder goed mens.  

God kijkt je aan door de zachte ogen van ieder mens, die 

begrip voor je heeft.  

  

Hij is aanwezig in ieder goed woord dat een troost en een 

steun voor je is. Hij is de hand op je schouder, die je moed 

geeft  

  

Als de liefde woont in het hart van de mensen is Hij in hun 

midden.  

Collecte 

Mededelingen 

 

Zegenbede  
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Gezegend je vingers 

dat zij begaanbare wegen zullen wijzen. 

Gezegend je oren 

dat zij het geroep van hen die pijn hebben zullen horen. 

Gezegend je ogen 

dat zij in ieder mens het verhaal van God mogen zien. 

Gezegend je schouders 

dat zij tot steun mogen zijn. 

Gezegend je lippen 

dat zij troost mogen spreken. 

Gezegend je handen 

dat zij liefde mogen ontvangen en doorgeven. 

Gezegend je voeten 

dat zij vrede mogen brengen waar ze gaan. 

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest 

Amen 

 

Slotlied:  Ja is ja, nee is nee 

 

Refrein: 

Ja is ja, nee is nee,  

beloofd is beloofd, 

Jezus wil je helpen, 

als jij in hem geloofd!! 2x 

 

Hij is een God van liefde, 

hij houdt heel veel van jou. 

Hij zal je nooit verlaten, 

want hij is altijd trouw! 
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Refrein: 

Ja is ja, nee is nee,  

beloofd is beloofd, 

Jezus wil je helpen, 

als jij in hem geloofd!! 2x 

 

Ook wij moeten dit leren, 

om altijd trouw te zijn. 

En doen wat we beloven, 

dat geldt voor groot en klein. 

 

Refrein: 

Ja is ja, nee is nee,  

beloofd is beloofd, 

Jezus wil je helpen, 

als jij in hem geloofd!! 2x 

 

Jezus wil je helpen 

als jij in hem geloofd. 2x 

 

 

Zondag 18 februari om 10.00 uur meditatieviering 

Graag zien wij u terug op maandag 19 februari op de 

ledenvergadering en filmavond. 
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