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Welkom        thema geloven 

Door het geloof spreekt God,  
door de hoop helpt God,  
door de liefde geeft God. 
 
Opening  

Symboliek met een kaars, waarbij de ontstoken kaars  als 

teken van verbondenheid  rond gaat in de kring om daarna 

met de brandende kaars de paaskaars te ontsteken. 

Muziek   Antonio Vivaldi   uitgevoerd door Frans Brüggen  

Openingsgebed 

Goede God, 
Het is uw stem, die ons uitnodigt. 
Het is uw liefde die ons bijeen brengt. 
Het is uw levenswijze die ons inspireert. 
Zegen dit samenzijn,   
waarin wij U vragen ons te behoeden  
voor liefdeloosheid en onverschilligheid. 
Wek in ons het geloof en het vertrouwen  in een betere 
wereld, waarin een ieder zich mag thuis voelen. 
Waar vrede en vrijheid heerst. 
Waar angst en wapens plaats maakt voor dialoog en liefde. 
Dat vragen wij U in naam van Jezus, 
die leeft en leven geeft. 
 

    Inleiding bij het gebed om vergeving…………………… 

Een eeuwenoud ritueel waarmee een viering wordt begonnen. 

Want het is goed om je bewust te zijn van de fouten die je als 

mens maakt…………………………………………………………………..  



 

Eigenlijk zouden wij mensen daar vaker bij stil moeten staan. 

En veel mensen doen dat gelukkig ook. Sommigen in de vorm 

van een gebed, sommigen in een moment van bezinning. Elk 

mens maakt fouten en dat is niet erg. Het wordt anders 

wanneer je  denkt  de garantie te hebben dat God je hoe dan 

ook zal vergeven als je om vergeving vraagt. God is liefde, 

God is vergeving. Maar niet zomaar. Als ik zo meteen naar 

buiten loop en een fiets steel, zal ik daar waarschijnlijk later 

spijt van krijgen. Zou het dan zinvol zijn om daarna God in 

een gebed om vergeving te vragen? Ik denk niet dat God 

daar een boodschap aan heeft. Ik denk dat God z`n 

wenkbrauwen zal fronzen. Als ik wérkelijk tot inkeer kom, en 

mijn fout voor zover mogelijk terug draai, bijvoorbeeld door 

de fiets persoonlijk terug te brengen naar de eigenaar, denk 

ik dat God het mij wél zal vergeven. Maar alleen als ik laat 

zien dat ik heb geleerd van mijn fouten, en ook nooit meer zal  

stelen. 

“Vergeef ons dat wij niet opkomen voor gerechtigheid”, een 
mooie zin. Want hoeveel mensen komen er in deze wereld 
nou werkelijk op voor gerechtigheid? Dat is slechts een heel 
klein percentage, een druppel, in een oceaan van mensen die 
anderen dagelijks onrecht aandoen. 

Probeer eens na te denken over je ‘zonden’. En probeer niet 
God, maar je zélf om vergeving te vragen, door te leren van 
je fouten en het in het vervolg anders te doen. Probeer dat 
vandaag nog te doen. En morgen. En overmorgen. Probeer er 
een gewoonte van te maken. Falen is niet erg, zolang we er 
maar van leren zodat je jezelf altijd recht in de ogen aan kan 
blijven kijken. Denk maar eens na over iets wat jij, wat ik, wat 



wij, in ons eigen leven anders kunnen maken. Probeer je iets 
voor de geest te halen waar jij zélf verbetering in aan kan 
brengen. 

… En ga dit vanmiddag nog anders doen! Wat heb je eraan 
om je schuldig te voelen omdat je te weinig naar je zieke 
medemens gaat, of te druk bent om je oude vader of moeder 
te bezoeken? Wat heeft God eraan dat je je daarover schuldig 
voelt? Gá vanmiddag naar het verzorgingshuis toe! Pak door 
en verstuur morgen dat kaartje als teken van betrokkenheid. 
Een mens maakt fouten, en dat is niet erg. Maar vergeef 
jezelf, door te leren van je fouten. Een betere wereld, begint 
immers bij jezelf. En waarom zou je tot morgen wachten, als 
het ook vandaag kan? Gewoon doen!! 

Gebed om vergeving 

Allen: 
Iedere dag opnieuw, proberen wij  
onze goede wil te tonen.  
Iedere dag opnieuw streven wij  
er naar de ander  gelukkig te maken. 
Dat lukt echter niet iedere dag. 
Ondanks onze intentie, en de wil 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 te blijven geloven  
in de goede bedoeling van een ander. 
Leer ons goed te zijn, te treden in uw  voetstappen. 
En laat uw vergeving aan ons het spoor zijn,  
in ons vergeven aan elkaar. 
 
 



 
Als wij niet meer geloven      tekst: Paul van Vliet 
 
Als wij niet meer geloven dat het kan  
Wie dan wel?  
Als wij niet meer vertrouwen op houden van  
Wie dan wel?  
Als wij niet meer proberen  
Om van fouten wat te leren  
Als wij 't getij niet keren  
Wie dan wel?  
 

Als wij niet meer zeggen hoe het moet  
Wie dan wel?  
Als wij niet meer weten wat er toe doet  
Wie dan wel?  
Als wij er niet in slagen  
De ideeën aan te dragen Voor een kans op betere dagen  
Wie dan wel?  
 
Als wij niet meer geloven dat het kan  
Wie dan wel?  
Als wij niet meer komen, met een plan  
Wie dan wel?  
 
Als wij er niet voor zorgen  
Dat de toekomst is geborgen  
Voor de kinderen van morgen  
Wie dan wel?  
Als wij onszelf niet dwingen  
Een gat in de lucht te zingen  
Waar zij in kunnen springen  
Wie dan wel?                            Paul van Vliet 



 

Welke weg ga jij? 

De woorden geloof, hoop en liefde zijn niet alleen mooi, 
troostend of bemoedigend. Ze plaatsen ons ook steeds voor 
een keuze. We kunnen namelijk de keuze maken om wel of 
niet lief te hebben. In die zin is liefde niet alleen maar een 
gevoel maar veel vaker een keuze. We kunnen er voor kiezen 
om te geloven. Wanneer we kiezen voor geloven en de liefde 
dan hebben we ook hoop. Toen Jezus hier op aarde rondliep 
nodigde hij mensen steeds uit om Zijn weg te gaan. Dat is 
voor ons allemaal de vraag: welke weg gaan we? Jezus zegt 
zelf dat Hij de weg, de waarheid en het leven is. Hij bedoelt 
daarmee dat Zijn persoon en Zijn woorden en daden het 
leven zoals het door God bedoeld is in zich heeft. In eerste 
instantie om weer in contact met God te leven. Hij nodigt uit 
om met Hem op weg te gaan naar een nieuwe toekomst. Nu 
al door geloof  hoop en liefde samen met Hem vorm te geven 
in en aan ons leven. Om eens  voor altijd met Hem samen te 
leven, in een eeuwig leven! 

Eerste lezing 

Toen ze in de woestijn waren, begon heel de gemeenschap 

van de Israëlieten te morren tegen Mozes en Aäron.  De 

Israëlieten zeiden tegen hen: “Waren we maar door de hand 

van de HEER gestorven in Egypte, waar we bij de vleespotten 

zaten en volop te eten hadden. U hebt ons alleen maar naar 

de woestijn gebracht om al deze mensen van honger te laten 

omkomen.” Toen sprak de HEER tot Mozes: “Ik zal brood  

voor u laten regenen uit de hemel. De mensen moeten er 

dagelijks op uit gaan en de hoeveelheid voor één dag 

verzamelen. Dan kan Ik vaststellen of ze mijn leiding willen 



volgen of niet.  Maar op de zesde dag moeten ze eens zoveel 

verzamelen en bereiden als op andere dagen.” Mozes en 

Aäron zeiden tegen de Israëlieten: “Vanavond nog zult u 

weten dat het de HEER was die u uit Egypte heeft weggeleid.  

En morgenochtend zult u de heerlijkheid van de HEER 

aanschouwen. Want de HEER heeft het gemor tegen Hem 

gehoord. Wie zijn wij, dat u zo mort tegen ons?” Mozes zei 

verder: “Vanavond zal de HEER u zelf vlees te eten geven en 

morgenochtend volop brood. Want de HEER heeft uw gemor 

tegen Hem gehoord. Wie zijn wij tenslotte? Uw gemor is niet 

tegen ons, maar tegen de HEER.”  En Mozes sprak tot Aäron: 

“Zeg tegen heel de gemeenschap van de Israëlieten het 

volgende: Kom naar de HEER, want Hij heeft uw gemor 

gehoord.” Terwijl Aäron sprak, keerde heel de gemeenschap 

van de Israëlieten zich naar de woestijn. En daar verscheen 

de heerlijkheid van de HEER in een wolk. De HEER sprak tot 

Mozes:  “Ik heb het gemor van de Israëlieten gehoord. Dit 

moet u hun zeggen: Tegen de avond kunt u vlees eten en 

morgenochtend zult u volop brood hebben. Dan zult u weten 

dat Ik de HEER uw God ben.” Toen het avond was kwamen er 

kwartels  aangevlogen en vielen neer over heel het kamp. De 

volgende ochtend hing er dauw rondom het kamp.  En toen 

deze was opgetrokken lag er over de woestijn een fijne 

korrelige laag, alsof de grond met rijp was bedekt.  De 

Israëlieten zagen het en zeiden tegen elkaar: “Wat is dat?” Ze 

wisten werkelijk niet wat het was. Mozes legde hun uit en zei: 

“Dit is het brood dat de HEER u te eten geeft.” 

     

    Moment van stilte, moment van bezinning……………… 



 

Ik geloof 
 
Ik geloof dat God, bron en oorsprong is van het goede.  
Ik geloof in het goede ook al worden zoveel mensen door het 
kwade geteisterd. 
Ik geloof in de liefde ook al bestaat er zoveel vijandschap. 
Ik geloof in goedheid ook al is er zoveel haat. 
God is niet enkel de goede mens maar in elke goede mens 
komt hij naar ons toe.  
God is niet enkel de bloem maar in elke bloem is in de 
schoonheid iets van Hem zichtbaar. 
God is niet enkel de vrucht niet enkel het zaad maar in elke 
oogst zie ik Zijn hand.  
In alles wat leeft heeft God een spoor van zijn liefde 
achtergelaten.  
Ja, in elk grassprietje ontdek ik Zijn signatuur. 
 
Muziek   Lied:  ik geloof door Dana Winner  

Ik geloof in leven met een doel 
stille idealen 
stil gevoed door je gevoel 
en ik geloof….ook in overwinnen 
steeds opnieuw beginnen 
met je moed en met geloof 
 
Ook al lijken dagen zwaar en moeizaam  
Als je doet wat je moet, 
Komt vanzelf weer zin om dapper door te gaan 
 
 
 
 



 
Ik geloof in leven met een doel 
stille idealen 
stil gevoed door je gevoel 
en ik geloof….ook in overwinnen 
steeds opnieuw beginnen 
met je moed en met geloof 
 
ook al lijken wegen woest en duister 
als je weet wat je wil, 
krijg je licht en zicht en kom je toch vooruit 
en ik geloof in wat je niet kan zien 
maar wat er altijd is 
voor mij en iedereen. 
 
Ik geloof in leven met een doel 
stille idealen 
stil gevoed door je gevoel 
en ik geloof….ook in overwinnen 
steeds opnieuw beginnen 
met je moed en met geloof     (couplet 2 keer) 
 
Ik geloof 
 
 
 
Geloven in het leven, geloven in God. 
 
De mooiste dingen van het leven kun je niet kopen 
omdat ze onbetaalbaar zijn. 
Een fijne vader en moeder, toffe broers en zussen, 
de warmte van een vriendschap, 
een ruzie die wordt bijgelegd, 
het gevoel dat je echt meetelt, 



thuis en op school, op je werk, 
de zon na wekenlange regen, 
een bloem, zomaar gegeven door iemand die van je houdt, 
tranen van vreugde, 
een schouder om tegen te huilen, 
ogen die je begrijpen, 
handen die je koesteren, 
geborgenheid en veiligheid bij iemand die kan zwijgen, 
vergeving na een domme fout, 
genieten van de stilte en de natuur, 
een mooie zonsondergang, 
vertrouwen krijgen en geven, 
iemand die ziet dat je iets scheelt, 
de glimlach van een onbekend, onverwachte brief, 
een bevrijdend gesprek, 
stille aanwezigheid bij verdriet, 
weten dat je verwacht wordt, 
geloof in het leven en God. 
 
 
Ontsteken van de gedachteniskaars / voorbeden 
Achtergrondmuziek     Ave Maria       instrumentaal   

Nadat wij hebben uitgesproken dat God de bron en oorsprong 

is van al het goede. Omdat wij geloven dat liefde sterker is 

dan de dood, Omdat wij  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. Dat zij allen mogen rusten in vrede. Daarbij bidden wij 

voor hen voor wij ons gebed gevraagd is in dit weekend.    

Wij bidden voor…………………………          

 



 

 

 

Evangelielezing                  Johannes 6,24-35        

In die tijd, toen de mensen bemerkten dat noch Jezus noch 

zijn leerlingen daar waren, gingen zij in de boten en voeren in 

de richting van Kafarnaüm op zoek naar Jezus. Zij vonden 

Hem aan de overkant van het meer en zeiden: “Rabbi, 

wanneer zijt Gij hier gekomen?” Jezus nam het woord en 

zeide: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Niet omdat gij tekenen 

gezien hebt zoekt ge Mij, maar omdat gij van de broden hebt 

gegeten tot uw honger was gestild. Werkt niet voor het 

voedsel dat vergaat maar voor het voedsel dat blijft ten 

eeuwigen leven en dat de Mensenzoon u zal geven. Op Hem 

immers heeft de Vader, God zelf, zijn zegel gedrukt.” Daarop 

zeiden zij tot Hem: “Welke werken moeten wij voor God 

verrichten?” Jezus gaf hun ten antwoord: “Dit is het werk dat 

God u vraagt: te geloven in Degene die Hij gezonden heeft.” 

In die dagen zei de menigte tot Jezus: “Wat voor tekenen 

doet Gij dan wel waardoor wij kunnen zien dat wij in U 

moeten geloven? Wat doet Gij eigenlijk? Onze vaderen 

hebben het manna gegeten in de woestijn, zoals geschreven 



staat: Brood uit de hemel gaf Hij hun te eten.” Jezus hernam: 

“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wat Mozes u gaf was niet het 

brood uit de hemel; het echte brood uit de hemel wordt u 

door mijn Vader gegeven; want het brood van God daalt uit 

de hemel neer en geeft leven aan de wereld.” Zij zeiden tot 

Hem: “Heer, geef ons te allen tijde dat brood.” Jezus sprak 

tot hen: “Ik ben het brood des levens: wie tot Mij komt zal 

geen honger meer hebben, en wie in Mij gelooft zal nooit 

meer dorst krijgen.” 

 

Overdenking 

Dankgebed 

Wij hebben U gevraagd om vergeving, wij hebben ons geloof 
in U uitgesproken, wij hebben ons tot U gericht in de 
voorbeden, wij willen niet nalaten U oprecht  te danken, 
danken voor ……………………… 
 
Wij danken U, God,  
voor alles wat wij van elkaar mogen ontvangen, 
voor mensen die met ons verbonden zijn,  
die trouw zijn in hun zorg en liefde, 
die elkaars verdriet willen delen, 
die anderen laten delen in hun geluk. 
voor allen die in stilte aan ons denken, 
voor hen die attent zijn in de kleinste dingen van alledag;  
mensen die kunnen troosten, 
mensen met een hart vol aandacht en betrokkenheid. 



Wij danken U, God, 
voor allen die ons inspireren en bezielen,  
mensen die een bevrijdend woord spreken,  
mensen die luisteren,  
mensen die zomaar nabij zijn,  
mensen die ons rust geven. 
voor mensen voor wie wij iets mogen betekenen,  
mensen die echte liefde geven,  
mensen die op ons wachten,  
mensen die ons een kans willen geven,  
mensen die elkaar kunnen vergeven. 
Voor al die mensen, dank u Heer. 
 

 

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. 
V. Moge de vrede van onze Heer met ons allen zijn. 
 Reik elkaar de hand en wens elkaar  vrede. 
 

 
 
 



Geloven met Maria  bidden wij samen: 
 
Heer onze God, 
in Maria hebt U ons getoond 
wat geloven betekent : 
steeds weer op weg gaan 
naar een onbekende toekomst. 
Moge haar geloof ons blijvend inspireren. 
Laat in ons groeien een blijvende  hoop 
en een positieve  toekomstverwachting. 
En leer ons zien van dag tot dag 
wat het leven van ons vraagt. 
 
 
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. 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


