
Lied  

 
Ik ben mens, onder velen, Heer,  
ik ben mens, zoals velen, Heer,  
ik ben mens, 'k wil geloven, Heer.  
O, geef mij kracht. 
 
Steeds op zoek, naar de waarheid, Heer, 
steeds op zoek, naar de liefde, Heer, 
steeds op zoek, naar de eenheid, Heer.  
O, geef mij kracht. 
 
Mededelingen 

 

Zending en zegen 

Wie liefheeft, kan rekenen op Gods Helper.  

De Heer zal onze zorg voor mensen zegenen.  

In dat vertrouwen mogen we verder gaan  

op de weg van verbondenheid,  

geloof en solidariteit 

in de naam van de Vader,  

de Zoon en de Heilige Geest. Amen.  
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Welkom 

Datgene wat iemand op het einde  

van zijn leven heeft gezegd, 

dat wat iemand naar het einde toe  

nog heeft gedaan, 

dat blijft leven in het hart van hen  

die overblijven, 

datgene wat iemand nog wenst of toewenst, 

dat willen we koesteren en bewaren. 

 

Zo willen we elkaar dragen, 

van op afstand, biddend, zingend, 

gelovend en hopend 

dat leven kan verder gaan, hoe dan ook. 

Dankbaar om wat ons gegeven wordt,  

ons geborgen wetend in Hem, in Haar  

die ook hier is, in God, 

in wie wij misschien niet altijd zo zeker zijn, 

maar naar wie ons verlangen gaat. 

Uitkijkend en vertrouwend  

dat Hij / Zij ons de Geest - kracht schenkt. 

 

Bidden om nabijheid 

In elke liefde komt dat cruciale moment 

dat een mens heel diep moet kiezen: 

ofwel geef je het kwaad een kans, 

ofwel kies je voor elkaar. 

Vergeven heet dat dan: 

mekaar aanvaarden zoals je bent 

en niet meer zoals je zou moeten zijn. 

Zo heeft God de wereld liefgehad. 

 

https://www.youtube.com/watch?

v=xbxUP9hzcAY 

Heer mijn God, naar U gaat mijn verlangen, 

Gij zult mij niet te schande maken. 

Maak mij met uw wegen vertrouwd, 

zet mij op het spoor van uw waarheid. 

Richt mij, Gij zijt de God die mij redt, 

op u wacht ik een leven lang. 

Gij zult mij niet te schande maken, 

want altijd zijt Gij goed geweest, 

een betrouwbare God. 

Denk dan niet aan mijn zonden, Heer, 

en als ik ontrouw was, vergeet het. 

Onze Vader 

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.  

 

Maak ons voor elkaar en voor de wereld  

tot levengevend brood,  

tot krachtig voedsel van vriendschap en 

vertrouwen, van perspectief en hoop.  

Maak ons, over fouten en tekorten heen,  

tot mensen van vergeving en vrede,  

zoals Gij het zijt voor ons.  

Maak ons vrij van angst en van alles wat denken 

en doen verlamt,  

en laat ons niet verzinken in de bekoring van de 

middelmatigheid.  

Maar wees voor ons de kracht  

en de uitdaging om ten volle te leven  

Want van U is het koninkrijk en de kracht en de 

heerlijkheid in eeuwigheid. Amen!  
 

Gebed om vrede 

God, mag uw Rijk van vrede,  

liefde en gerechtigheid komen, niet ver van ons,  

niet later, maar hier en nu. 

Dan zal onze wereld lijken op de aarde  

die Gij voor ons droomt. 

Help ons vrede te maken voor elkaar, 

steun ons bij wat goed is  

en laat ons een troost zijn voor elkaar.  
En wensen wij elkaar - van op afstand - vrede toe.  

 

Gebed 

Goede God, 

God van hoop en geestkracht, 

God van nieuw leven, 

Gij geeft ons de moed 

om eensgezind en eenvoudig te leven, 

vol liefde voor elkaar,  

net als de eerste christenen. 

Gij schenkt ons de kracht om uw naam  

waar te maken op deze aarde, 

Dat geloven wij U voor vandaag  

en voor de dagen die komen.  

Amen. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xbxUP9hzcAY
https://www.youtube.com/watch?v=xbxUP9hzcAY


Biddend tot U, God,  

zijn we verbonden met hen die U zoeken, 

maar niet weten hoe en waar, 

met hen die geïsoleerd zijn geraakt. 

Wij willen bidden dat er mensen zijn  

op hun weg die liefde geven 

en zo hun hart openen  

voor tekenen van nieuw leven. 

Zend ons daartoe uw Geest, God. 

Zend uw Geest, … 
 

Geloofsbelijdenis 

Ik geloof in God 

die het licht heeft geschapen 

om de aarde bewoonbaar te maken 

en mensen tot leven te brengen. 

 

Ik geloof in de mensen 

geschapen naar Gods beeld 

niet voor onrecht en dood 

niet voor angst en geweld 

maar voor het geluk geboren 

en om lief te hebben. 

 

Ik geloof in Jezus van Nazareth, 

mens met de mensen  

levend uit God 

en gekomen opdat mensen leven zouden hebben, 

leven in overvloed. 

Ik geloof in zijn opstand tegen de dood, 

en daarom levend tot op vandaag. 

 

Daarom mag ik geloven  

dat de dood niet het laatste is  

en daarom wil ik geloven  

in de beweging van Jezus; 

Hem wil ik volgen in het zoeken naar licht, 

in het dienen van mensen 

tot alles is voltooid 

en wij leven in vrede. 

 

Dankgebed 

God en vader, 

Wij danken U voor wie Gij zijt: 

een God die zijn mensen beschermt. 

Gij voedt ons met uw liefde 

Wij bieden ze U aan en willen zo doen  

wat uw Zoon heeft gedaan: 

elkaar nieuw leven aanreiken. 

Geef dat wij Hem telkens weer herkennen 

in het delen van deze gaven 

en mag zijn geest 

levend blijven in ons. 

Dat vragen wij U voor vandaag  

en de dagen die komen. Amen. 

 

 

Zet mij op het spoor van uw waarheid 

en denk alleen met liefde aan mij. 

Naar U gaat mijn verlangen, Heer. 

 

Zie naar mij om en wees mij genadig, 

want steeds weer zoeken mijn ogen naar U. 

Zend mij uw licht en uw trouw tegemoet, 

maak mij open en geef mij ruimte. 

Kom mij uit mijn angst bevrijden 

en denk alleen met liefde aan mij. 

Naar U gaat mijn verlangen, Heer. 

 

Gloria  zingen of luisteren 

https://www.youtube.com/watch?

v=xxdizbEaEw0 

 

 

Gebed 

God, Gij kent ons en Gij weet 

hoe wij hier vandaag weer voor U staan. 

Gij weet wie en wat ons ter harte gaat. 

In deze gemeenschap  

klinkt opnieuw uw naam: 

dit uur waarop wij u aanspreken 

en inspiratie zoeken bij U en bij elkaar. 

Wij bidden U:  

wees aanwezig in ieder van ons 

zodat wij, door woord en gebaar, 

in brood en wijn, deelgenoot worden 

van Jezus, uw Zoon en ook onze Heer. Amen. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xxdizbEaEw0
https://www.youtube.com/watch?v=xxdizbEaEw0


Lezing Handelingen 1, 12-14 
Na Jezus’ hemelvaart blijven de leerlingen 

eensgezind samenkomen … 

Wanneer Jezus naar de hemel is gegaan,  

keren zijn leerlingen van de Olijfberg terug naar 

Jeruzalem. De Olijfberg lag daar niet ver vandaan. 

Wanneer ze de stad binnenkomen, gaan ze naar 

de bovenzaal waar ze gewoonlijk bijeen komen: 

Petrus, Johannes, Jakobus en Andreas, Filippus en 

Tomas, Bartolomeüs en Matteüs, Jakobus van 

Alfeüs, Simon de Zeloot en Judas.  

Zij blijven allen trouw en één in gebed,  

samen met de vrouwen, met Maria, de moeder 

van Jezus, en zijn broers.  

 

Inleiding op het evangelie 

Tussen Pasen en Pinksteren 

klinken woorden, ontsteken we licht  

en weten mensen zich verwarmd  

door de verrezen Heer. 

Boek, jij bent geleefd, zeg ons hoe te leven. 

Dat wij zonder angst zullen leven wat we lezen. 

Het meeste van een mensenleven wordt  

echter het minste opgeschreven. 

Laten wij daarom verder trouw zijn aan elkaar  

en licht zijn als Hem. 

 

Evangelie  Johannes 17, 1-11a 

Nadat Hij gesproken had, keek Jezus omhoog  

naar de hemel en bad:  

"Vader, het uur is gekomen! Verheerlijk uw Zoon, 

zodat uw Zoon U kan verheerlijken.  

U hebt Hem macht gegeven over alle mensen. 

Geef hen daarom eeuwig leven.  

Dat wil zeggen dat ze U, de enige waarachtige 

God, leren kennen en ook degene die U gezonden 

heeft. Ik heb U op aarde verheerlijkt door te doen 

wat U aan Mij hebt gevraagd.  

Vader, laat Mij nu zitten aan uw zijde en bekleed 

Mij met de heerlijkheid die Ik bij U had nog voor 

de wereld er was.  

Ik heb uw naam kenbaar gemaakt aan de mensen 

uit de wereld, die U Mij hebt toevertrouwd.  

Ze hebben goed naar uw woord geluisterd.  

Nu weten ze, dat alles wat U Mij gegeven hebt, 

van U komt. Want de woorden die U Mij gegeven 

hebt, heb Ik aan hen doorgegeven, en zij hebben 

die aangenomen. Ze weten dat Ik van U ben 

uitgegaan En ze hebben geloofd dat U Mij hebt 

gezonden. Voor hen bid Ik, maar niet voor de 

wereld. Ik bid voor hen die U Mij hebt 

toevertrouwd, omdat ze van U zijn. 

Alles wat van Mij is van U en alles wat van U is,  

is van Mij. Zo is mijn heerlijkheid in mijn leerlingen 

zichtbaar geworden.  Ik ben al niet meer in de 

wereld, maar zij blijven in de wereld achter,  

terwijl Ik naar U toe kom." 

Duiding 

De gelovige betekenis van ‘eeuwig’ is eigenlijk: 

betrokken op God, waar God in aanwezig is.  

Wij mogen geloven dat God  

ook nu in ons leven aanwezig is.  

Hij is juist de diepste kern van het feit dat wij 

‘leven’. Hij staat mee aan het begin, het 

wonderlijke begin van elk mensenleven,  

onze herkomst .  

En Hij wenkt ons,  

Hij is ook het perspectief van ons leven,  

onze uiteindelijke toekomst.  

En tussen verleden en toekomst  

is Hij vandaag één en al liefde in ons, tussen ons, 

overal waar mensen vrede scheppen,  

overal waar vergeving gebeurt,  

overal waar de waarheid het haalt op de leugen, 

overal waar het goede het kwaad overwint.  

God is ons gegeven.  

Wij hoeven niet van alles te presteren  

om Hem op onze hand te krijgen.  

Zijn liefde is ons vele lengten voor.  

Mogen wij daar heel diep van overtuigd zijn.  

  

Voorbeden  

Biddend tot U, God, geven we uiting 

aan het verlangen 

dat onze wereld een thuis mag worden 

voor iedere mens, 

dat wij geraakt mogen worden  

door allerlei vormen van onrecht, 

dat wij onze pijn en boosheid niet ontlopen, 

dat wij van binnenuit begeesterd worden 

om te werken aan een thuis,  

een plek voor iedereen. 

Zend ons daartoe uw Geest, God, 

zodat wij worden herschapen. 

 

 

 

 

 

Biddend tot U, God,  

weten wij ons verbonden 

met hen die solidair zijn, 

met mensen op de vlucht of geen thuis vinden, 

met hen die zich inzetten voor het recht  

op erkenning dat elke mens heeft, 

- iedere mens immers heeft het recht  

een naam te dragen, gekend en bemind te zijn - 

solidair met hen die leven met een diep gemis, 

een grote angst een scherpe pijn. 

Zend ons uw Geest, God, 

zodat de hele aarde nieuw wordt. 

Zend uw Geest, … 


