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Dichtbij en wereldwijd 
In de avond, na zonsondergang,  

bracht men allen die lijdend of bezeten waren,  
bij Hem.  

Marcus 1, 32-3365 
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♫ Openingslied: Wij komen tezamen 
 
Wij komen tezamen 
zoekend naar de vrede 
en vinden de reden 
in Bethlehem; 
God van zo hoge, 
naar ons  toegebogen! 
Komt, laten wij Hem zoeken ( 3x) 
In elkaar. 
 
Wij groeten de herders; 
Armen van de aard,  
die God zien ontaarden 
in macht, geweld. 
Wij zien en weten 
dat wij hen vergeten. 
Komt. laten wij hen vinden (3x) 
Overal 
 
Wij groeten de wijzen, 
naam en huis verloren, 
op reis om te horen 
waar God zich meldt. 
Alwat zij zagen 
was een Kind vol vragen! 
Komt, laten wij hen volgen (3x) 
In geloof 
 

 Inleiding 
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We bevinden ons in de tijd door het jaar. 
Het is de tijd waarin we met Christus 
door het land Israël trekken 
en als zijn leerlingen zijn woorden en zijn daden zien, 
om zo onderricht te worden in het evangelie. 
Bij die daden hoort ook het genezen van de zieken, 
het verhelpen van de kwalen 
die het menselijk bestaan bezwaren. 
Het was - en is - voor velen een reden Hem te zoeken. 
Ook ieder van ons torst zijn lasten 
en Christus nodigt ons uit om ze Hem hier aan te bieden, 
in de ontmoeting met Hem, 
opdat ze deel kunnen worden van zijn werk 
om de wereld te genezen en te redden. 
Stellen we ons dan voor Hem, 
met alles wat we zijn en wat we meedragen. 
 
 Schuldbelijdenis 
 

♫Loflied: Heel de aarde 
 
Refrein: Heel de aarde jubelt en juicht voor de Heer, 
alleluia, alleluia. 
 
Ja, heel de aarde moet God wel prijzen, 
loven zijn machtig beleid, 
omdat Hij steeds op wondere wijze 
alles bestuurt in gerechtigheid. Refrein: 
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Ja, God  is goed, schenkt ons zijn zegen; 
toont ons zijn aanschijn van licht; 
Hij gaat ons voor op alle wegen, 
heeft uit de zonden ons opgericht. Refrein: 
 
 Openingsgebed 

Almachtige God, 
allen die zich zwak en kwetsbaar weten, 
vinden bij U vertroosting en sterkte. 
Kom naar ons toe als het lijden ons treft, 
als de dagen traag aan ons voorbijgaan 
en de toekomst zonder uitzicht is. 
Genees ons van alle kwalen, 
wees de rots van ons vertrouwen. 
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon... 
 

L.: De eerste lezing is uit de het boek Job 7, 1-4.6-7 

Job klaagt over het lijden, dat hij als een grote 
onrechtvaardigheid ervaart.  
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. Bedenk 
dat mijn leven een ademtocht is, dat mijn ogen het geluk 
niet meer zullen zien.” 
Zo spreekt de Heer.   -   Wij danken God 
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Antwoordpsalm: Psalm 147, 1-2.3-4.5-6  

L.:  Prijst nu de Heer, het is goed Hem te loven,  
bezingt onze God, alle lof komt Hem toe.  
De Heer bouwt de stad Jeruzalem op,  
verzamelt Israël uit de verstrooiing. 

A.:  Prijst nu de Heer; gebroken harten geneest Hij 
weer.  

 

L.: Gebroken harten geneest Hij weer,  
Hij heelt alle bloedende wonden.  
Hij die het getal van de sterren kent  
en elk van hen roept bij zijn naam: 

A.: Prijst nu de Heer; gebroken harten geneest Hij 
weer. 

 

L.: Verheven is Hij, onze Heer, en almachtig, 
zijn wijsheid is onbegrensd. 
De Heer verheft de vernederden 
maar zondaars werpt Hij ter aarde. 

A.:  Prijst nu de Heer; gebroken harten geneest Hij 
weer. 

 
L.: De tweede lezing is uit de eerste brief van de heilige 

apostel Paulus aan de Korintiërs 9, 16-19.22-23 
Paulus vraagt geen enkele vergoeding voor zijn  
zendingswerk; hij wil vrij blijven en het leven 
van de zwaksten delen om hen zo voor Christus te 
winnen. 
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Broeders en zusters, dat ik het evangelie predik is voor mij 
geen reden om te roemen: ik kan niet anders. Wee mij, als 
ik het evangelie niet verkondig! Deed ik het uit eigen 
beweging, dan had ik recht op loon; maar zo is het niet: 
het is een taak die mij is toevertrouwd. Wat is dan mijn 
verdienste? Dat ik het evangelie kosteloos verkondig, 
en geen gebruik maak van het recht aan de prediking 
verbonden. Van allen onafhankelijk, heb ik mij de slaaf 
van allen gemaakt om er zo veel mogelijk voor Christus te 
winnen. Met de zwakken ben ik zwak geworden om de 
zwakken te winnen. Alles ben ik voor allen om er tot elke 
prijs enkelen te redden. En ik doe alles voor het evangelie 
om er ook zelf deel aan te krijgen. 
Zo spreekt de Heer.   -   Wij danken God 
 

♫Tussenlied: Vanwaar zijt Gij gekomen. 
Vanwaar zijt gekomen, 
 wij wisten niets van U. 
In onze stoutste dromen 
Was God nooit hier en nu. 
Een nieuwe God zijt Gij, 
Die onder ons wil wonen, 
Zo ver weg, zo dichtbij. 
 
Gij zijt ons doorgegeven 
een naam, een oud verhaal 
Uw woorden uitgeschreven 
In ied’re mensentaal. 
Ons eigen levenslot 
Met uw geluk verweven, 
Zo zijt Gij onze God. 
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Gij zijt in ons verloren,  
Wij durven U niet aan, 
Uw stem in onze oren, 
Uw komst in ons bestaan. 
Een mens van vlees en bloed, 
een Kind voor ons geboren, 
een Naam die sterven moet. 
 
 Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus 

volgens Marcus 1, 29-39 
Dag en nacht is Jezus in de weer om zieke en lijdende 
mensen bij te staan. Uit het heilig evangelie volgens  
 
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. 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.” 
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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. 
Zo spreekt de Heer.   -   Wij danken God 
 
Overweging  
 
Geloofsbelijdenis 
 
Voorbede  

Broeders en zusters, laten ook wij, net als de inwoners 
van Kafarnaüm Christus zoeken en Hem onze gebeden 
brengen. 
 

Voor hen die als opvolgers van de apostelen over de 
Kerk waken: 
dat zij in hun streven alles voor allen te zijn, de 
vreugde mogen ervaren om zoveel mogelijk mensen 
voor Christus te winnen. Laat ons bidden. 
 

Voor allen die lijden of bezeten zijn:  
dat zij in hun toenadering tot Christus verlichting en 
verlossing mogen vinden. Laat ons bidden. 

 

Voor allen die professioneel of vrijwillig andere mensen 
bijstaan die lichamelijk, geestelijk of sociaal te lijden 
hebben: dat zij daarin iets van Gods Rijk mogen 
ontdekken. Laat ons bidden. 
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Voor allen die deel uitmaken van het lichaam van de 
Kerk: dat de Geest ons ertoe aanzet alles te doen voor 
het evangelie om er ook zelf deel aan te krijgen.  
Laat ons bidden. 
 
Hier volgen de intenties van de eigen gelovige 
gemeenschap. 
 

Barmhartige God, 
Gij hebt uw Zoon erop doen uittrekken om zieken te 
genezen en uw Koninkrijk te verkondigen. Neem ons 
aan, die hier tot U bidden en maak ons deel van uw 
verlossend werk, door Christus onze Heer. Amen. 
 
Terwijl brood en wijn naar het altaar worden gebracht wordt 
de collecte gehouden. 

 

♫ Tafellied: Heer, onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 
Heer, onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 
En hoe onzegbaar ons nabij. 
Gij zijt gestadig met ons bezig, 
onder uw vleugels rusten wij. 
 
Gij zijt niet ver van wie U aanbidden, 
niet hoog en breed van ons vandaan. 
Gij zijt zo mens’lijk in ons midden, 
dat Gij dit lied wel zult verstaan. 
 
Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen 
en niemand heeft U ooit gezien. 
Maar wij vermoeden en geloven, 
dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient. 
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Gij zijt in alles diep verscholen 
in al wat leeft en zich ontvouwt. 
Maar in de mensen wilt Gij wonen 
met hart en ziel an ons getrouwd. 
 
Heer, onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig, 
waar ook ter wereld mensen zijn. 
Blijf zo genadig met ons bezig, 
tot wij in U volkomen zijn. 
 
 Gebed over de gaven 

Heer, aanvaard de gaven van mensen die zich zondig 
weten, maar toch vertrouwen op uw woord. 
Als Gij met ons zijt, 
dan wordt onze armoede tot overvloed, 
durven wij roemen op onze zwakheid. 
Want Gij zijt onze kracht door Christus onze Heer. 
 
Prefatie 

V. De Heer zal bij u zijn. 
Al. De Heer zal u bewaren. 
V. Verheft uw hart. 
Al. Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
V. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 
Al. Hij is onze dankbaarheid waardig. 
Heilige Vader, machtige eeuwige God, 
om recht te doen aan uw heerlijkheid, 
om heil en genezing te vinden zullen wij U danken, altijd 
en overal. Uw grootheid is niet te doorgronden: 
in uw goddelijke kracht 
zijt Gij de zwakke mens te hulp gekomen. 
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Uit onze eigen sterfelijkheid 
hebt Gij het geneesmiddel ten leven genomen 
en aan hen die verloren waren, 
hebt Gij langs de weg van hun ondergang 
behoud en redding gebracht door Christus onze Heer. 
Door wie de engelen, die eeuwig staan voor uw troon, 
U vol vreugde aanbidden, koning in majesteit. 
Laat nu ook onze stemmen meeklinken in dit koor, 
wij smeken U - en dat ook onze hulde wordt gehoord 
als U ter eer dit lied wordt aangeheven: 

♫ Heilig, heilig, heilig … 
 

Eucharistisch gebed 
V.: God, onze Vader, wij danken U met heel ons hart, want 
Gij hebt ons tot leven geroepen, Gij hebt ons bestemd 
voor het geluk in Jezus, uw Zoon, onze Heer.  
 
Al.: In Hem zien wij uw goedheid en uw wil om ons allen 
te redden. Hij is het verlossende Woord, uw helpende 
hand. Nooit willen wij vergeten hoe Hij één werd met ons 
in lijden en dood. Onze last maakte Hij tot de zijne, zijn 
trouw werd de onze. Blijvend zijn wij u dank verschuldigd 
om Hem. 
 
V.: God, onze Vader, wij vragen U: zend over dit brood en 
deze wijn de kracht van uw heilige Geest; dat zij voor ons 
het Lichaam en Bloed worden van uw veelgeliefde Zoon, 
Jezus Christus. 
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Toen het paasfeest op handen was kwam zijn uur. Hij had 
de zijnen in de wereld bemind; nu gaf Hij hun een bewijs 
van zijn liefde tot het uiterste toe. In het bewustzijn dat Hij 
van U was uitgegaan en naar U terugkeerde, heeft Hij het 
brood in zijn handen genomen, en zijn ogen opgeslagen 
naar U, God, zijn almachtige Vader, de zegen uitgesproken, 
het brood gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de 
worden: NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN, WANT DIT IS 
MIJN LICHAAM, DAT VOOR U GEGEVEN WORDT. 
 
Zo nam Hij ook, toen zij gegeten hadden, de beker in zijn 
handen, Hij sprak de zegen en het dankgebed, reikte hem 
over aan zijn leerlingen en zei: NEEMT DEZE BEKER EN 
DRINKT HIER ALLEN UIT, WANT DIT IS DE BEKER VAN HET 
NIEUWE ALTIJDDURENDE VERBOND, DIT IS MIJN BLOED 
DAT VOOR U EN ALLE MENSEN WORDT VERGOTEN TOT 
VERGEVING VAN DE ZONDEN. BLIJFT DIT DOEN OM MIJ TE 
GEDENKEN. 
 
Verkondigen wij het mysterie van het geloof. 
Al.: Redder van de wereld, bevrijd ons,  
Gij die ons hebt verlost door uw kruis en verrijzenis. 
 
V.: Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus 
Christus, uw Zoon, onze Heer: zijn overgave in lijden en 
dood, de overwinning van zijn verrijzenis en de glorie van 
zijn hemelvaart; wij bieden U deze gaven aan, het levende 
brood en de heilzame beker, terwijl wij vol vertrouwen 
uitzien naar zijn komst in heerlijkheid. 
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Al.: Zend nu, Vader, de Trooster en Helper in ons midden, 
uw heilige Geest. Wek de gezondheid van Jezus Christus in 
ons hart. Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde. Raak 
ons met het vuur van uw Geest en breng ons elkaar nabij. 
 
V.: Vrijmoedig in deze Geest bidden wij U, Vader, voor uw 
heilige kerk. Bescherm haar en leid haar; geef haar vrede 
en eenheid over de hele wereld. Geef wijsheid en kracht 
aan paus Franciscus, aan onze bisschop Johannes, en aan 
allen die Gij als herders in uw kerk hebt aangesteld.  
 
Al.: Gedenk in uw goedheid ook degenen, die een 
bijzondere plaats innemen in ons hart en vergeet niet hen, 
die door de dood van ons zijn heengegaan.  
 
V.: Samen met heel uw volk, met de maagd Maria, de 
moeder van de Heer, met Sint Jozef, haar bruidegom, met 
de apostelen, martelaren en al uw heiligen; samen ook 
met allen ter wereld, die op U hun vertrouwen hebben 
gesteld, vragen wij om uw barmhartigheid, erkennen wij 
uw grootheid en brengen wij U onze dank, door Jezus, uw 
Zoon, onze Heer. 
 
Al. Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam 
geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de 
eenheid van de heilige Geest hier en nu en tot in 
eeuwigheid. Amen. 
 
V. Bidden wij tot God, onze Vader, 
met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. 
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Onze Vader 
Al.: 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. 
Want van U is het koninkrijk en de kracht en 
de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. 
 
vredeswens     
 

♫Lam Gods 
 
Communie 
 

♫Communielied: Vergeet het niet 
Laten wij het niet vergeten: 
met elkaar dit brood te eten 
en te drinken deze beker. 
Mensen groeien naar elkaar, 
kunnen bouwen aan een wereld 
zoals Jezus deed geregeld. 
Dan is God in mensen tastbaar, 
wordt de vrede onvoorstelbaar 
En komt geluk niet in gevaar. 
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 Slotgebed 
Heer, voor zieke en zwakke mensen 
hebt Gij een maaltijd aangericht. 
Met lege handen zijn wij naar U toegekomen, 
en Gij zendt ons nu heen met een overvloed van gaven. 
Bevestig ons vertrouwen op U en maak ons voor het oog 
van de mensen tot een licht dat hun uw grootheid 
openbaart. Door Christus onze Heer. 
 

Mededelingen 
 

Wegzending en zegen 
 

♫ Slotlied: Uit vuur en ijzer 
Uit vuur en ijzer, zuur en zout 
Zo wijd als licht, zo eeuwen oud, 
uit alles wordt een mens gebouwd 
En steeds opnieuw geboren. 
Om ijzer in vuur te zjn 
Om zout en zoet en zuur te zijn, 
Om mens voor een mens te zijn, 
Wordt alleman geboren. 
 
Om water voor de zee te zijn, 
om anderman een woord te zijn, 
om niemand weet hoe groot en klein, 
(-gezocht, gekend, verloren-) 
om avond en morgenland, 
om hier te zijn en overkant, 
om hand in een and’re hand 
om niet te zijn verloren. 
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Om oud en wijd als licht te zijn, 
om lippen, water, dorst te zijn. 
om alles en om niets te zijn,  
gaat iemand tot een ander. 
Naar verte die niemand weet, 
door vuur, dat mensen samensmeedt; 
om leven in lief en leed 
gaan mensen tot elkander. 


