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Voorgangers:   Niels van Dalsum en Mechteld Mickers 

Mistral combo:  Cora van Nieuwenburg, piano 

   José Kuppen, dwarsfluit 

   

Zingen  
Helaas maken de coronamaatregelen het niet mogelijk dat koor Mistral live zingt. 

Daarom is er voor gekozen om recente en oudere opnames te laten horen tijdens deze 

viering. Om dezelfde reden vragen we u om de liederen vandaag niet mee te zingen. 

Zodra het straks toegestaan is, zal Mistral weer graag live zingen! 

 

 

Wat ons bittere beproevingen lijkt, 

zijn vaak vermomde zegeningen. 
 

 

Openi ngs l ied  
  
 Om het geheim 

Tastend naar licht en hopend op de morgen 
vragen wij Jou die onze namen riep 
naar het geheim naar wat ons is verborgen, 
zoeken wij Jou die licht in ‘t duister schiep. 
 
Ben Jij de onrust die ons wakker maakte? 
Ben Jij de hartstocht die ons leven doet. 
Ben jij de stilte die ons hart zo raakte?  
Ben jij de bron liefdes eb en vloed? 
 
Tastend naar licht en hopend op de morgen 
vragen wij Jou die onze namen riep 
naar het geheim naar wat ons is verborgen, 
zoeken wij Jou die licht in ‘t duister schiep. 
 
Jij die ons kent tot in ons diepste wezen 
die ons al kende voor het eerste licht 
In jouw hand kunnen wij de toekomst lezen 
en in Jouw oog weerspiegelt ons gezicht. 
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Tegen de angst en tegen het vergeten 
tegen de nacht en tegen het gemis 
is er het vreemd, maar onvervreemdbaar weten  
Jij zult er zijn, die licht in duister is. 
 

 

W oor d van  w elkom  
 
 

Openi ngsgedachte  
 

Er zijn verleidingen, om eens lekker tot in de late uurtjes feest te vieren, 
Er zijn verleidingen, om op zondagsochtend lekker lang uit te slapen, 
Er zijn verleidingen, om te gaan voor een leugentje om best wil, 
Er zijn verleidingen, om het altijd maar te druk te hebben, 
Er zijn verleidingen, om vele slappe excuses te verzinnen, 
Er zijn verleidingen, om voor je verantwoordelijkheden weg te lopen, 
Er zijn verleidingen, om je te buiten te gaan aan eten en drinken. 
 
Waar is de verleiding gebleven, als het gaat om in gesprek te gaan met 
jezelf, 
waar is de verleiding gebleven, als het gaat om de stilte op te zoeken, 
waar is de verleiding gebleven, als het gaat om tijd te nemen voor een 
ander, 
waar is de verleiding gebleven, als het gaat om het helpen van je 
naaste, 
waar is de verleiding gebleven, als het gaat om verantwoordelijkheid te 
nemen, 
waar is de verleiding gebleven, als het gaat om bewust het goede te 
doen? 
 
Laat je vandaag eens verleiden om naar jezelf te kijken en stel jezelf de 
vraag: 
“Wat doe ik eigenlijk en welke gevolgen heeft dat voor de ander?” 
Laat je vandaag verleiden om te luisteren naar Zijn stem, naar Zijn 
woorden.  
Laat je vandaag verleiden om open te staan voor Zijn onbaatzuchtige 
liefde. 
In deze viering  staan wij stil bij verleidingen, op de proef gesteld 
worden en hoe wij daar mee om kunnen gaan. 
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Mom ent  van  inkeer  
 
V. We zouden moeten geloven in gelijke kansen voor elke mens 

en in uitgestoken handen. 
Maar we lijken nog steeds te geloven in het recht van de sterkste 
en in de taal van macht en geweld. 

A. Heer, ontferm U over ons. 
Geef ons de kracht om de juiste keuzes te maken. 

 
V. We zouden moeten geloven in de gelijkwaardigheid van elke mens. 

Maar we lijken nog steeds te geloven in voorrechten en superioriteit. 
A. Christus, ontferm U over ons. 

Geef ons de kracht om de juiste keuzes te maken. 
 
V. Wij zouden moeten geloven in een nieuwe hemel en een nieuwe aarde 

waarin Gods droom gestalte krijgt. 
Maar we lijken nog steeds te geloven, 
dat die droom een droom zal blijven. 
Dat je ervoor inspannen goed is voor idealisten, 
maar niet voor ons. 

A. Heer, ontferm U over ons. 
Geef ons de kracht om de juiste keuzes te maken. 

 

Gebed  
 
Ver s lag  van  een  pr ogr ammam aakst er  
 

Een flink aantal jaren terug ging ik met een groepswandelreis mee naar 
IJsland. Ik had er obsessief naar uitgezien, mijn droom kwam uit! Zoals 
wel vaker bij wandelvakanties splitste de groep zich al snel op in drie 
groepen: de fanatieke koplopers, vaak lange, lenige mensen voor wie 
de sportieve uitdaging vooropstaat; de middenmoters – daar behoorde 
ik toe – met gemiddelde lichamen en gemiddelde snelheden; en de 
achterblijvers. Die laatste groep bestond uit wat oudere vrouwen, en ze 
hielden de boel op, want twee hadden hoogtevrees, de derde een 
blessure aan haar been en de vierde leek niet vooruit te branden. Je 
móést in dit onherbergzame landschap op elkaar wachten, en dat wij al 
een halfuur zaten te pauzeren en het koud kregen deed er niet toe: ook 
de traagsten hebben recht op een pauze. 
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Ik ergerde me kapot. Dit schoot niet op zo, met dat gemekker over 
hoogtevrees, en dat allemaal tijdens míjn droomreis, waarvan ik geen 
seconde onbenut wilde laten. Ik probeerde de irritatie uit mijn lijf te 
benen. 
Op dag drie werd ik wakker met pijn in mijn knie. Ik kon nauwelijks een 
stap zetten. Een vrouw uit de trage groep bood me meteen haar 
wandelstok aan. Ik geneerde me, zei dat ik er zelf een zou kopen. De 
aardige IJslandse buschauffeur die ons een stuk reed naar een volgend 
verblijf, regelde met een bevriende andere chauffeur dat die twee 
stokken mee zou nemen van weer een bevriende collega met een 
sportzaak uit een klein IJsland dorp. In een besneeuwd landschap in 
the middle of nowhere stopten twee bussen, de ramen gingen open, de 
stokken werden aangereikt. Ze waren voor mij. De hele groep sloeg het 
tafereel gade, terwijl het schaamrood me naar de kaken steeg. 
De dagen erna liep ik achteraan. De trage groep was ontstellend lief 
voor me. Ze wachtten op me, hadden het goed met elkaar en ik mocht 
erbij horen. De een vertelde dat ze kanker had overleefd; IJsland was 
haar cadeau. De ander had haar man net verloren; IJsland was helende 
grond. Schaamte, geluk, liefde, dankbaarheid – ik voelde veel 
tegelijkertijd. 
Ik nam me voor deze levensles nooit meer te vergeten. Na de 
aankondiging van de tweede lockdown dacht ik eraan terug. Jort Kelder 
zei op televisie: ‘We zijn een kleine, zeer kwetsbare groep nu aan het 
beschermen, ten koste van al het andere.’ Zeker, dacht ik, en dat is 
precies de kern van beschaving en de test ervan: hoe je met de 
allerkwetsbaarsten omgaat. Soms betekent het: wachten op een ander, 
soms betekent het: je bekommeren om het verhaal van de ander. De 
kwetsbaren kunnen jong zijn, of oud. Het kan je vader of je moeder zijn. 
Of, op een dag, jijzelf. 

 

Tussenz ang  
 
Aan welke kant sta jij? 
 
´t Is niet moeilijk te geloven in een God hier ver vandaan. 
Te bidden en te strijden, zelfs te doden in Zijn naam. 
“Want we leven in het heden en Zijn woord is uit de tijd. 
Een verhaal van lang geleden, niet gestoeld op werkelijkheid.” 
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Stel dat God vandaag op aarde zou verschijnen 
en je vragen zou: kies jij nog steeds voor Mij? 
Zou je Hem recht in de ogen kunnen kijken? 
Aan welke kant sta jij? 
 

Willoos zwijgen wij bij onrecht, dat een mens wordt aangedaan. 
Zien toe hoe mensen lijden en elkaar niet meer verstaan.. 
En we bidden dat God ingrijpt, ons een nieuwe aarde geeft. 
Mens wat doe je met de vrijheid, die Hij jou gegeven heeft. 

Stel dat God…… 
 
Iedere dag voor Hem te kiezen is wat Hij van mensen vraagt. 
Zijn licht te laten schijnen in de wereld van vandaag. 
Alleen dan komt Hij tot leven, wordt de schepping weer als nieuw. 
In Zijn liefde durven delen, zonder twijfels, steeds opnieuw. 

Stel dat God……. 
 
 

Evangel i e   Mc., 1, 12-15 

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus 
 
De Geest dreef Jezus weg van de Jordaan, de woestijn in. 
Daar bleef Hij 40 dagen.  
Al die tijd stelde Satan Hem op de proef. 
Hij leefde midden onder de dieren en de engelen kwamen Hem 
verzorgen. 
Na de arrestatie van Johannes ging Jezus naar Galilea en maakte het 
grote nieuws van God bekend.  
“De tijd is rijp” zei Hij.  
“Het koninkrijk van God is dichtbij.  
Begin een nieuw leven en geloof dit evangelie”.  

 

Acc l am at ie  
God, U bent liefde, 
Bron van het leven. 
 

O verw eging  
 
 

Kor t e  s t i l t e  
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Beproevingen leren ons  

wat we zijn. 

 
Ge l oof sbe l i jden i s  
 
V.  Wij geloven in U God,  

herkenbaar in mensen  
die in elkaar geloven, elkaar vertrouwen, van elkaar houden.  

 
A.  Wij geloven in Uw herscheppende kracht  

die ons telkens weer nieuwe kansen geeft op te staan,  
elkaar tot zegen te zijn.  

 
V.  Wij geloven in Uw Zoon Jezus van Nazareth  

die vurig in opstand kwam  
tegen elke vorm van onrecht  
en daarom om het leven werd gebracht.  
 

A.  Maar wij geloven ook dat hij er is voor ons.  
dat hij ons niet verlaten heeft,  
dat hij leeft in ons, altijd en eeuwig.  

 
V.  Wij geloven in Uw Geest  

die kracht wordt in ieder van ons, die ons aanvuurt  
als Uw stem die ons hart verwarmt.  

 
A.  Wij geloven dat wij in Uw Geest  

mee kunnen werken aan Uw droom:  
Een leefbare wereld voor allen,  
voor heel uw mensenvolk. Amen  

 
 

Voorbede  

 
V. Laat het stil worden in onszelf,  

zodat we de noden in de wereld om ons heen kunnen zien. 
 
Bidden wij voor hen die moe zijn; afgetobd,  
mensen die zwak en ziek zijn:  
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dat wij ze niet in de kou laten staan 
maar hen bijstaan en ondersteunen.  
Laat ons zingend bidden  

A. Heer hoor mijn gebed, als ik roep, antwoord mij. 
Heer hoor mijn gebed, kom en luister naar mij. 
 

V. Bidden wij voor hen die zijn doodgezwegen,  
en denken niet meer mee te tellen:  
dat zij kunnen opstaan  
en door ons toedoen  
opnieuw gaan leven.  
Laat ons zingend bidden  

A. Heer hoor mijn gebed… 
 

V. Bidden wij voor hen die worden gemeden,  
en zich aan de kant gezet voelen:  
dat wij hen weer opnemen in de kring 
en zij opnieuw waardering ervaren.  
Laat ons zingend bidden. 

A. Heer hoor mijn gebed… 
 

V. Bidden wij voor hen  
die de weerlozen het leven nog moeilijker maken: 
dat wij dit kwaad bestrijden  
door het goede te doen,  
en dat wij met velen  
belangeloos de wereld maken  
tot Gods koninkrijk.  
Laat ons bidden. 

A. Heer hoor mijn gebed… 
 

V. Laat ons bidden voor allen  
die een speciale plaats innemen in ons hart,  
om wat ze voor ons hebben betekend  
en nog betekenen in woorden en herinneringen. 
Bidden we voor de intenties  
waarvoor in deze viering speciaal aandacht is gevraagd: 
voor…….. 
Laat ons bidden: 

A. Heer hoor mijn gebed, als ik roep, antwoord mij. 
Heer hoor mijn gebed, kom en luister naar mij. 
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V. Goede God, 

Maak ons alert-  
bedacht op meer gerechtigheid;  
Wek ons geweten, scherp ons gehoor,  
onze ogen voor alles wat mensen in hun waardigheid bedreigt. 
Dat vragen wij u door Jezus , Uw Zoon. 
Amen. 
 

Medi ta t i eve  muz iek  
 

 

Dankgebed  
 

V. Om te komen tot onszelf  
tot het stil en diep geheim  
dat ons leven in zich draagt,  
daarom noemen we jouw naam.  
 

A. God onmeetbaar en onzichtbaar  
als een woord aan ons gegeven  
toch aanwezig in ons midden  
als de warmte om ons heen.  
 

V. Die wij noemen: vader, moeder,  
vuur en adem van ons leven,  
lieve schaduw, zachte vrede,  
altijd bezig in ons hart.  
 

A. Die wij danken om ieder mens  
die op aarde leven mag,  
om ieder kind dat wordt geboren,  
om ieder die een ander vindt.  
 

V. Die wij zoeken om de troost  
in het mateloos verdriet  
om verloren idealen  
en een mens die sterven moet.  
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A. Die wij vieren om het licht  
dat doorbreekt als wij donker zijn,  
om de toekomst die wij dromen  
en de liefde om ons heen.  
 

V. In wie wij wonen als een huis  
waar ruimte is voor alle mensen,  
waar mensen ergens voor elkaar  
een plaats bewaren in hun hart.  
 

A. Op wie wij hopen, hoe dan ook  
op de redding van de wereld  
dat de dood het laatste woord niet is,  
en dat mensen vrijuit gaan.  
 

V. Die wij smeken om bevrijding  
voor rechtelozen en vertrapten,  
om de kracht in onze handen  
om recht te doen en op te staan.  
 

A. Die wij danken, voor Jezus van Nazareth,  
van wie wij de naam bewaren  
en doorgeven aan onze kinderen.  
 

V. Omdat Hij arm was met de armen  
en liefde gaf aan iedereen,  
was hij niet klein te krijgen.  
 

A. Omdat Hij ons heeft voorgedaan  
hoe wij moeten leven. 
Zo willen wij gaan op zijn weg,  
er zijn voor elkaar  
en oog hebben voor de ander  
in het leven dat wij samen leven.  
 

V. Bidden wij samen het gebed dat Jezus ons leerde: 
 

A. Onze Vader, die in de hemel zijt; 
uw naam worde geheiligd; 
uw rijk kome; 
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. 
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Geef ons heden ons dagelijks brood; 
en vergeef ons onze schuld,  
zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven;  
en leid ons niet in bekoring;  
maar verlos ons van het kwade. 
Want van U is het koninkrijk  
en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid.  
Amen. 
 

Vredesw ens  
 
V redes l ied  

(gespeeld door het Mistral-combo) 
 
Vrede voor alle mensen, 
vrede wens ik jou. 
Vrede voor alle mensen, 
vrede alle goeds. 

 
Gebed  

. 
 

Laat je niet verleiden te denken  
dat wat geen winst maakt ook geen waarde heeft. 

 

Li ed  
 Lord hold me    9 
 

Lord I come before You. 
Hear me now I pray. 
In Your presence I find comfort, 
You’re my hiding place. 

Heer, ik kom voor U staan. 
Luister naar mijn bidden. 
In Uw aanwezigheid voel ik mij veilig, 
U bent mijn schuilplaats. 

 
Lord hold me now I pray, 
I need you please let me stay. 
Only You can heal my broken heart, 
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never let me go. 
Heer houdt mij vast, bid ik, 
Ik heb U nodig, laat mij alstublieft blijven. 
Alleen U kan mijn gebroken hart helen, 
laat mij nooit gaan. 

 
Lord never let me go. 

Heer laat mij nooit gaan. 
 
Lord, You’re my hiding place. 
I run to You for shelter and rest. 
Lord, You’re my rest.  
Lord hold me now… 

Heer, U bent mijn schuilplaats. 
Ik kom tot U voor beschutting en rust. 
Heer, U bent mijn rustpunt. 
Heer, houdt mij vast... 

 
 
 

Mededel i ngen    
 
S lo t gedacht e    

 
Ik hoef niet naar de woestijn te gaan. 
Ik ga vaak wandelen en dan geniet ik van de rust 
en de stilte om me heen. 
Op een bankje hoor en zie ik van alles;  
ik denk wat na 
en laat gebeurtenissen aan me voorbij gaan. 
Waar kijk ik naar uit, wat vind ik leuk,  
wat vind ik moeilijk, 
waar maak ik me zorgen over  
en wat stoort mij? 
Het is net of ik in gesprek ben met mezelf. 
Ik sta stil bij de keuzes die ik in mijn leven heb gemaakt.  
 
Leven bestaat uit keuzes maken.  
Verleidingen en hebzucht kunnen een ware beproeving zijn. 
Hoe standvastig en overtuigd ben ik?  
Waar laat ik me door leiden? 
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Zie ik alleen het groenere gras van de buren 
en vergeet ik wat ik zelf echt heb? 
Wat doe ik eigenlijk  
en wil ik dat wel?  
Denk ik teveel aan mezelf en doe ik de ander tekort? 
Het lijkt wel of ik hier op dit bankje mijn gedachten opschoon. 
 
Wat ik niet nodig heb, verwijder ik.  
En wat ik niet kan verwijderen  
neem ik mee op een volgende wandeling. 
Dit geeft ruimte en helderheid. 
Ik schrik op door het gekwetter van een vogel. 
Ik sta op.  
Blij, opgewekt en tevreden 
wandel ik terug naar mijn eigen groene gras 
en loop voorbij aan alle verleidingen en hebzucht. 
Waar een “gesprek” op een bankje niet goed voor is. 
Heeft U misschien ook zo’n bankje? 

 

Zegenw ens  
(Als u kunt, mag u gaan staan) 

V. Bidden we samen: 
 
A. Heer, zet ons weer op de goede weg 

naar U en naar elkaar. 
Dan kiezen we voor uw Rijk van vrede en gerechtigheid. 
Ga met ons mee 
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen. 

 

Slot l i ed  
Die bank aan het water 
   
Op een dag neemt Hij je mee,  
naar een bank aan het water, 
al je twijfel komt naar boven,  
in geloven nu en later. 
Maar je weet dat het kan groeien,  
daarvoor ben je Hem zo dankbaar 
En Hij geeft je Zijn vertrouwen,  
want Hij geeft je graag iets tastbaars 
En net als je Hem wilt zeggen,  
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ik wil U mijn liefde geven 
komt heel de stad tot leven  
en hoor je meeuwen schreeuwen 
Je hebt steeds van Hem gehouden. 
 
En je wilt wel met Hem meegaan,  
samen naar de overkant 
En je moet Hem wel vertrouwen  
want Hij houdt al jouw gedachten in Zijn hand. 
 
En Jezus was een visser,  
die het water zo vertrouwde, 
dat Hij zomaar over zee liep,  
omdat Hij had leren houden, 
van de golven en de branding,  
waarin niemand kan verdrinken. 
Hij zei: 'Als je blijft geloven,  
kan de zwaarste steen niet zinken.' 
Maar de hemel ging pas open,  
toen Zijn lichaam was gebroken, 
En hoe Hij heeft geleden,  
dat weet alleen die visser aan het kruis. 
 
En je wilt wel met Hem meegaan,  
samen naar de overkant 
En je moet Hem wel vertrouwen  
want Hij houdt al jouw gedachten in Zijn hand. 
 
In gedachten ga je t'rug,  
naar die bank aan het water, 
waar geloof in Hem ging groeien,  
een geloof voor toen en later. 
En Zijn kracht is onmiskenbaar,  
waar de mensen steun bij zoeken 
en Zijn woorden gaan weer leven,  
sterker dan de mooiste boeken 
want geloven zit in mensen,  
die de waarheid willen vinden, 
doch de richting soms ontberen,  
door wat hen vaak doet verblinden 
als Zijn woorden plots verstillen. 
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En je wilt wel met Hem meegaan,  
samen naar de overkant 
En je moet Hem wel vertrouwen  
want Hij houdt al jouw gedachten in Zijn hand. 
 

 

Men moet menselijke handelingen niet bespotten,  
niet betreuren, niet veroordelen,  

doch begrijpen. 
 

 
 

I ns t r umenta l e  muz iek   

door het Mistral-combo 

 

Col l ec t e  
 
Vanwege de zorg voor elkaar zullen uw gaven nu niet worden 
opgehaald. 
Aan het einde van deze viering staan de collectemandjes op de tafels 
bij de uitgang. De opbrengst is bestemd voor onze Kapelgemeenschap. 
Uiteraard kunt u uw gift ook overmaken op bankrekening NL89 RABO 
0373.403.445 t.n.v. Kapelgemeenschap Ter Linde Uden. 

Hartelijk dank hiervoor! 
 

Vastenact ie  2021  
 
Met de start van de Vasten, start ook weer de Vastenactie. Corona 
gooide vorig jaar roet in het eten bij alle acties, hoewel de noden in de 
Derde Wereld opliepen. Dit jaar vragen wij uw aandacht voor een lagere 
school in Bwalengire in Oost Congo.  
De school moet hoognodig worden vervangen in het straatarme dorp. 
Geld is er niet, dus het lijkt onmogelijk. Maar met het aanleren van 
nieuwe technieken aan de plaatselijke bevolking, is het opbouwen van 
een nieuwe school mogelijk geworden. Komende weken wordt hiervoor 
niet alleen uw aandacht worden gevraagd, maar ook uw financiële 
steun. De volgende Mistral (eucharistie-)viering staat helemaal in het 
teken van deze Vastenactie! 
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Bij het samenstellen van deze viering hebben wij ons laten inspireren 
door te luisteren naar stemmen van en woorden uit: 

De Bijbel, programmamaker Stine Jensen, Michael Steehouder,  
James  Haddon Spurgeon, Oscar Wilde, Arthur Miller, Spinoza, 

leden van onze tekstgroep en andere gelovigen. 
 
 

U kunt reageren op deze viering via de 
Mistral website :  www.mistraluden.nl 

 
Kapelgemeenschap website:  www.kapelgemeenschap.nl 

 
 
 

Mistral zingt weer 
in de viering op zondag 21 maart 2021 om 10.00 uur. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

      gesponsord door  

 

http://www.mistraluden.nl/
http://www.kapelgemeenschap.nl/

