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Voorgangers:  Anny Nota en Riki Schellekens 

   

Zingen en brood delen 
 

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! 

 

En om een veilige afstand tot elkaar te kunnen blijven behouden, delen we vandaag 

het brood van liefde en leven niet, wetende dat Hij die een en al liefde is, toch bij ons 

is. 

 

Soms heb je van die dromen, die je wakker houden, 

tot je ze uitvoert. 
 

Openi ngs l ied  
  
 Open up your heart 

Sing this song with open heart and let the Lord begin 
To start His work within your life and let the sunshine in. 
I believe in music as the wonder of His grace. 
Praises to the Lord.  

Zing dit lied met open hart en laat de Heer beginnen 
Met zijn werk binnen jouw leven en laat de zonneschijn binnen. 
Ik geloof in muziek als het wonder van zijn genade. 
Eer aan God! 

 
Refrein: 
Open up your heart! 
Open up your heart! 
Open up your heart to Jesus. 
Open up your heart! 
Open up your heart! 
Open up your heart to Him! 

Open je hart voor Jezus 
Open je hart voor hem. 
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Rivers, mountains, valleys, ev’rything the Lord has made. 
Birds that roam the sky to fly and trees provide the shade. 
Take a good look at yourself and realize a new. 
He’s the Lord of all. 

Rivieren, bergen, dalen, alles heeft de Heer gemaakt 
Vogels die door de lucht vliegen en bomen die schaduw geven. 
Kijk goed naar je zelf en ontdek het nieuws. 
Hij is de Heer van alles. 

 
Praise His name with word and music, clap your hands and sing. 
He can change your life forever, glory to the King. 
Shout it out to all the world to open up their hearts. 
Glory to His name. 

Loof Zijn naam met woord en muziek, klap in je handen en zing! 
Hij kan je leven voor altijd veranderen, glorie aan de Koning. 
Schreeuw het uit tegen heel de wereld om hun harten te openen. 
Loof Zijn naam 

 
Open up your heart! 
Open up your heart! 
Open up your heart to Jesus. 
Open up your heart! 
Open up your heart! 
Open up your heart to Him, Him, to Him! 
Open up your heart to Him. 

 

W oor d van  w elkom  
 
 

Openi ngsgedachte  
 

Het klokje van de kapel luidt schel en doordringend. Het roept ons om 
naar de kapel te komen. 
Deuren van huizen gaan open en mensen gaan op weg, druk pratend of 
gewoon arm in arm. In de kapel zie ik de voorgangers heen en weer 
lopen. Zij hebben de viering van vandaag voorbereid. Ze hebben met 
elkaar gezocht naar teksten, naar woorden die ons verbinden, die ons 
in contact brengen met Hem, die ons ooit is voorgegaan. 
Wie geeft hun toch deze  woorden? Wij zitten, luisteren naar woorden 
die ons hier hebben samengebracht. Wat willen we horen?  
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Woorden van hoop, woorden van verdriet of woorden die de kern van 
ons leven beroeren? Werden de voorgangers geroepen door het 
klokje? Of voelden zij zich geroepen om voor ons allemaal deze viering 
te maken? Wat was hun drijfveer, hun inspiratie?  
Voel ik me ook geroepen om iets te doen? 
 
Naast me zit onze huisarts; wat zoekt hij? Wat wil hij horen, met welke 
oren luistert hij? Denkt hij aan corona of ergens anders aan?  
Ik ben nieuwsgierig; Waarom bent u hier? Bent u ook geroepen om hier 
naartoe te komen? Is het uit gewoonte of om een gevoel van 
verbondenheid, van samenzijn te vinden?  
Eigenlijk zijn wij allemaal geroepen. 
Zo zullen er onder ons mensen zijn die  zich willen inzetten voor 
medemensen. Ze doen  vrijwilligerswerk voor: vluchtelingen, bejaarden, 
thuiszorg, gehandicapten, sportverenigingen, solidariteitswerk, 
Amnesty, enz. 
Ik hoef niet ver meer te zoeken: er zijn heel veel mensen die zich 
geroepen voelen om iets  voor een ander te doen.  
Als dat geen roeping is, dan weet ik het niet meer! 

 

Mom ent  van  inkeer  
 
V. Goede God, 

Als het leven ons roept, 
ons uitdaagt tot beter en verder, 
En wij kunnen of willen niet horen 

A. Ontferm U dan. 
 
V. Goede God, 

Als een mens ons roept 
Ons uitdaagt tot vriendschap en genegenheid 
En wij willen niet zien, 

A. Ontferm u dan. 
 
V. Goede God, 

als U ons roept, 
ons uitdaagt om zelf vol belofte te zijn, 
en wij willen niet weten, 

A. Ontferm u dan. 
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V. God, onze Vader 
Onze oorsprong en onze bestemming. 
Breng ons naar uw land vol beloften, 
nu en voor altijd,  
in de eeuwen der eeuwen. Amen 

 

Gebed  
 

Lez i ng  
 
GEROEPEN: Getuigenis van een oogarts 
 
Als zeventienjarige had ik het moeilijk om een studiekeuze te maken.  
Ik besloot geneeskunde te studeren, toen al met de bedoeling om in de 
derde wereld aan de slag te gaan. Het leek mij een ideale manier om 
echt iets goeds te doen voor mensen die in armoede leven en die veel 
minder kansen krijgen dan wij.  
Ik wist helemaal niet hoe dat zou verlopen, want ik was toen nog nooit 
buiten Europa op reis geweest en ik had er ook geen flauw benul van 
wat het inhoudt om je als arts in de derde wereld in te zetten.  
Het studeren vlotte goed en ik specialiseerde me in oogheelkunde.  
En zoals gepland, vertrok ik onmiddellijk na mijn studies naar Afrika  
en begon ik er als oogarts te werken.  
 
Vandaag, veertien jaar later, doe ik dat nog steeds met evenveel 
energie en gedrevenheid. Inmiddels heb ik begrepen dat dat mijn 
roeping is. Ik voel me gelukkig in wat ik doe. Ik ben ervan overtuigd  
dat ik via mijn beroep veel mensen gelukkig kan maken.  
Ik geloof dat het Gods wil is dat we onze talenten ontwikkelen  
en gebruiken in dienst van onze naaste. 

 

Tussenz ang  
 
Lef 
 
Hij was jong en slim en had verstand van zaken, 
oogstte bijval op de beurs en in de kroeg. 
Iedereen wist: deze jongen gaat het maken. 
Het beste was voor hem niet goed genoeg. 
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Maar steeds vaker werd ie bang en zwetend wakker. 
Het gebral van vrienden ging hem tegen staan. 
Op een mooie lentedag  
nam hij opgewekt ontslag 
kocht een zeilboot om de wereld rond te gaan. 
 
Iedere dag heb je opnieuw de keus 
ren je door of gooi je rigoureus 
je bestaan overhoop. 
Weg de onzin, het gejaag en het gedoe. 
Heb je het lef dan is het nooit te laat  
om te beseffen dat het zo niet gaat. 
Reik niet naar de hemel, maar haal hem naar je toe. 
 
Van haar ouders moest ze zeker gaan studeren. 
Toen ze arts was dacht ze: ik word zangeres. 
Ze schreef haar eigen lied. 
Een grote hit dat werd het niet, 
maar voor haar was het een ongekend succes. 
Iedere dag … 
 
In ons hoofd klinken de stemmen nog van vroeger. 
Geef niet op, je kunt het wel als je je best maar doet 
Dan maar doodsbang om te falen,  
maar die top die zal je halen 
tot je niet meer weet waar je het zoeken moet. 
Iedere dag … 
 
Waarom zou je altijd op je tenen lopen? 
Dat houdt niemand vol, geloof dat maar van mij. 
Bal je vuisten niet, maar hou je handen open. 
Kijk in plaats van steeds omhoog 
een keer opzij! 
 

Evangel i e   Joh 1, 35-42 

 Uit het heilig evangelie volgens Johannes. 
 

Johannes stond met twee van zijn leerlingen aan de overkant van de 
Jordaan. Toen hij Jezus voorbij zag komen, zei hij: “Daar is het Lam 
van God.”  



God zoekt mij... Zoek ik God?   17 januari 2021 
 

 

7 

 
 

De twee hoorden het hem zeggen en volgden Jezus. Jezus draaide 
zich om en toen hij zag dat ze hem volgden vroeg hij: “Wat willen jullie?” 
Zij antwoordden: “Waar woont u rabbi?” Rabbi betekent “meester”.  
”Kom maar kijken”, zei hij. Ze gingen mee, zagen waar hij woonde  
en bleven de rest van de dag bij hem. Het gebeurde om ongeveer vier 
uur in de middag.   
Een van de twee, die Johannes’ woorden gehoord hadden en Jezus 
waren gevolgd, was Andreas, de broer van Simon Petrus.  
Het eerste wat Andreas deed was zijn broer Simon opzoeken. 
“We hebben de Messias gevonden”, zei hij  tegen hem. Messias 
betekent hetzelfde als Christus, namelijk “gezalfde”.  
Toen bracht hij Simon bij Jezus. Jezus keek hem aan. 
“Jij bent Simon, de zoon van Johannes”, zei hij. “Voortaan zul je Kefas 
heten.” Kefas is hetzelfde als Petrus en betekent “rots.” 

 

Acc l am at ie  
Het woord dat ik jou geef is niet te zwaar, 
is niet te hoog, jij kunt het volbrengen. 

 

O verw eging  
 
 

Kor t e  s t i l t e  
 
 

Waar je talenten  
en de behoeften van de wereld elkaar kruisen,  

daar ligt je roeping. 
 

 
Ge l oof sbe l i jden i s  
 
V. Ik geloof door alle twijfel heen,  

dat U de schepper van alle leven bent, God. 
 

A. Ik geloof door alle twijfel heen,  
dat U mijn leven vaak ongemerkt binnen komt, 
dat U mij geneest, zoals Jezus deed  
en dat U in mijn leven aanwezig bent. 
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Ik geloof in Uw woorden,  
in Uw blijde boodschap  
die me telkens weer confronteert met mijn roeping.  
 
Vanuit Jezus’ woorden heeft U ons aan elkaar geschonken,  
om elkaar te beschermen en tot vrede te brengen.  
 
Ik geloof met alle hoop die in mij is,  
dat Uw Geest in mensen komt,  
heel warm en menselijk.  
 
Dat die Geest in ons de hoop doet groeien,  
dat de dag komt  
waarop de hele wereld genezen kan zijn  
en dat ik hieraan mag meewerken. 
 
Ik geloof,  
ondanks alle twijfel,  
met alle hoop die in mij is. 
Amen.  
  

 

Voorbede  

 

Laat het stil worden in ons zelf, 
zodat we de stem van God kunnen horen, die ons roept. 
Om te doen, waar ons hart ligt. 
 
We bidden voor alle leiders, 
dat zij luisteren naar elkaar  
en naar de stemmen van kwetsbare mensen. 
Dat zij volharden in hun inzet voor de zwakkere mens,  
die de betrokkenheid en hulp zo hard nodig heeft. 
Laat ons samen bidden.  

God, U bent liefde, 
Bron van het leven. 

 
 
Bidden we voor alle mensen die een vage roeping ervaren,  
dat zij durven luisteren naar de stem van het goede.  
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Dat zij zich kwetsbaar durven opstellen om dienstbaar te zijn aan 
anderen . 
Laat ons samen bidden.  

God, U bent liefde, 
Bron van het leven. 

 
Bidden we voor onszelf, dat we ontvankelijk worden voor de vragen van 
mensen om ons heen. 
Dat we hun vragen om hulp kunnen omzetten in praktische daden  
en zo bijdragen aan het geluk van onze naasten.  
Laat ons samen bidden.  

God, U bent liefde, 
Bron van het leven. 

 
Bidden we voor ons zelf,  
dat het samen vieren ons kracht en sterkte geeft.  
Dat we in onze omgeving onze roeping als gelovige,  
telkens opnieuw vorm kunnen geven 
en daardoor weer een raam kunnen openen  
als ergens een deur wordt gesloten.  
Laat ons samen bidden.  

God, U bent liefde, 
Bron van het leven. 

 
Bidden we 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 samen bidden.  

God, U bent liefde, 
Bron van het leven. 

 

God, Uw stem heeft ons geroepen,  
Uw woord heeft ons geraakt.  
We hopen en bidden dat we U meer durven toelaten,  
God van veraf en dichtbij  
vandaag en tot in eeuwigheid.  
Amen.       
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Li ed  
 

It's me, it's me oh Lord   018 
 
REFREIN 
It's me, it's me oh Lord, 
standing in the need of prayer. 

Ik ben het, Heer, 
Die een gebed nodig heeft. 
heb genade 

 
Not my father or my mother, 
but it's me oh Lord 
Standing in the need of prayer. 
Refr. 

Niet mijn vader of mijn moeder, maar ik ben het, oh Heer, 
die een gebed nodig heeft. 

 
Not my sister or my brother 
but it's me oh Lord. 
Standing in the need of prayer. 

Niet mijn zus of mijn broer, maar ik ben het, oh Heer, 
die een gebed nodig heeft. 

 
Not my deacon or my leader 
but it's me oh Lord. 
Standing in the need of prayer. 

Niet de diaken of de voorganger, maar ik ben het, oh Heer, 
die een gebed nodig heeft. 

 

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.  
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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.  
 

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,  
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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.  
 
(door Mistral gezongen) 
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 schuld. 
Zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven  
en leidt ons niet in bekoring,  
maar verlos ons van het kwade. Amen. 
 
 

Vredesw ens  
Vrede voor alle mensen, 
vrede wens ik jou. 
Vrede voor alle mensen, 
vrede alle goeds. 

 
S lo t gebed  

. 
 

De roeping van iedere man en vrouw is  

om andere mensen te dienen. 
 

Li ed  
 Je cherche le visage 
 

Je cherche le visage 
le visage du Seigneur. 
Je cherche son image  
tout au fond de vos coeurs. 

Ik zoek het gezicht van de Heer 
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Ik zoek zijn beeld  
in het diepst van jullie harten. 
 

Vous êtes le corps du Christ 
Vous êtes le sang du Christ 
Vous êtes l'amour du Christ  
alors  Qu'avez vous fait de lui? 

U bent het Lichaam van Christus, 
U bent het Bloed van Christus 
U bent de liefde van Christus 
dus, wat heb je met Hem gedaan? 

 
Vous êtes le corps du Christ  
Vous êtes le sang du Christ 
Vous êtes la paix du Christ 
alors  Qu'avez vous fait de lui? 

U bent de vrede van Christus 
 
Vous êtes le corps du Christ 
Vous êtes le sang du Christ 
Vous êtes la joie du Christ 
alors  Qu'avez vous fait de lui? 

U bent de vreugde van Christus 
 
Je cherche le visage 
le visage du Seigneur. 
Je cherche son image  
tout au fond de vos coeurs. 

 
 

Mededel i ngen    
 
S lo t gedacht e    

 
De marktkoopman schreeuwt de longen uit zijn lijf. Hij prijst zijn waren 
aan alsof er geen betere en andere zijn. Hij roept en lokt de mensen  
om naar zijn kraam te komen: 
“nog één en nog één, deze doe ik er gratis bij, deze is voor tante Trees 
en deze voor opa Joop.” Zo gaat hij maar door tot de tas vol zit met 
fruit. 
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Jezus, Hij die wij volgen, was geen standwerker en ook geen 
marktkoopman. Hij verkoopt niets! Hij geeft ons gratis woorden, 
woorden waarmee wij ons kunnen voeden. 
Deze woorden mogen bezinken, ontkiemen, wortel schieten en 
uiteindelijk weer vruchten voortbrengen. Woorden die naar meer 
smaken en ons inspireren. 
Ze raken de kern van ons bestaan: 
Het is liefde, die ons de weg wijst! 
 

 

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

V. Zegen ons, met de adem van uw liefde. 
 
A. Zegen ons 

met dauw van vertrouwen en hoop. 
Zegen onze dromen en verlangens. 
 
Leg uw hand op onze schouder, 
zo weten we ons door u gesteund. 
Leg uw hand op ons hoofd, 
zo voelen we ons sterk. 
Leg uw hand in onze hand 
en wandel met ons mee. 
 
Wandel met ons mee 
naar mensen die ons nodig hebben 
Wandel met ons mee 
om de goedheid van mensen voor elkaar 
te blijven zien en horen. 
In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. 
Amen. 
 

Slot l i ed  
Walk in the light 
 
The Spirit lives to set us free,  
walk, walk in the light. 
He binds us all in unity,  
walk, walk in the light. 
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De Geest leeft om ons te bevrijden, 
ga, ga in het licht. 
Hij verenigt ons allemaal, 
ga, ga in het licht. 

 
Refrein 
Walk in the light, walk in the light, 
walk in the light ,walk in the light of the Lord. 

Ga in het licht van de Heer. 
 
Jesus promised life to all, 
walk, walk in the light. 
The dead were wakened by his call, 
walk, walk in the light. 
Refrein. 

Jezus beloofde het leven aan iedereen. 
Door zijn roep ontwaakten de doden. 

 
We know his death was not the end, 
walk, walk in the light. 
He gave his Spirit to be our friend, 
walk, walk in the light. 
Refrein. 

We weten dat zijn dood niet het einde was, 
Hij gaf ons zijn Geest om onze vriend te zijn. 

 
The Spirit lives in you and me, 
walk, walk in the light. 
His light will shine for all to see, 
walk, walk in the light. 
Refrein . 

De Geest leeft in jou en mij 
Zijn licht schijnt zodat iedereen het ziet. 
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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! 
 
 
 

 

Als geroepen wordt en je hoort het niet, 
luister dan eens! 

 
Bij het samenstellen van deze viering hebben wij ons laten inspireren 

door te luisteren naar stemmen van en woorden uit: 
De Bijbel, oogarts Piet Noë,Leo Tolstoy, Loesje, Aristoteles, 

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 februari 2021 om 10.00 uur. 

 
 

 

      

      gesponsord door  

 


