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Mensen worden vaak verleid  

om van alles te geloven. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorgangers:   Jeanne van Boxtel en Anny Nota 

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! 
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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. 
 
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. 
Refr. 

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 
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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  
 

We horen het Jezus op zoveel plekken in de vier evangeliën zeggen:  
‘de kracht van uw geloof heeft U gered’.  
Allerlei genezingen van blinden, zieken en lammen  
worden door Hem gedurende zijn leven, in verband gebracht  
met het geloof van de mensen.  
Hij gaat zelfs zo ver dat hij zegt in het evangelie van Lucas:  
“Als ge een geloof had als een mosterdzaadje, zou je tot die 
moerbeiboom zeggen: ‘Maak uw wortels los uit de grond en plant u in 
de zee’,  
en hij zou u gehoorzamen.” 
Geloven zo maakt hij duidelijk  
heeft de kracht om de fysieke, aardse werkelijkheid te transformeren. 
En vandaag doet Jezus een ultieme poging  
om zijn leerlingen te laten geloven dat hij werkelijk de Messias is;  
dat hij de verwachte Zoon van God is  
die Gods koninkrijk op aarde komt herstellen.  
Daartoe staat hij op uit de dood.  
In al zijn lichamelijkheid met wonden,  
tastbaar staat Hij voor hen en eet zelfs weer een visje met hen.  
Geloof het en getuig er van, zegt hij tegen zijn leerlingen. 
Wat moeten we toch met deze wonderverhalen  
als weldenkende, rationele westerse mensen?  
Is het feit of fictie?  
Wat willen we geloven, wat kunnen we geloven?  
In deze viering gaan zoekend en tastend op weg  
naar een geloofwaardig antwoord, dat Jezus ons gegeven heeft. 
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Gebed  

 
Een verhaa l  
 

Bij de eerste hulp in het ziekenhuis meldt zich een jonge man in paniek.  
“Help me! Ik heb al mijn pillen ingenomen!”.  
Meteen zakt hij in elkaar en uit zijn hand rolt een leeg medicijndoosje. 
De artsen gaan de man meteen onderzoeken en behandelen hem  
zo goed en zo kwaad als ze kunnen. 
Even later komt de jonge man weer een beetje bij, maar is nog zwaar 
versuft.  
Op vragen van de artsen weet hij duidelijk te maken  
dat hij al zijn nieuwe, experimentele medicijnen tegen depressie had 
ingenomen. 
De man ziet bleek en zweterig, heeft een lage bloeddruk en een 
verhoogde hartslag. 
Hij trilt en ademt snel. 
Een verpleegster sluit een infuus aan en langzaamaan verbetert zijn 
toestand. 
Maar zelfs na 6 liter vocht via het infuus, blijft hij loom.  
Ook zijn bloeddruk en zijn hartslag veranderen niet.  
 
Dan komt er een dokter binnen, die deel uitmaakt van een team,  
dat wetenschappelijk onderzoek doet naar de invloed van medicijnen. 
Aan dit onderzoek nam ook de jonge man deel. 
Hij vertelt de andere artsen: “Deze man heeft geen antidepressiva 
ingenomen, maar hij kreeg placebo-pillen!”. 
Ook de jonge man wordt op de hoogte gesteld.  
Een kwartier later is hij weer helemaal alert en zijn bloeddruk en 
hartslag zijn weer normaal! 
De kracht van geloven... 
 

Medi ta t i eve  muz iek  
Mistral combo 

 
Nog een  ver haa l  

 
Al maanden voor de presidentsverkiezingen begon Donald Trump twijfel 
te zaaien over de betrouwbaarheid van de verkiezingen. 
Hij deed dat vooral via internetberichten.  
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Op de verkiezingsdag zelf en de dagen daarna  
wordt duidelijker, dat zijn rivaal de verkiezingen gaat winnen. 
Trump stelt dan, dat er fraude is gepleegd en dat de leugen regeert. 
Miljoenen mensen geloven dat  
en een grote groep aanhangers trekt op zijn verzoek  
naar het Capitool in Washington. 
Zij eisen hun recht! 
Het is algemeen bekend wat er toen gebeurde:  
het werd uiteindelijk een gewelddadige actie.  
Ze bestormden het Huis van de Democratie van Amerika. 
De kracht van geloven... 

 
Tussenz ang  

 
Leer ons zienderogen horen 
 
Vaak gaan wij met de ogen dicht: 
Zien geen schaduw van Uw licht. 
Uitgestrooid door U in wond’ren hier en nu. 
Vaak gaan wij, onze oren doof,  
voor de schepping die U looft,  
ongehoord gaan wij  zo blindelings Jou voorbij. 
 
Geef ons doof en blind weer ogen van een kind, 
Dat ons de oren open gaan, leer ons zienderogen horen. 
 
Vogels die aan het zingen slaan, boom die weer in bloei komt staan, 
Zee die danst en zingt, op het ritme van storm en wind. (2 keer) 
 
In ’t kloppen van mijn hart, heb Jij de hand gehad, 
Mijn adem ben Jij dag en nacht en licht in de stille morgen. 
 

Evangel i e   Lc., 24, 35-48 
  

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas 
  
In die tijd vertelden de twee leerlingen wat er onderweg gebeurd was en 
hoe ze Jezus herkend hadden toen Hij het brood brak.  
 
Terwijl ze daar aan het praten waren, stond Jezus plotseling bij hen.  
Hij zei: “Ik wens jullie vrede.” 



De kracht van geloven...   18 april 2021 
 

 

7 

 
 

De leerlingen schrokken en werden bang.  
Ze dachten dat ze een geest zagen. 
Maar Jezus vroeg: “Waarom zijn jullie bang?  
En waarom twijfelen jullie of Ik het echt ben?  
Een geest heeft geen lichaam.  
Maar kijk eens naar mijn handen en voeten.  
Raak mij eens aan.  
Jullie kunnen toch zien dat dit mijn lichaam is?  
Ik ben het echt!” 
En Jezus liet de wonden aan zijn handden en voeten zien. 
 
De leerlingen waren zo blij en verrast, dat ze het niet konden geloven.  
Daarom zei Jezus: Hebben jullie hier iets te eten?” 
Toe gaven ze Hem een stuk gebakken vis. En Jezus at het op waar zij 
bij waren. 
 
Jezus zei tegen zijn leerlingen:  
“Toen Ik nog bij jullie was, heb ik gezegd:  
‘Alles wat over mij in de heilige boeken staat, moet gebeuren.” 
Daarna hielp Jezus hen, om de heilige boeken goed te begrijpen.  
Hij zei: “In de heilige boeken staat dat de Messias zal lijden en sterven,  
en drie dagen later zal Hij opstaan uit de dood.  
En ook dat namens de Messias het goede nieuws verteld moet worden.  
Dit is wat alle volken moeten horen:  
‘Begin een nieuw leven, dan zal God je fouten vergeven.’  
Jullie moeten dat nu aan iedereen gaan vertellen,  
allereerst in Jeruzalem.” 

 

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  
 Meditatieve muziek 
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Geloof is aannemen wat wij niet zien,  

en de beloning voor geloof is zien wat wij aannemen. 

 
 
Ge l oof sbe l i jden i s  

 
V. Spreken wij ons geloof uit in God die in ons midden is als Vader, Zoon 

en Geest. 
 

A. Ik geloof dat het leven mij geschonken werd 
door God, onze Vader, Bron van liefde. 
 
Ik geloof dat ik geroepen ben 
om mee te werken aan een toekomst 
die voor elke mens menswaardig is. 
 
Ik geloof in die uitzonderlijke Mens 
die niet geleefd heeft voor Zichzelf. 
 
Ik geloof in die Mens 
die wij kennen als Zoon van mensen 
en Zoon van God, 
die ons leerde dat ook wij kinderen van God zijn. 
 
Ik geloof dat zijn Geest onder ons werkt 
als wij in zijn naam samen zijn 
en wij elkaar levenskansen geven. 
 
Ik geloof dat zijn Geest 
ons telkens weer aanspoort 
om naar elkaar om te zien 
en zo mensen te worden met en voor elkaar. 
 
Ik geloof dat ons leven 
niet zal eindigen in het zinloze niets, 
maar dat wij voort zullen leven 
bij de Bron van liefde die ons dit leven schonk.  
Amen. 
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Li ed  

Le grand Hallel 
 
Halleluia Halleluia Halleluia Hallelu 
Halleluia Halleluia Halleluia Hallelu 
 
L'Esprit du Seigneur est sur nous, Halleluia Hallelu 
La joie du Seigneur éclate en nous, Halleluia Hallelu 
L'Esprit du Seigneur est sur nous, Halleluia Hallelu 
La joie de Seigneur éclate en nous, Halleluia Hallelu 

De Geest des Heren is over ons, Halleluja Hallelu 
De vreugde des Heren straalt over ons 
De Geest des Heren is over ons, Halleluja Hallelu 
De vreugde des Heren straalt over ons 

 
Halleluia Halleluia Halleluia Hallelu 
Halleluia Halleluia Halleluia Hallelu 
 
Viens mon ami parmi nous chanter, Halleluia Hallelu 
Viens mon ami parmi nous prier, Halleluia Hallelu 
Viens mon ami tu découvriras, Halleluia Hallelu 
Près du Seigneur la vie et la joie, Halleluia Hallelu 

Kom vriend, om met ons te zingen 
Kom vriend om met ons te bidden 
Kom vriend en je zult ontdekken 
het leven en de vreugde in de nabijheid van de Heer 

 
Et dans l'amitié qui nous rassemble 
Nous chantons le Nom du Seigneur 
Nous chantons le nom du Seigneur, du Seigneur 

En wanneer wij in vriendschap bij elkaar zijn 
bezingen wij de naam van de Heer 

 
Halleluia Halleluia Halleluia Hallelu 
Halleluia Halleluia Halleluia Hallelu 
Halleluia Halleluia Halleluia Halleluia 

 

Wij geloven makkelijker in een placebo, 

dan geloven in de werkelijkheid 
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Voorbede  

 
Laat het stil worden in onszelf. 
 
-Bidden we voor allen die in het voetspoor van Jezus willen treden. 
Dat zij mogen ontdekken met welke krachten zij zijn toegerust 
en dat zij kracht van geloven durven inzetten  
voor het geluk van deze wereld. 

Luister, Heer, verhoor ons bidden. 
Plant uw vrede in ons hart. 
 

-Bidden we voor hen die gebukt gaan onder hun taak 
en het gevoel hebben overvraagd te worden of te mislukken. 
Dat zij bemoedigd worden door anderen  
en weer opnieuw durven geloven in hun eigen mogelijkheden. 
Laten wij bidden… 

Luister, Heer, verhoor ons bidden. 
Plant uw vrede in ons hart. 
 

-Bidden we voor mensen die durven opstaan 
en de boodschap van liefde geloofwaardig verkondigen. 
Laten we dankbaar zijn voor mensen  
die door hun inspirerende levenswijze, 

een bron zijn van hoop die leven doet. 
Luister, Heer, verhoor ons bidden. 
Plant uw vrede in ons hart. 
 

 -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…….. 

Luister, Heer, verhoor ons bidden. 
Plant uw vrede in ons hart. 
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Goede God, 
U hebt U geopenbaard in Jezus 
als bron van goedheid en liefde. 
Wek ook in ons de bereidheid 
om uw goedheid uit te dragen, 
in naam van Jezus, uw Zoon en onze Heer.  
Amen. 
 

Dankgebed  
 

V. U die God bent, een zachte kracht alom aanwezig,  
wij danken U voor de wereld waarop wij wonen,  
deze aarde met alles wat er leeft en groeit.  
 

A. U die God bent, vader en moeder tegelijk  
die ons wil ontvangen om wie wij zijn,  
die ons roept, groot en klein, om goed te zijn,  
om brood te delen,  
die ons oproept te blijven werken aan de vrede,  
die ons vraagt om trouw te zijn aan de goddelijke liefde in ons.  
  

V. Wij danken U voor Jezus, die mooie mens uit Nazareth,  
die lang geleden heeft gezegd:  
Maak je geen zorgen, elke dag heeft genoeg aan zichzelf.  
Jezus, die ons zei: 'Weet jij hoe je gelukkig kunt leven?  
 

A. Als je het brood van iedere dag niet in je eentje eet,  
maar breekt en deelt met elkaar.  
Zo heb ik het ook gedaan toen ik bij jullie was.  
Deel vreugde en verdriet en als het aan jullie ligt  
wees bevriend met iedereen.  .  
 

V. Hij de Mens, Jezus, is gestorven, maar niet voorgoed.  
Hij leeft nog midden onder ons  
en gaat met ons mee naar een betere wereld.  
 

A. Hij zegt: 'Vier samen dat je bij elkaar hoort,  
dat je niet alleen op de wereld bent.  
Weet dat je elkaar kunt inspireren  
om te worden wie je echt wilt zijn.  
 



De kracht van geloven...   18 april 2021 
 

 

12 

 
 

V. Kijk maar goed:  
overal in de wereld waar mensen elkaar ontvangen en ontmoeten, 
samen het leven delen, daar gebeurt het.  
In zijn Geest zijn wij onderweg,  
met zijn woorden willen wij bidden,  
woorden van vrede, woorden van toekomst:  
 

Onze Vader  
 

A. Bron van Zijn, 
die ik ontmoet in wat mij ontroert, 
Ik geef u een naam 
opdat ik u een plaats kan geven in mijn leven. 
Bundel uw licht in mij – maak het nuttig. 
Vestig uw rijk van eenheid nu, 
uw enige verlangen handelt dan samen met het onze. 
Schenk ons wat we elke dag nodig hebben 
aan brood en aan inzicht. 
Maak de koorden van fouten los 
die ons vastbinden aan het verleden, 
opdat wij ook anderen hun misstappen kunnen vergeven. 
Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden. 
Uit u wordt geboren: 
de al-werkzame wil, 
de levende kracht om te handelen, 
en het lied dat alles verfraait 
en zich van eeuw tot eeuw vernieuwt. 

 
 

Vredesw ens  
 

Vredes l ied  
 
Vrede voor alle mensen, 
vrede wens ik jou. 
Vrede voor alle mensen, 
vrede alle goeds. 

 
Gebed  
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Wie denk jij 

wie Ik echt ben? 
 

Li ed  
 Tebe Poem 
 

Tebe poem,  
Tebe blagoslovim, 
Tebe blagodarim, Gospodi. 
I molim Ti sia, Bozhe nash. 

Wij bezingen U, wij loven U 
wij zegenen U, 
wij danken U, Heer 
en aanbidden U, onze God. 

 
 

Mededel i ngen    
 
 
S lo t gedacht e    

 
Waarom die twijfel in je hart – vraagt God – 
waarom die onzekerheid? 
Ik heb toch mijn eigen Zoon gegeven 
en Hem doen opstaan en weer doen leven. 
Liefde sterft immers niet. 
Liefde sterft nooit. 
Wie liefheeft 
leeft 
én geeft leven, 
overal en altijd. 
En omdat Ik ook jou liefheb 
wil Ik jou vrede, geluk en leven schenken. 
Heb vertrouwen in Mij – zegt God – 
Ik heb het beste met je voor. 
Je bent mijn kind, mijn droom. 
Durf dat te geloven! 
Dat is de kracht van geloven! 
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Zegenw ens  
(Als u kunt, mag u gaan staan) 

 
V. Bidden we samen: 
 
A. Telkens als wij met anderen samen zijn in Jezus’ naam, 

is Hij in ons midden. 
Telkens als wij voor anderen een zegen zijn, 
strekt God ook zijn zegenende handen over ons uit: 
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest.  
Amen. 

 

 
S lo t l i ed  

I believe 
 

I believe for ev'ry drop of rain that falls, a flower grows. 
I believe that somewhere in the darkest night, a candle glows. 
I believe for everyone who goes astray, 
someone will come to show the way. I believe, I believe, 

Ik geloof dat door iedere regendruppel die valt, 
een bloem groeit. 
Ik geloof dat ergens in de donkerste nacht, 
een kaars brandt. 
Ik geloof voor iedereen die op een dwaalspoor raakt 
iemand zal komen om de weg te wijzen. 
Ik geloof, ik geloof ... 

 
I believe above the storm the smallest prayer will still be heard. 
I believe that someone in the great somewhere, hears ev'ry word. 
Ev'rytime I hear a newborn baby cry,  
or touch a leaf, or see the sky, then I know why I believe. 

Ik geloof dat boven de storm het kleinste gebed 
gehoord zal worden. 
Ik geloof dat iemand in het grote heelal 
ieder woord hoort. 
Iedere keer als ik een pasgeboren baby hoor huilen, 
of  een blad aan raak, of de lucht zie 
dan weet ik waarom ik geloof. 
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Geloven geeft kracht! 

 

 
 

I ns t r umenta l e  muz iek   

door het Mistral-combo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Co l 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! 
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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, Dominicanen van Schilde-Bergen, Ad van Diemen,  

Erwin Roosen, Alice Walker, kerkvader Augustinus, 

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 16 mei 2021 om 10.00 uur. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

      gesponsord door  

 


