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STORM…  in je leven… 

Jezus is bij jou ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorgangers:   Marianne Ten Westenend en Riki Schellekens 

Mistral combo:  Cora van Nieuwenburg, piano 

   José Kuppen, dwarsfluit 

   

Zingen  
Helaas maken de coronamaatregelen het niet mogelijk dat koor Mistral al 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 slechts zachtjes mee 

te zingen. Zodra het straks verantwoord is, zal Mistral weer graag live zingen! 
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Openi ngs l ied  
 

It’s me oh Lord 
 
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. 

Niet mijn vader of mijn moeder, maar ik ben het, oh Heer, 
die een gebed nodig heeft. 
It's me, … 

 
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. 
It's me, … 

 
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. 
It's me, … 

 

W oor d van  w elkom  
 
 

Openi ngsgedachte  
 

Vandaag kunnen we ons spiegelen aan de apostelen. 
Samen met Jezus zijn ze op het meer, te midden van een storm… 
Wat daar gebeurt is wellicht herkenbaar 
wanneer ook in ons leven de storm plots opsteekt 
en de golven over onze boot slaan. 
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Wat zou je kunnen doen? 
 
En dan klinkt de vraag van Jezus: 
“Waarom zijn jullie bang? Waarom al die angst en twijfel?” 
Angst, bewust of onbewust, 
speelt in ieders leven een belangrijke rol. 
Durven wij ook dan te vertrouwen op onze Vader? 
Voor de keren dat we twijfelden aan Gods steun en nabijheid 
vragen wij om vergeving. 

 

Gebed  om i nkeer  

 

Onze weg door het leven is geen gebaand pad 
We kennen dagen van vreugde en voldoening, 
dagen van verdriet en pijn. 
Er zijn dagen van sterk-zijn, maar ook dagen van zwakheid, 
dagen van samen-voelen en dagen van alleen-staan. 
Heer, ontferm U dan over ons. 
Heer, ontferm U over ons. 
 
Vaak is ons begrijpen en liefhebben onhandig en beperkt. 
We zijn lang niet altijd bereid of in staat om elkaars lief en leed te 
dragen. 
De deur van ons hart blijft nogal eens gesloten, 
voor wie op onze hartelijkheid en medeleven rekenen. 
Christus, ontferm U dan over ons. 
Christus, ontferm U over ons. 
 
Ons hart en onze geest staan soms ver af van wat God ons vraagt. 
Gods Geest krijgt dan te weinig kansen om in ons te werken. 
Wij verschuilen ons achter onze beperkingen. 
Ons geloof is te klein, onze liefde schiet tekort. 
Heer, ontferm U dan over ons. 
Heer, ontferm U over ons. 
 
Moge God ons zijn liefde tonen, 
ons beperkt geloof te hulp komen 
en ons vergiffenis schenken 
zodat wij mogen leven ten volle. Amen. 
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Heer  ont fe rm  U       (gezongen) 

 
Heer ontferm U, Heer ontferm U,  
Heer, ontferm U over ons. 
Christus ontferm U, Christus ontferm u, 
Christus, ontferm U over ons. 
Heer ontferm U, Heer ontferm U,  
Heer, ontferm U over ons. 
 

Bez inn i ng     

 
Als vader wil ik er zijn voor jou, niet in wat geschreven staat,  
maar voor als je het even niet meer weet.  
Ik wil een vlinder voor je zijn, die af en toe eventjes voorbijvliegt  
en alles lichter maakt. 
 
Als vader wil ik er zijn voor jou, en wonen in jouw ogen,  
om je te laten zien, waar ik zelf vroeger blind voor ben geweest. 
Want de liefde ligt zo dikwijls, gewoon maar voor het grijpen. 
Als het mag, dan wil ik wonen in jouw hart. 
 
Als vader wil ik er zijn voor jou,  
onvoorwaardelijk en met alle liefde die ik in me heb. 
Waar nodig haal ik voor jou de kastanjes uit het vuur. 
Ik wil je behoeden voor het bezig zijn met zaken die er niet toe doen. 
 
Als vader wil ik er zijn voor jou,  
als een lichtdoorgever, een wegbereider,  
als een engel op je schouder.  
Als vader wil ik er altijd zijn voor jou, maar wat als ik verdwijn? 
 
Als ik ooit verdwijn, dan zal ik met je dansen,  
zonder dat je weet, dat ik jou in mijn armen houd. 
 
 

Tussenz ang  
 
Die bank aan het water  
 
Op een dag neemt Hij je mee,  
naar een bank aan het water, 
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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,  
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, ... 
 
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,  
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door wat hen vaak doet verblinden 
als Zijn woorden plots verstillen. 

En je wilt wel met Hem meegaan, ... 
 

Evangel i e   Mc., 4, 35-41 
 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus 
  
Op een dag tegen het vallen van de avond sprak Jezus tot zijn 
leerlingen: “Laten we oversteken." Zij stuurden het volk weg en namen 
Hem mee zoals Hij daar in de boot zat; andere boten begeleidden Hem.  
Er stak een hevige storm op en de golven sloegen over de boot zodat 
hij al vol liep. Intussen lag Hij aan de achtersteven op het kussen te 
slapen.  
Ze maakten Hem wakker en zeiden Hem: “Meester, raakt het U niet dat 
wij vergaan?" Hij stond op, richtte zich met dwingend woord tot de wind 
en sprak tot het water: “Zwijg stil!" De wind ging liggen en het werd 
volmaakt stil.  
Hij sprak tot hen: “Waarom zijn jullie zo bang? Hoe is het mogelijk dat 
jullie nog geen geloof bezitten?"  
Zij werden door een grote vrees bevangen en vroegen elkaar: “Wie is 
Hij toch, dat zelfs wind en water Hem gehoorzamen?" 

 

Acc l am at ie  
 
Jouw woorden in schriften geschreven, 
jouw woorden in stenen gegrift, 
ze komen in mensen tot leven, 
zij worden in mensen tot licht. 
 

O verw eging  
 

 
Kor t e  s t i l t e  
 Meditatieve muziek 
 

Je verzamelt in je leven veel mensen om je heen. 
Sommigen leren je dierbare levenslessen. 

Anderen schenken je vertrouwen en laten je nooit meer alleen. 
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Gel oof sbe l i jden i s  
 

A. Wij geloven in de Schepper Geest, 
die vorm geeft aan het leven                                                
vanaf het begin. 
 
Wij geloven in de Geest                                                                            
die stem geeft aan profeten 
om het kwaad tegen te gaan 
en mensen op te roepen 
tot liefde en gerechtigheid. 
 
Wij geloven in de Geest                                                                             
die versteende gedachten 
en absolute waarheden doorbreekt, 
en mensen aanzet tot nieuwe wegen, 
nieuwe vormen van verbond. 
 
Wij geloven in de Geest 
die aan kinderen, jongeren en ouderen, 
kracht en creativiteit geeft                                                                                                                    
om beelddrager van God te zijn, 
ieder op zijn eigen wijze. 
 
Wij geloven in de Geest                                                                                                                               
die ons de vrijheid geeft 
om het Rijk van God te bouwen, 
niet op onze angsten,                                                                                                                             
maar op het fundament van hoop. 
 
Wij geloven in de Geest die ons bemoedigt 
om het leven van alle dag te leven, 
dwars door onze moeite en twijfels heen. 
Die ons onderdompelt in zijn liefde 
en ons beademt met zijn kracht. 
 
Vandaag en altijd. Amen. 
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Voorbede  

 
Laat het stil worden in ons zelf  
en bidden we tot God, onze Vader,  
voor alle mensen met grote zorgen en verdriet. 
Voor mensen die uitkijken naar hulp van anderen. 
Dat ze steun vinden bij God, dat ze durven te vertrouwen, 
dat Hij naast ons staat en ons steun geeft.  
Dat ze voelen, dat ook anderen hen willen bijstaan. 
Laat ons samen bidden… 

Vader, wees aanwezig. 
Help ons en sta ons bij. 
 

Bidden we tot God, onze Vader,  
dat we bij tegenvallers en teleurstellingen 
de moed niet verliezen.  
Dat we kracht ervaren bij God, daar zelf sterker van worden 
en doorzetten op moeilijke momenten.  
Dat we dit ook aan anderen uitdragen. 
Laat ons bidden… 

Vader, wees aanwezig. 
Help ons en sta ons bij. 
 

Bidden we voor onszelf,  
dat we een vaderfiguur zijn voor onze en andere kinderen; 
dat we hen vragen durven stellen over de kern van het leven,  
samen oplossingen zoeken voor de vraagstukken van elke dag  
en dat we ons gedrag vormgeven,  
zoals onze Vader dit bedoeld zou hebben. 
Laat ons bidden… 

Vader, wees aanwezig. 
Help ons en sta ons bij. 
 

Bidden voor mensen rondom ons,  
dat we samen de wederzijdse betrokkenheid zullen voelen,  
zoals de apostelen hebben ervaren  
toen ze dichtbij Jezus in een zware storm terecht kwamen.  
Bidden we dat we samen uitzichtloze situaties aan kunnen. 
Laat ons bidden…. 

Vader, wees aanwezig. 
Help ons en sta ons bij. 
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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 de aandacht is gevraagd: 
voor…….. 
Laat ons bidden... 

Vader, wees aanwezig. 
Help ons en sta ons bij. 
 

God, 
wij willen met Jezus de boot instappen 
en samen varen naar een nieuwe wereld 
waarin het voor iedereen goed is om te leven. 
Moge wij, steunend op elkaar,  
Gods vertrouwen in ons ervaren. 
Dat Hij ons zal blijven dragen,  
vandaag en morgen en alle dagen van ons leven. 
Amen. 
 

Dankgebed  
 

V. Om te komen tot onszelf, tot het stil en diep geheim 
dat ons leven in zich draagt, daarom noemen wij 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 zien in elke mens die op aarde leven mag, 

in ieder kind dat wordt geboren, 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, 
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V. in wie wij wonen als een huis waar ruimte is voor alle mensen, 
en waar mensen voor elkaar een plaats bewaren in hun hart, 

 
A. op wie wij hopen, hoe dan ook op de redding van de wereld, 

dat dood het laatste woord niet is, en dat mensen vrij-uit gaan, 
 
V. die wij smeken om bevrijding voor ontrechten en vertrapten, 

om geloof en levenskracht om recht te doen en op te staan, 
 

A. die wij danken, vast en zeker voor die Jezus van Nazareth, 
van wie wij de naam bewaren, doorverhalen aan elkaar, 

 
V. omdat hij arm was met de armen liefde droeg voor iedereen, 

en daarom niet was klein te krijgen door de waarheid van de dood, 
 
A. omdat hij ons heeft aangezegd hoe wij ons leven moeten gaan: 

liefde geven tot wij breken brood voor een ander zijn. 
 
V. Zo willen wij gaan op zijn weg, een handvol brood zijn voor elkaar 

en samen drinken uit de beker van het leven dat wij gaan. 
 

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

 

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 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  
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Vredes l ied  
 
Ik wens jou Zijn vrede,  vrede voor elk moment. 
Wij zijn met hem verbonden,  die ons bij name kent. 

 
Gebed  
 

Een vader houdt zijn kinderen niet vast, 
maar stuurt ze de wereld in om hun eigen leven te leiden. 

 

Li ed  
 

Lord hold me  
 

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, 
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... 
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Mededel i ngen  
   
S lo t gedacht e    

 
V. “Onze” vader is niet meer op deze aarde. 

Of hij in de hemel is weet ik niet.  
Maar zijn geloof sterkte hem.  
Hij vertrouwde er blindelings op dat er een hemel was 
en dat deze hemel ook zijn eindstation was. 
Zijn naam spreek ik nog steeds met respect uit  
omdat hij was zoals hij was 
en zo voortleeft in mijn gedachten. 
Zíjn rijk was het boerderijtje,  
waar hemel en aarde met elkaar verbonden waren 
in goede en mindere tijden.  
Hij bepaalde met de beste bedoelingen, wat er moest gebeuren. 
Samen met mijn moeder zorgden zij voor het dagelijkse brood. 
Als eenvoudige boer ploegde hij voort.  
Hij liep uren achter de gespierde billen van ons paard  
om het land te ploegen.  
Aardappels, vlees, graan en groenten kwamen van de boerderij.  
Daar was hij dankbaar voor 
en dankte voor elke maaltijd. 
Hij gaf mij vrijheid om te ontdekken  
wie ik echt  was en wat ik wilde. 
We  waren het niet altijd eens, maar we respecteerden elkaar. 
Ik leerde sorry zeggen,  
maar kon ook het sorry van de ander accepteren. 
We bleven de dialoog met elkaar aangaan,  
ook al dachten we soms heel anders.  
De deur bleef altijd open staan! 
Hij waarschuwde mij  
voor gevaren en verleidingen van de “grote wereld”. 
Hij was mijn houvast tijdens mijn ontdekkingstochten. 
Als vader voelde hij zich hierbij betrokken. 
Vader, waar je ook bent,  
je bent en blijft mijn vader, 
tot in de eeuwigheid. 
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Zegenw ens  
(Als u kunt, mag u gaan staan) 
 

V. Geloof wordt je gegeven. 
Dat geldt zeker voor het geloof dat God je nooit zal laten vallen. 
Kerk-zijn is samen in dezelfde boot zitten 
en samen de koers uitzetten 
versterkt door elkaars geloof. 

 
A. Moge wij elkaar dragen in dat geloof, 

begeleid door Gods zegen: 
in de naam +van de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen. 
 

 
S lo t l i ed  

Love Him with all of your heart  
 
Love Him with all your heart, 
that's all He wants: love. 
Love Him with all of your heart  
in anyway. 
Just promiss Him this 
that you give Him all your loving , 
ev'ry winter, ev'ry summer, ev'ry day. 

Hou van Hem met heel je hart 
dat is alles wat Hij wil: liefde. 
Hou van Hem met heel je hart 
in ieder geval. 
Beloof Hem alleen dit 
dat je Hem al je liefde geeft, 

iedere winter, iedere zomer, elke dag. 
 
When you are far apart,  
or when you near Him, 
love Him with all of your heart  
as He loves you. 
Don't give Him your love 
for a moment or an hour. 
Love Him always  
as He loved you from the start 
with ev'ry beat of your heart. 

Wanneer je ver weg bent 
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of wanneer je dichtbij Hem bent, 
hou van Hem met heel je hart 
zoals Hij van jou houdt. 
Geef Hem je liefde niet 
voor een moment of een uur. 
Hou altijd van Hem zoals Hij van jou hield 
vanaf het begin. 
met iedere slag van jouw hart. 

 

Soms weet je even niet meer hoe je verder moet. 
Vertrouw erop dat het zich later zal ontvouwen,  

hoe verloren je je ook mag voelen. 

 

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,  

Anselm Grün, Michaël Steehouder, 

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 18 juli 2021 om 10.00 uur. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

      gesponsord door  

 

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

