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mmv: In Honorem Dei en de Bunnikse Cantorij  
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OPENING EN VOORBEREIDING 
 

Welkom 
 
De paaskaars wordt aangestoken 
 
Openingslied LB 275/GvL 456: Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig,  

 

Allen: 2.  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. 

 

Allen: 3. 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. 

 

Koor: 4.  Gij zijt in alles diep verscholen, 
in al wat leeft en zich ontvouwt. 
Maar in de mensen wilt Gij wonen 
met hart en ziel aan ons getrouwd. 

 

Allen:  
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Allen:5. 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. 

 
Begroeting en inleiding 
 
Roepen tot de Heilige Geest 

Taizé-chant  
V  Geest van liefde, kom over deze gemeenschap en woon onder ons. 

 

V  Geest van eenheid, wijs ons de weg naar eenheid onder christenen. 
A  zingen: Kom, o Schepper,  heilige Geest!  
 

V  Geest van gastvrijheid, leer ons anderen te verwelkomen. 
A  zingen: Kom, o Schepper,  heilige Geest!  
 

V  Geest van meeleven , doe in ons een houding groeien van respect 
tegenover allen die wij ontmoeten. 

A  zingen: Kom, o Schepper,  heilige Geest!  
 

V  Geest van hoop, help ons alles los te laten wat onze zoektocht naar 
eenheid hindert. 

A  zingen: Kom, o Schepper,  heilige Geest!  
 
Gebed om ontferming  

 
V  Vergeef ons, Heer, voor fouten, wandaden en wantrouwen tussen 

christenen van verschillende kerken en tradities. 
 
 

 
 

Allen: 
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Kyrie 10 Taize 

 
V  Vergeef ons Heer, dat wij soms eerder in het duister blijven dan dat 

we de weg van het licht zoeken; want U, Heer, bent het enige ware 
Licht. 

A  zingen: Kyrie Eleison! 
 

V  Vergeef ons, Heer, ons gebrek aan geloof en ons falen om mensen 
met hoopvolle verwachting en echte liefde te zijn.  

A  zingen: Kyrie Eleison! 
 

V  Vergeef ons Heer, als wij anderen pijn, moeite of angst hebben 
bezorgd. 

A  zingen: Kyrie Eleison! 
 

V  Vergeef ons, Heer, als wij ons afsluiten en onverschillig blijven, in 
plaats van ons gastvrij te openen voor anderen, met name voor 
vreemdelingen en vluchtelingen. 

A  zingen: Kyrie Eleison! 
 

V  Liefdevol en genadig is de HEER, Hij blijft geduldig en groot is zijn 
trouw.  
Zoals de hoge hemel de aarde overspant, zo welft zich zijn trouw 
over wie hem vrezen.  
Zo ver als het oosten is van het westen, zo ver heeft Hij onze 
zonden van ons verwijderd. (Psalm 103, vers 8 en 11-12) 

A  Amen. 
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 Loflied LB 304/GvL 381: Zing van de Vader 

 

Koor: 2. Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen, 
bron van geluk voor wie Hem wil geloven: 
luister naar Hem het woord van alzo hoge: 
houd Hem in ere! 

 

Allen: 3. Zing van de Geest, de adem van het leven, 
duurzame kracht die mensen wordt gegeven. 
Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen: 
houd Hem in ere! 

 
 
Kindergesprek  
 
 
 
 
 
 
 
 

Allen: 
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Kinderlied: 

  
2.  Jij hebt een naam waarin je woont 
 waarin je veilig bent, 
 een naam die heel jouw leven kroont 
 op jou is afgestemd. 
 
3. Jij bent een naam voor iedereen 
 die dicht bij jou wil staan, 
 en samen ben je niet alleen 
 zo kun je verder gaan. 
 
4. Jij hebt een naam met een verhaal 
 dat uitgeschreven wordt 
 al gaande weg in mensentaal 
 dicht bij de naam van God. 
 

RONDOM HET WOORD 

 
Luisteren naar het Woord van de levende God 
V  Vader in de hemel, open ons hart en onze geest voor uw Woord 
A  Uw woorden zijn geest en leven! 
V  Maak dat wij toegroeien naar elkaar, in eenheid en liefde. 
A  Uw woord is een lamp voor onze voet! 
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Eerste Lezing:  Handelingen 27, 18-18. 2 

 
Tussenzang LB 828/GvL 519: Stem als een zee van mensen, 
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3. Stem die geen naam heeft, nog niet, 

mensen zonder stem. 
Stem als een specht die klopt 
aan mijn gehoorbeen. 
Woord dat aanhoudt. 
God die mij vasthoudt. 

 
Vervolg lezing: Handelingen 28, 3-10 
 

L   Dit is het woord van de Heer. 
A   wij danken God die ons redt en geneest 
 
 

Zingen LB 338b Halleluja           Taizé 

 
 

Koor:  Volkeren, loof de Heer, 
bezing Hem heel de wereld. 
Want machtig voor ons is zijn genade, 
tot in eeuwigheid duurt zijn trouw 

Allen:  zingen Halleluja 
 

Allen: 
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Evangelielezing:  Marcus 16, 14-20 
 
Acclamatie 

 
 
Overweging 
 
Zingen LB 1005: Zoekend naar licht, 1a, 3a, 4a, 5a 

Allen: 
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Allen: 3.  Zoekend naar brood lijden zij honger, 
zoekend naar water lijden zij dorst. 
Maak ons uw brood, breek ons voor allen, 
U bent de vredevorst. 
refrein: Christus, ons licht…… 

 

Koor: 4.  Zoekend naar troost zijn velen dakloos, 
zoekend naar warmte zijn velen koud. 
Maak ons een huis van levende stenen, 
schuilplaats door U gebouwd. 
refrein: Christus, ons licht…… 

 

Allen: 5. Met zoveel gaven aan ons gegeven, 
voor zoveel leed, zoveel gemis. 
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen, 
totdat uw rijk hier is. 
refrein: Christus, ons licht…… 

 

BELIJDEN, BIDDEN EN GEVEN 
 

Samen belijden 
 
 Ik geloof in de God van het leven, 
 die vreugde vindt in ieder mensenkind. 
 Die als een herder zoekt 
 totdat Hij de verlorenen heeft gevonden. 
 Die zorgzaam is als een vrouw 
 die oog heeft voor het kleinste. 
 Die als een echte vader 
 zijn kinderen niet in de steek laat. 
 
 Ik geloof in Jezus, Gods Zoon, 
 die mij laat zien wie God is. 
 In zijn blijdschap om mensen 
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 die Hij weer op hun voeten zet, 
 gaat de hemel open, 
 is er uitzicht, ook voor mij. 
 
 Ik geloof in de Geest van God, 
 die zich op de onverwachtste  
 momenten openbaart 
 in de vreugde van mensen 
 die meeleven met een nieuw begin, 
 met hervonden kansen van anderen. 
 Ik geloof dat die Geest 
 zich ook in mij kan openbaren. 
 
 Ik geloof in de gemeenschap 
 die ontstaat in mensen 
 die het zoeken niet moe worden, 
 die het vinden vieren 
 in dankbaarheid aan de God  
 van het leven.  Amen. 
 

Samen bidden 
 
V  Laten we bidden. 
  Genadige God, genees de pijnlijke herinneringen van het verleden 

die onze kerken diep hebben verwond en die ons nog steeds van 
elkaar afhouden. 

A  Verhoor ons gebed om Verzoening 

 

V Genadige God, leer ons koers te houden, gericht op Christus, het 
ware Licht. 

A  Verhoor ons gebed om Verlichting. 
 

V  Genadige God, versterk ons vertrouwen in uw voorzienigheid, 
wanneer wij ons overweldigd voelen door de stormen van het 
leven. 

A  Verhoor ons gebed om Hoop 
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V  Genadige God, transformeer onze gescheidenheid in harmonie en 
ons wantrouwen in wederzijdse acceptatie. 

A  Verhoor ons gebed om Vertrouwen. 
 

V  Genadige God, geef ons de moed om de waarheid te spreken in 
rechtvaardigheid en liefde. 

A  Verhoor ons gebed om Kracht. 
 

V  Genadige God, breek de zichtbare en onzichtbare barricades af die 
ons tegenhouden welkom te heten aan onze zusters en broeders 
die in gevaar of nood zijn. 

A  Verhoor ons gebed om Gastvrijheid. 
 

V  Genadige God, verander onze harten en de harten van onze 
christelijke gemeenschappen, opdat wij werktuigen mogen zijn van 
uw genezing. 

A  Verhoor ons gebed om Bekering. 
 

V  Genadige God, open onze ogen om de hele schepping te zien als 
een gave van U, en open onze handen om de vruchten van uw 
schepping te delen in solidariteit. 

A  Verhoor ons gebed om Vrijgevigheid. 
 

V  Dit alles bidden wij ook voor de kerken en de overheid op Malta: 
om verzoening en verlichting, hoop en vertrouwen, bekering en 
kracht, gastvrijheid en vrijgevigheid. 

 

Gebedsintenties 
A  Verhoor ons gebed om Vrijgevigheid. 
 
Onze vader 
A: Onze Vader in de hemel, 

laat uw naam geheiligd worden, 
laat uw koninkrijk komen 
en uw wil gedaan worden 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons vandaag het brood 
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dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij hebben vergeven 
wie ons iets schuldig was. 
En breng ons niet in beproeving, 
maar red ons uit de greep van het kwaad. 
Want aan U behoort het koningschap, 
de macht en de majesteit 

 tot in eeuwigheid. Amen. 
 
 
Mededelingen 
 
 
Collecteaankondiging:  

1. Plaatselijk oecumenisch werk 
2. Vluchtelingenwerk 

 
 
Tijdens de collecte zingt het koor:   
 
Teach me, o Lord 

tekst: ps. 119, 33; muziek: Thomas Attwood (1765-1838) 
 

Teach me, o Lord, the way of thy 
statutes, 
and I shall keep it unto the end. 

Heer, leer mij wat uw regels zijn, 
 
ik wil ze mijn hele leven volgen. 
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Zingen slotlied 416: Ga met God en Hij zal met je zijn,  

 
 

Allen: 2. Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

Koor: 3. Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

Allen: 4. Ga met God en Hij zal met je zijn 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 
 
  

Allen: 
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GEBED OM ZEGEN 

 
Zegenbede  
 
 
gezongen Amen  

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U wordt van harte uitgenodigd voor een kopje koffie, thee of limonade in de 
Witte Huisjes. 
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