
 
 
 
  

3 

Ga dan op weg naar een toekomst, 
van vreugde en vrede. 
Zoek reisgenoten om samen 
die weg te betreden 
En valt het zwaar, 
steun en bemoedig elkaar. 
Liefde verlicht dan je schreden. 
 
Ga dan op weg 
om je eigen geluk uit te delen. 
Zo kunnen wij wat gebroken 
was, liefdevol helen. 
Geen hongersnood, 
wij delen samen ons brood, 
er zal genoeg zijn voor velen. 
 
Ga dan op weg, 
deel je dromen, je hoop, je verhalen. 
Geef elkaar kracht om, 
op zoek naar nieuw land niet te falen. 
Als wij dan doen, 
blijft onderweg ’t visioen 
Liefde en warmte uitstralen. 
 
Uit een liturgie van oktober 2007  
met het jaarthema Op reis met de Ander 
kan gezongen worden op de melodie van Lied 868. 
 
 Hans en Arine Jobse 

De intocht in Jeruzalem 
 
De talloze mensen die voor Hem uit liepen  
en achter Hem aan kwamen,  
riepen luidkeels: 
‘Hosanna voor de Zoon van David!  
Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer.  
Hosanna in de hoogste hemel’  
 (uit Matteüs 21, 1-11) 

God is altijd bij jou, bij mij, in alle tijden. 
Hij is dichter bij dan je denkt, 
Als je pijn hebt, vraag voor de verlichting,  
Als je ziek bent, vraag God voor de genezing. 
De Kracht en de Liefde. 
Dan zit vrede in je hart. 
Amin. 
 Aangeleverd door Josie Lubbes. 
 

Ga met ons mee 
God, loop voor je uit 
Om een goede weg te wijzen. 

Sta achter ons, 

Als steun in de rug 

En omarm ons als een vriend. 

Wees onder ons  
als we dreigen te vallen: 
vang ons dan op. 

Woon in ons midden 
en geef kracht voor alledag. 

Sta om ons heen 
als een muur die ons beschermt 
tegen angst en zorgen. 

Wees boven ons: 
uw zon geeft ons warmte. 

Verlicht ons met uw zegen, 
vandaag en morgen. 

Ga zo met ons mee 
op al onze wegen. 

Ga met ons mee. 

 Aangeleverd door Hans Boerma 

Onze grootste angst  
is niet dat we onvolmaakt zijn. 
Onze grootste angst is  
dat we mateloos krachtig zijn. 
Het is het licht, niet onze schaduw,  
die ons het meest beangstigt. 

We vragen onszelf: 
wie ben ik om briljant te zijn,  
prachtig, talentvol, fantastisch?  

Maar wie ben jij om dat niet te zijn?  
Jij bent een kind van God.  
Als je je onbelangrijk voordoet,  
bewijs je de wereld geen dienst.  

Er is niets verlichts aan jezelf klein te maken  
opdat andere mensen  
zich bij jou niet onzeker zullen voelen.  

We zijn allemaal bedoeld om te stralen  
als kinderen.  
We zijn geboren om de glorie van God die in 
ons is,  
te openbaren.  
Die is niet alleen maar in sommigen van ons;  
die is in iedereen!  
En als wij ons licht laten stralen, 
geven we onbewust andere 
mensen toestemming om hetzelfde te doen.  
Als wij bevrijd zijn van onze eigen angst,  
bevrijdt onze aanwezigheid vanzelf anderen. 
 

 Gebed toegeschreven aan Nelson Mandela. 
 Uit: Verlicht mijn nacht 
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Word maar niet verliefd op morgen 
Zie de schoonheid 

van vandaag. 
 

Geef wat minder om je plannen, 
leef wat meer in het moment. 
Want de toekomst, die komt zeker, 
ook als je er niet aan denkt. 
  
 Wees niet bang voor wat gaat komen, 
Het is angst, die zorgen schept. 
“Later” is en blijft onzeker, 
Wees maar blij met wat je hebt. 
De zon staat altijd aan de hemel, 
Ook als je haar niet ziet staan. 
In jezelf ligt steeds de keuze, 
voor de weg die jij wilt gaan. 
  
Word maar niet verliefd op morgen. 
Zie de schoonheid van vandaag. 
Want het zijn de kleine dingen, 
Die je altijd bij je draagt. 
 

Dagelijkse Broodkruimels 
Jildou Bakker 

Wie van jullie kan door zich zorgen te maken 

Ook maar één el aan zijn levensduur toevoegen? 

 
 Matheus 6:27 

Ik laat jullie vrede na;  

mijn vrede geef ik jullie,  

zoals de wereld die niet geven kan.  

Maak je niet ongerust en verlies de moed niet. 
 
 Johannes 14:27 

Dus troost elkaar en wees elkaar tot voorbeeld, 

zoals u trouwens al doet. 
 
 Thessalonicenzen 5:11 

Heer, laat ons niet wonen in het verleden, 
noch ons zorgen maken over de toekomst. 
We kunnen niet ongedaan maken wat is 
geschied, 
we kunnen niet voorzien wat gaat komen. 

Laat ons in plaats daarvan wonen in uw vrede, 
liefhebben en geliefd worden, 
Genezen en genezen worden. 

Wij geven het verleden 
aan u en rusten in uw vergeving. 
Wij geven de toekomst aan u 
en rusten in uw Liefde. 

Wij leven in uw licht, 
open onze ogen opdat we zullen zien. 
We leven in uw liefde, 
laat uw liefde door ons stromen 
tot vervulling van uw koninkrijk. 

Amen 

 Jan Wolsheimer 

Geest van hierboven, 
leer ons geloven, 
hopen, liefhebben door uw kracht! 
Hemelse vrede, 
deel U nu mede 
aan een wereld die U verwacht! 
Wij mogen zingen 
van grote dingen, 
als wij ontvangen 
al ons verlangen, 
met Christus opgestaan. Halleluja! 
Eeuwigheidsleven 
zal Hij ons geven, 
als wij herboren 
Hem toebehoren, 
die ons is voorgegaan. Halleluja! 
 
 Lied 675 : 1 

God van hemel en aarde, 
In ons klopt een diep verlangen 
naar een leven in vrede met elkaar 
 
 Aangeleverd door Anneke Peijs de Jong 

Dat teken is een heilgeheim: 

God wil met jou verbonden zijn. 

Hij is nabij waar jij ook bent,  

omdat Hij je bij name kent. 

O Heer, bevestig ons bestaan, 

noem ons bij onze naam. 
 

 Lied 354:4 

Heb je al gehuild? 

Heb jij je verdriet al geuit? 

Weet je dat de tranen 

die jij vergiet 

zacht worden weggeveegd 

door Iemand die jij niet ziet? 

  

Met zachte Hand 

worden de tranen 

van je wang genomen 

opdat jij in het koninkrijk 

kunt komen. 


