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VOORAF AAN DE VIERING   The way old friends do-  ABBA  

You and I can share the silence 
Finding comfort together 
The way old friends do 
And after fights and words of violence 
We make up with each other 
The way old friends do 
 
Times of joy and times of sorrow 
We will always see it through 
Oh I don’t care what comes tomorrow 
We can face it together 
The way old friends do. 
    
LIED BIJ BINNENKOMST Zomaar een dak     
Zomaar een dak boven wat hoofden 
deur die naar stilte open staat. 
Muren van huid, ramen als ogen 
speurend naar hoop en dageraad. 
Huis dat een levend lichaam wordt 

als wij er binnen gaan 
om recht voor God te staan. 
 

Woorden van ver, vallende sterren 
vonken verleden hier gezaaid. 
Namen voor Hem, dromen, signalen 
diep uit de wereld aangewaaid. 
Monden van aarde horen en zien, 
onthouden, spreken voort 
Gods vrij en lichtend woord. 
 

Tafel van Een, brood om te weten 
dat wij elkaar gegeven zijn. 
Wonder van God, mensen in vrede, 
oud en vergeten nieuw geheim. 
Breken en delen, zijn wat niet kan 
doen wat ondenkbaar is, 
dood en verrijzenis. 
 
GROET  

 
WELKOMSTWOORD                                     
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GEBED OM ONTFERMING    

Heer Jezus,  
Gij gaat mee op onze levensweg  
en nodigt ons uit tot hoop en vertrouwen.  
Heer, ontferm U over ons.   Heer, ontferm U over ons.  
 

Christus,  
Gij wilt wonen in elk van ons,  
en ons opbouwen 
tot een tempel van uw Geest.  
Christus, ontferm U over ons.  Christus, ontferm U over ons.  
 
Heer Jezus, 
Gij maakt ons  
tot levende bouwstenen van uw Kerk.  
Heer, ontferm U over ons.  Heer, ontferm U over ons.  
 
Moge de almachtige God zich over ons ontfermen  
en ons kwaad vergeven.  
Moge Hij ons sterken in geloof, hoop en liefde  

en ons leiden op de weg van eeuwig leven. 
 
HEER ONTFERM U         
Heer, ontferm U. 
Christus ontferm U. 
Heer ontferm U. 
 
GLORIA          
Eer aan God in den hoge, 
en vrede op aarde aan de mensen die Hij lief heeft.  
Wij loven U. Wij prijzen en aanbidden U. 
Wij verheerlijken U  
en zeggen U dank voor uw grote heerlijkheid. 
Heer God, hemelse Koning, God, almachtige Vader; 
Heer, enig geboren Zoon, Jezus Christus; 
Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader; 
Gij die wegneemt de zonden der wereld,  
ontferm U over ons; 
Gij die wegneemt de zonden der wereld,  
aanvaard ons gebed; 

Gij, die zit aan de rechterhand van de Vader, 
ontferm u over ons. 
Want Gij alleen zijt de Heilige. 
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Gij alleen de Heer, 

Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus, 
Met de heilige Geest in de heerlijkheid van God de Vader. 
Amen. 
 
OPENINGSGEBED  
Almachtige God,  
geef dat de Kerk steeds het heilig volk blijft,  
door de eenheid van Vader, Zoon en heilige Geest verenigd;  
dat zij voor de wereld een teken wordt van uw heiligheid en 
eenheid, en alle mensen tot de volmaaktheid van de liefde brengt.  
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met U leeft en heerst 
in de eenheid van de heilige Geest, God, door de eeuwen der 
eeuwen. Amen 
 
EERSTE LEZING Genesis, 2, 18-24    
De Heer God sprak: Het is niet goed dat de mens alleen blijft. Ik ga 
een hulp voor hem maken die bij hem past. Toen boetseerde de 
Heer God uit de aarde alle dieren op het land en alle vogels van de 
lucht en bracht die bij de mens om te zien hoe hij ze noemen zou: 

zoals de mens ze zou noemen, zo zouden ze heten. De mens gaf 
dus namen aan al de tamme dieren en aan al de vogels van de 
lucht en aan al de wilde beesten; maar een hulp die bij hem paste 
vond de mens niet. Toen liet de Heer God de mens in een diepe 
slaap vallen; en terwijl hij sliep nam Hij één van zijn ribben weg en 
zette er vlees voor in de plaats. Daarna vormde de Heer God uit de 
rib die Hij bij de mens had weggenomen een vrouw en bracht haar 
naar de mens. Toen sprak de mens: Eindelijk been van mijn 
gebeente en vlees van mijn vlees! Mannin zal zij heten want uit een 
man is zij genomen. Zo komt het dat een man zijn vader en 

moeder verlaat en zich zo aan zijn vrouw hecht dat zij volkomen 
één worden.  

Woord van de Heer – Wij danken God 
 

TUSSENZANG  Boek jij bent geleefd           
Boek, jij bent geleefd, zeg ons hoe te leven  
In mijn letters staat geschreven dat alleen de Geest doet leven.  
Licht en adem is de geest. Daarom ben ik neergeschreven:  
dat jij zonder angst zult leven wat je leest.  

Boek, jij bent geleefd, zeg ons hoe te leven.  
Mozes heeft de weg gewezen.  
Hoor de woorden der profeten:  
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licht en adem zal er zijn als je mens wordt zoals Jezus  

liefde als een mens aanwezig,  
wijn van liefde, brood des levens, zoals Hij.  
 

Boek, jij bent geleefd, zeg ons hoe te leven. 
Wou je leven met zo velen  
hier op aarde, moet je delen:  
licht en adem,geld en goed.  
Wie maar leeft om meer te krijgen  
die zal sterven aan zijn eigen overvloed.  
 

Boek, jij bent geleefd, zeg ons hoe te leven.  
Niemand weet hoe jij moet leven,  
nergens staat het opgeschreven.  
Liefde tegen liefdespijn,  
vriendschap tegen duizend vrezen  
zoet dat bitter kan genezen,  
mens voor mensen, recht en vrede,  
licht en adem, heel veel leven mag je zijn.  
 

Vrouw waar is je broer? Mens, waar is je zusje?  

't Meeste van een mensenleven  
wordt het minste opgeschreven:  
hoe zij trouw zijn aan elkaar, lijden, sterven, liefde leren 
zouden wij dat ook proberen, werd het waar.  
 
ALLELUIA            
 
EVANGELIE Marcus, 10, 2-16.       
In die tijd kwamen er Farizeeën die Jezus vroegen: Staat het een 
man vrij zijn vrouw te verstoten? Daarmee wilden zij Hem op de 

proef stellen. Hij antwoordde hun met een wedervraag: Wat heeft 
Mozes u voorgeschreven? Zij zeiden: Mozes heeft toegestaan een 
scheidingsbrief op te stellen en haar weg te zenden. Doch Jezus 
antwoordde hun: Om de hardheid van uw hart heeft hij die 
bepaling voor u neergeschreven. Maar in het begin, bij de 
schepping, heeft God hen als man en vrouw gemaakt. Daarom zal 
de man zijn vader en moeder verlaten om zich te binden aan zijn 
vrouw en deze twee zullen één vlees worden. Zo zijn zij dus niet 
langer twee, één vlees als zij geworden zijn. Wat God derhalve 

heeft verbonden mag een mens niet scheiden. Thuis ondervroegen 
de leerlingen Hem nogmaals daarover. Hij sprak tot hen: Wie zijn 
vrouw wegzendt en een andere huwt maakt zich tegenover haar 
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schuldig aan echtbreuk. En wanneer zij haar man verlaat en een 

andere huwt begaat zij echtbreuk. 
De mensen brachten kinderen bij Hem met de bedoeling dat Hij ze 
zou aanraken. Maar bars wezen de leerlingen ze af. Toen Jezus dit 
zag zei Hij verontwaardigd: Laat de kinderen toch bij Mij komen en 
houdt ze niet tegen. Want aan hen die zijn zoals zij behoort het 
Koninkrijk Gods. Voorwaar, Ik zeg u: wie het Koninkrijk Gods niet 
aanneemt als een kind, zal er zeker niet binnengaan. Daarop 
omarmde Hij ze en zegende hen terwijl Hij hun de handen oplegde. 

Woord van de Heer – Wij danken God 
 
ACCLAMATIE          
Woorden van oudsher gegeven zingen van geluk en pijn 
blijven spreken over leven ‘Ga’ en ik zal met je zijn.  
 
PREEK             
 
GELOOFSBELIJDENIS 
Ik geloof in God de almachtige Vader, 
Schepper van hemel en aarde. 

En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, 
Die ontvangen is van de heilige Geest,  
geboren uit de Maagd Maria, 
Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 
is gekruisigd, gestorven en begraven, 
Die nedergedaald is ter helle,  
de derde dag verrezen uit de doden, 
Die opgestegen is ten hemel, 
zit aan de rechterhand van God  
de almachtige Vader. 

Vandaar zal Hij komen oordelen  
de levenden en de doden. 
Ik geloof in de heilige Geest;  
de heilige katholieke Kerk, 
de gemeenschap van de heiligen;  
de vergeving van de zonden; 
de verrijzenis van het lichaam;  
en het eeuwig leven. Amen. 
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VOORBEDEN       
Acclamatie:  Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons. 
 
LIED HALLELUJAH               
I heard there was a secret chord, 
that David played and it pleased the Lord 
But you don't really care for music,  do ya? 
it goes like this the forth the fifth 
the minor fall and the major lift 
The baffled king composing Hallelujah 
Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah 

You say I took the name in vain,  
though I don’t even know the name 
But if I did well really, what’s is to you? 

There’s a blaze of light in every word 
It doesn’t matter what you heard 
The holy or the broken Hallelujah 5 x 

I did my best it wasn’t much  

I could-n ’t feel so I tried to touch 
I’ve told the truth I didn’t come to fool you 
And even though it all went wrong 
I’ll stand before the Lord of song 
With nothing on my tongue but Hallelujah 
Hallelujah  (8X)   
 

KLAARMAKEN VAN DE TAFEL    
Pr.  Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan 

worden door God, de almachtige Vader. 
A. Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en 

eer van zijn Naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige 
kerk. 

 
PREFATIE   
Celebrant: De Heer zij met u.  
allen:   En met uw geest.  
Celebrant: Verheft uw hart. 

allen:   Wij zijn met ons hart bij de Heer.  
Celebrant: Brengen wij dank aan de Heer, onze God.  
allen:  Hij is onze dankbaarheid waardig. 
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Wij danken U, God, onze Vader,  

voor het geschenk van het leven.  
Nooit laat Gij ons alleen, 
wij staan U dag en nacht voor ogen. 
Eertijds hebt Gij Israël, uw volk,  
door de onmetelijke woestijn geleid.  
Vandaag zijt Gij uw kerk nabij 
en schenkt Gij haar uw heilige Geest.  
Uw Zoon maakt wegen voor ons open  
en uit dit aardse leven mogen wij uw land  
van eindeloze vreugde binnengaan. 
Daarom heffen wij met alle engelen en heiligen  
een loflied aan en prijzen wij uw heerlijkheid: 
 

HEILIG   
Heilig, heilig, heilig, de Heer,        
de God der hemelse machten!  
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.  
Hosanna in den hoge. 
Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren.  

Hosanna in den hoge. 
 
EUCHARISTISCH GEBED    
Hemelse Vader, 
met eerbied noemen wij uw Naam.  
Altijd zijt Gij met ons op weg, 
en dichter dan wij durven dromen, zijt Gij bij ons 
wanneer uw Zoon ons samenbrengt rond deze tafel, 
waar wij uw liefde vieren met brood en beker.  
Zoals eens op de weg naar Emmaus 
ontsluit Hij nu voor ons de Schrift 
en wij herkennen Hem bij het breken van het brood. 
 

Daarom bidden wij, almachtige God: 
beadem met uw Geest dit brood en deze wijn 
zodat Jezus Christus in ons midden komt 
met de gaven + van zijn lichaam en zijn bloed. 
 

Want op de avond voor zijn lijden 
nam Hij onder de maaltijd brood  

en sprak tot U het dankgebed. 
Hij brak het brood en gaf het aan zijn leerlingen  
terwijl Hij zei: 
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NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN, 

WANT DIT IS MIJN LICHAAM,  
DAT VOOR U GEGEVEN WORDT. 
 

Zo nam Hij ook de beker met wijn 
en sprak opnieuw het dankgebed.  
Hij gaf hem aan zijn leerlingen en sprak: 
 

NEEMT DEZE BEKER EN DRINKT HIER ALLEN UIT, 
WANT DIT IS DE BEKER 
VAN HET NIEUWE ALTIJDDURENDE VERBOND,  

DIT IS MIJN BLOED 
DAT VOOR U EN ALLE MENSEN WORDT VERGOTEN  
TOT VERGEVING VAN DE ZONDEN. 
BLIJFT DIT DOEN OM MIJ TE GEDENKEN. 
 

Verkondigen wij het mysterie van het geloof. 
 

Allen:  Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker,  
    verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. 
 

Oneindig goede Vader, 

wij vieren de gedachtenis van onze verzoening  
en wij verkondigen de liefde die Gij ons betoont. 
Uw Zoon is door het lijden en de dood gegaan,  
en, tot nieuw leven opgewekt, 
is Hij ingetreden in uw heerlijkheid.  
Zie met genegenheid neer op dit offer  
en erken erin uw eigen Zoon die zijn leven heeft gegeven  
en zijn bloed vergoten opdat voor alle zoekers 
de weg naar U, Vader, geopend en begaanbaar zij. 
 

Barmhartige God, 
laat de Geest van Jezus in ons wonen en vervul ons met uw liefde. 
Sterk ons door de gaven van zijn lichaam en zijn bloed 
en maak nieuwe mensen van ons; dat wij op Jezus gelijken. 
 
Bescherm onze paus Franciscus en onze bisschop Willem,  
Theodorus en Hermanus zijn hulpbisschoppen.   
Leer alle gelovigen van uw kerk de tekenen van deze tijd verstaan  
en maak hen trouw in de beleving van uw evangelie.  
Maak ons herbergzaam van hart voor alle mensen rondom ons; 

dat wij, delend in hun vragen en hun pijn,  
in hun vreugden en hun hoop, 
hen de weg aantonen die naar uw liefde leidt. 
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Erbarm U, Vader, over onze broeders en zusters   

die in de vrede van Christus naar U zijn teruggekeerd,  
en over alle gestorvenen  
waarvan Gij alleen het geloof hebt gekend.  
Breng hen tot het licht van de verrijzenis. 
 

En als ook onze weg ten einde loopt,  
neem ons dan op in uw huis, waar plaats is voor velen.  
Schenk ons de vervulling van onze levenslange hoop:  
overvloedig leven in uw heerlijkheid. 
Laat ons toe in de gemeenschap van uw heiligen;  
dat wij met Maria, de Maagd en Moeder Gods,  
met uw apostelen en martelaren, 
en al de anderen die U genegen zijn,  
dankbaar uw Naam aanbidden 
en U prijzen door Jezus Christus, onze Heer. 
Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn, 
Heer, onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de heilige 
Geest hier en nu en tot in eeuwigheid. 
Allen: Amen. 

 
ONZE VADER  
 
VREDEWENS  
 
LAM GODS               
Lam Gods dat wegneemt de zonden  der wereld,  
ontferm U over ons. (2x) 
Lam Gods dat wegneemt de zonder der wereld,  
geef ons de vrede. 
 
UITNODIGING TOT DE COMMUNIE   
 
COMMUNIELIEDEREN  
 
OCEAAN  RACOON         
Er is verrekte veel te zeggen, en te liegen nog veel meer. 
Heel veel bagger bloot te leggen, al doet het graven nog zo’n zeer. 
Ik ben een eikel maar ik leer. 
Een oceaan om in te vluchten, nooit jaloers te hoeven zijn. 

Liefde om je hart te luchten. 
Een oceaan, hoe lekker zou het zijn. 
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Was er iets waar ik om wenste,  

voordat de put droog kwam te staan. 
Dan was het lang zullen ze leven, familie waar ik veel van hou. 
En voor wie ik sterven zou. 
 

Een oceaan om in te schuilen, nooit alleen meer hoeven zijn. 
Ik heb gesmeekt niet meer te huilen, alsjeblieft. 
Het leven jaagt geen angst meer aan. 
Ik heb al zo ver moeten kruipen, het laatste stuk zal ook wel gaan. 
Tot ik ga staan 
 

Een oceaan om in te vluchten, nooit jaloers te hoeven zijn. 
Liefde om je hart te luchten. 
Een oceaan alleen van mij. 
Een oceaan om te verzuipen, een dag of wat een held te zijn. 
Laat die ander nu maar kruipen. 
Een oceaan vol tranen is van mij, alleen van mij. 
 
Wil je opstaan en Mij volgen      
Wil je opstaan en Mij volgen als Ik noem je naam?  
Wil je dienen in ’t verborgen, zonder roem of faam?  

Wil je leven op de wind, broos en kwetsbaar als een kind?  
Zul je geven wat Ik vind in jou en jij in Mij?  
  
Wil je gaan op nieuwe wegen, steil en ongewis?  
Wil je zijn tot hoed’ en zegen voor wie vreemd’ling is?  
Val je niet een mens te hard die in leugens is verward?  
Hoor je ’t kloppen van mijn hart in jou en jij in Mij?  
  
Wil je gids zijn voor de blinde die je smeekt: ‘Help mij!’  
Wil je vechten voor een kind, gevangen en onvrij?  

Zie je in ontferming aan, ieder die alleen moet gaan,  
opdat groeie mijn bestaan in jou en jij in Mij?  
  
Wil je zien dat wat Ik zie: jouw gaven velerlei!  
Wil je luist’ren als Ik zeg: ‘Een koningskind ben jij!’  
Wil je geven wat je hebt? Dat de wereld zich herschept  
en mijn leven wordt gewekt in jou en jij in Mij?  
  
Heer van liefde en van licht, vervul mij met uw Geest.  
Laat mij zijn op U gericht en maak mij onbevreesd.  

Dat ik in uw voetspoor ga. Uw ontferming achterna,  
en met lijf en ziel besta in U en Gij in mij. 
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AVE MARIA: 
Ave Maria, gratia plena,  
Dominus tecum, benedicta tu 
in mulieribus, et benedictus 
fructus ventris tui, Jesus. 
Sancta Maria, Mater Dei, ora 
pro nobis peccatoribus, nunc 
et in hora mortis nostrae. 
Amen. 

WEES GEGROET MARIA: 
Wees gegroet, Maria, vol van 
genade, de Heer is met u. Gij 
zijt de gezegende onder de 
vrouwen, en gezegend is 
Jezus, de vrucht van uw 
schoot.  
Heilige Maria, moeder van 
God, bid voor ons zondaars, 
nu en in het uur van onze 
dood. Amen. 

SLOTGEBED   
 
DANKGEBED       
Heer, onze God, 
nu we voor het laatst samenzijn in deze kerk, 
willen we U danken voor de vele momenten 
waarop we hier uw aanwezigheid mochten ervaren, 
in de stilte van ons hart 

en in gezamenlijke viering en gebed. 
 

Wij danken U voor de vele keren  
dat we hier uw Woord mochten beluisteren 
en uw Zoon mochten herkennen bij het breken van het Brood. 
 

Heer, onze God, 
vandaag willen we U ook danken 
voor de tekenen van uw goedheid 
voor de vele kinderen 

die hier gedoopt en gevormd werden 
of hun eerste communie deden. 
Dankbaar blikken we terug 
op de vele momenten dat U uw zegen gaf 
aan wie in deze Kerk hun huwelijk vierden. 
En nooit zullen we vergeten, Heer, 
hoe U een bron van troost en hoop werd 
voor velen die hier afscheid namen 
van een dierbare overledene. 
Heer,  

nu deze kerk onttrokken wordt aan de eredienst 
vragen we U: 
blijf ons nabij, 
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steun en sterk ons 

om vol hoop en geloof verder te bouwen 
aan een levendige geloofsgemeenschap 
die weliswaar niet meer hier, 
maar wel in andere kerken zal samenkomen. 
Geef ons uw Geestkracht, Heer, 
om te groeien 
in samenwerking en verbondenheid. 
Ga met ons mee 
en schenk ons uw rijke zegen, 
door Christus, onze Heer. 
Allen: Amen. 
 
Aan het einde van de viering zullen de voorgangers het Evangeliarium, het 
Allerheiligste en de H. Oliën  meenemen naar de HH. Petrus en Pauluskerk. 

Parochianen nemen de kruisjes en gedachtenisboeken mee. Wilt u zo goed zijn om op 
uw plaats te blijven zitten totdat de voorgangers de kerk verlaten hebben. Buiten 
verzamelen wij ons in een kring op het kerkplein waarna pastoor Skiba de deuren van 

de kerk definitief zal sluiten.  
In de HH. Petrus en Pauluskerk zal de viering worden voortgezet en afgesloten 

worden met de zegen. Daarna is er gelegenheid om bij een drankje en een hapje uw 
emoties met elkaar te delen. 
 

SLOTWOORD  
 
SLOTLIED  Ga met God en Hij zal met je zijn     
Ga met God en Hij zal met je zijn 
jou nabij op al je wegen 
met Zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
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 
 
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 
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WELKOM IN PETRUS EN PAULUSKERK 
 
LIED OM GODS AANWEZIGHEID        
Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 
en hoe onzegbaar ons nabij. 
Gij zijt gestadig met ons bezig 
onder uw vleugels rusten wij. 
 

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. 
 

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. 
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. 
 

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. 
 
GEZAMENLIJK GEBED  
 

Vg:  God van vrede, bijeen in deze kerk 
 bidden wij U om de vrede, 
 die was in Jezus Christus uw Zoon. 
 In zijn Naam geloven wij, 
 in zijn Naam bidden wij om vrede 
 voor alle mensen die vergeten worden; 
 die niet worden genoemd, 
 omdat ze geen naam mogen hebben, 
 niet meetellen in onze wereld. 
  

A:  Wij bidden voor mensen die niet verder kunnen, 
 omdat ze zijn vastgelopen in hun leven; 

 gestruikeld in deze wereld vol blokkades. 
 Wij bidden om vrede voor alle mensen 
 die leven met de schrik in hun hart, 
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 bang wat hen vandaag weer te wachten staat. 

 Allen die geen hoop meer hebben, 
 geen toekomst meer zien. 
 

Vg.: U bent een goede God, 
 die met ons meeleeft 
 in goede en kwade dagen, 
 in lijden en strijd, 
 in hoop en machteloosheid. 
 U bent de God die ons bemoedigt en aanvuurt 
 om te blijven werken aan Uw koninkrijk, 
 Uw vrede en gerechtigheid in deze wereld. 
 Wij bidden U om gesterkt te worden 
 in ons geloof, onze hoop en solidariteit. 
  

A: Kom over ons met de kracht van uw Geest. 
 Laat ons gevoelig zijn 
 voor wat onszelf niet raakt, 
 maar wel gebeurt; 
 doorbreek in ons de weerstand, 
 die ons alleen doet geloven 

 wat we met eigen ogen zien, 
 en alleen voelen wat we zelf moeten ondergaan. 
 Laat ons U dienen, de Enige, 
 met heel ons hart en al ons verstand. 
 Dan zullen we wegen van vrede vinden 
 alle dagen van ons leven. 
 Amen. 
 
ZEGEN MET ALLERHEILIGSTE 

 
SLOTLIED Wonen overal nergens thuis      
Wonen overal nergens thuis, 
aarde, mijn aarde, mijn moeders huis. 
Vallende sterren, de schim van de maan, 
mensen die opstaan en leven gaan, 
mensen veel geluk. 
 

Wonen overal even thuis 
handel en wandel en huis na huis 

loven en bieden op waarheid en waan 
wagen en winnen en verder gaan 
mensen veel geluk. 
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Wonen overal bijna thuis 

aarde mijn hemel mijn vadershuis 
stijgende sterren de lach van de maan 
mensen die dromend een stem verstaan 
mensen veel geluk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


