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Openingslied 
 

God heeft het eerste woord.  
Hij heeft in den beginne 
het licht doen overwinnen, Hij spreekt nog altijd voort.  
 

God heeft het eerste woord.  
Voor wij ter wereld kwamen,  
riep Hij ons reeds bij name, zijn roep wordt nog gehoord. 
 

God heeft het laatste woord.  
Wat Hij van oudsher zeide,  
wordt aan het eind ter tijden in heel zijn rijk gehoord.  
 

God staat aan het begin en Hij komt aan het einde.  
Zijn woord is van het zijnde oorsprong en doel en zin.  
 
 
Begroeting 
 
 

Gebed om ontferming  
 

V:  Bidden we God om ontferming 
die in goede en kwade dagen 
ons kent en aanziet. 
 

A:  Barmhartige God, 
Vergeef ons waar wij tekortschieten 
in liefde tot U en tot elkaar. 
Maak in ons weer zacht waar hardheid is, 
schep in ons een geest van mededogen. 
Heer, ontferm U. 
 

V:  Bidden we om de liefde van Christus, 
die oog heeft voor wie kwetsbaar zijn, 
vooral voor de kleinen en geringen. 
 

A:  Jezus Christus, 
ken ons in onze kwetsbaarheid, 
en zie het verdriet dat we met ons dragen 
om het verlies dat we lijden 
en de pijn die we anderen aandoen 
en ons wordt aangedaan. 
Christus, ontferm U. 
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V:  Bidden we om de ruimte van de Geest 
die weldadig en goed is. 
 

A:  Geest van God, 
raak ons aan met uw veerkracht 
en doe ons herleven, 
dat we uit uw liefde leven 
en mens van vrede worden. 
Geest van God, ontferm U. 
 

V:  Moge God barmhartig, zich over ons ontfermen, 
ons tekortkomen vergeven 
en ons geleiden op de weg van het leven.  
 

A:  Amen. 
 
 
Lofzang   
 
Gij hebt, o God, dit broze bestaan gewild,  
hebt boven ’t nameloze mij uitgetild,  
laat mij dan dankbaar leven de volle tijd,  
geborgen in de bevende zekerheid,  
dat ik niet uit dit smal en onvast bestand  
van mijn bestaan zal vallen dan in uw hand.  
 
 
Gebed 
 

Dienst van het woord 
 
Eerste lezing: Genesis 2, 18-25 
 
 

God, de Eeuwige, sprak: 
Het is niet goed dat de mens alleen is. 
Ik zal een hulp voor hem maken 
die tegenover hem is. 
God, de Eeuwige, boetseerde uit de akker 
alle dieren levend in het wild 
en alle vogels van de hemel 
en hij deed hen komen naar de mens 
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om te zien hoe die hen roepen zou - 
en zoals de mens elk levend wezen roept, 
zo is zijn naam. 
De mens riep namen naar alle tamme dieren, 
naar de vogels van de hemel 
en naar alle dieren levend in het wild. 
Maar voor een mens was er geen hulp te vinden, 
tegenover hem. 
Toen deed God, de Eeuwige,  
de mens verzinken in een diepe slaap. 
Hij nam een van zijn ribben weg 
en op die plek legde hij vlees. 
God, de Eeuwige, bouwde die ribbe 
die hij uit de mens genomen had, 
tot een vrouw 
en hij deed haar komen tot de mens. 
Toen sprak de mens: 
Deze, eindelijk, been van mijn gebeente, 
vlees van mijn vlees. 
Deze wordt genoemd Iesja, vrouw, 
omdat uit Iesj, de man, zij werd genomen, deze. 
Daarom verlaat een man zijn vader en zijn moeder 
en hecht zich aan zijn vrouw 
en zij worden één vlees. 
Zij waren naakt, de twee, de mens en zijn vrouw, 
en zij schaamden zich niet. 
 

Woord van de Eeuwige  A:  Wij danken God 
 
 
 
Psalm 8 
 

Refrein:  
Heer, onze Heer, hoe machtig is uw Naam  
allerwegen op aarde.  
 

Gij die majesteit toont aan de hemel,  
Gij opent de mond van weerloze kinderen,  
en dan klinkt een lied dat uw vijand beschaamt  
en brengt Gij uw tegenstanders tot zwijgen.   Refrein: 
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Als ik kijk naar de hemel,  
het werk van uw vingers de maan  
en de sterren die Gij hebt bevestigd,  
wat is dan de mens dat Gij aan hem denkt,  
de zoon van Adam, dat hij U ter harte gaat.   Refrein: 
 
Toch hebt Gij hem bijna een god gemaakt  
en hem met glorie en luister gekroond.  
Gij doet hem het werk van uw handen beheren  
en alles hebt Gij aan zijn voeten neergelegd.  Refrein: 
 
Schapen en runderen, alles en alles,  
en ook de dieren in het vrije veld,  
de vogels van de hemel, de vissen van de zee,  
al wat er wandelt op de paden van het water.  Refrein:  
 
 
 
Evangelielezing Marcus 10, 1-16 
 

Dan staat Jezus op, gaat daar weg  
en begeeft zich naar het gebied van Judea  
en de overkant van de Jordaan. 
Opnieuw stroomt een menigte mensen bij hem samen, 
en naar zijn gewoonte onderricht hij hen weer. 
En Farizeeën komen bij hem  
en vragen om hem uit de tent te lokken  
of het een man vrij staat zich van zijn vrouw los te maken? 
In zijn antwoord zegt hij tot hen: 
Wat heeft Mozes jullie voorgeschreven? 
Zij zeggen: Mozes heeft toegestaan 
een scheidingsbrief te schrijven en haar dan te scheiden. 
Maar Jezus antwoordt hen: 
Om de hardheid van jullie hart heeft hij die regeling getroffen. 
Maar: van het begin, van de schepping af 
maakte God hen mannelijk en vrouwelijk. 
Om wille daarvan zal een mens zijn vader en moeder verlaten, 
en dan worden die twee mensen één, 
zo zijn zij niet meer twee, maar een eenheid. 
Wat God dan zó heeft verbonden, 
moet een mens niet van elkaar scheiden. 
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En weer terug in het huis  
stellen zijn leerlingen hem hierover vragen. 
En hij zegt tegen hen: Wie zijn vrouw wegstuurt  
en een ander trouwt, pleegt echtbreuk tegenover haar. 
En als zij haar man wegstuurt en een ander trouwt,  
dan pleegt zij echtbreuk. 
En mensen brengen kinderen bij hem, of hij die wil aanraken, 
maar de leerlingen snauwen hen af. 
Maar wanneer Jezus dat ziet, wordt hij kwaad 
en hij zegt tegen hen:  
Laat de kinderen naar mij toekomen en houd hen niet tegen,  
want juist van zulke kinderen is het koninkrijk van God. 
Waarachtig, ik verzeker je:  
Wie het Koninkrijk van God niet aanneemt als een kind, 
die komt er niet binnen. 
En hij omarmt hen en zegent hen en legt hun de handen op. 
 

Woord van de Eeuwige  A:  Wij danken God 
 
       
♫  Acclamatie 
 

Woorden van oudsher gegeven zingen van geluk en pijn 
blijven spreken over leven “ga” en ik zal met je zijn.   
 
 
 
Overweging 
 
 
Orgelspel 
 
 
Lied  
 

Als wild gras in de bergen groeit de liefde.  
Hoger en hoger gaat zij, wie zal haar kennen.  
 

In de rimpels van de huid leeft de liefde.  
Diep verborgen is zij, wie zal haar kennen.  
 

Uit de poorten van de ziel spreekt de liefde.  
Licht en vrij gaat zij en laat zich kennen.  
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Geloofsbelijdenis 
 

V:  Belijden wij samen ons geloof in God, 
die liefde is en bron van leven. 
 

A:  Ik geloof in God 
die alle geschapen heeft. 
De mens heeft hij gemaakt 
mannelijk en vrouwelijk, 
beeld van God zelf. 
Je hebt ontvangen waar je goed in bent, 
maar je mag er ook zijn met je fouten,  
en blijven groeien in mens-zijn. 
 

Ik geloof dat God met mensen op weg gaat, 
en van hen houdt. 
Hij heeft uit liefde voor heel de schepping 
zijn Zoon gezonden  
om mens met mensen te zijn 
en ons voor te gaan op de weg van het leven. 
 

Ik geloof dat zijn weg voert door liefde en wijsheid, 
door lijden en dood naar opstanding en volheid van leven. 
 

Ik geloof in zijn droom: 
mensen die elkaar verdragen en gelukkig maken, 
die kunnen vergeven en ruimte bieden, 
die zelfs in vrede naast elkaar kunnen leven 
in een wereld waar vriendschap en liefde voor elkaar 
het laatste woord krijgen en beleefd worden. 
 

Ik geloof in de Geest die dragende kracht is, 
spirituele bron en levensadem. 
Zij schenkt ons aan elkaar als licht en hoop, 
zij houdt in crisis en nood het verlangen in ons levend 
weer verder te kunnen en toekomst te vinden. 
Zij verbindt ons over grenzen heen,  
zelfs de laatste.  
Amen. 
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Voorbede  
 
♫  Acclamatie 
 

Behoed de liefde van de geliefden,  
Gij die weet hoe broos en bijna niets twee mensen zijn,  
en dat hun hart onrustig is en onbestendig als het weer.  
 

Gij die hen toegekeerd hebt naar elkaar,  
opdat zij niet meer half zijn, onbestemd en overvuld,  
leer hen verstaan het dodelijk geheim dat liefde lijden is,  
dat geven leven doet.  
 

Geef hen de tijd elkaar te kennen en te troosten,  
blaas hun hartstocht aan, maak hen geduldig en oneindig lief, 
dat zij de nacht doorkomen met elkaar.  
 
 
 
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 schulden, 
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, 
en breng ons niet in beproeving 
maar verlos ons van het kwade. 
Want van U is het koninkrijk  
en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. 
   
 
 
Vredewens   
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Gedicht  Om liefde gaan wij een leven – Huub Oosterhuis 
 
Om liefde gaan wij een leven, 
zeilen wij over de zee, 
vliegen wij langs de hemel, 
om liefde gaan wij een leven 
met licht en met donker mee. 
Vogeltje van de bergen 
wat zwoeg je dapper voort? 
Om wat ik uit de verte 
van liefde heb gehoord. 
 

Om liefde gaan wij een leven, 
graven diep in de nacht, 
kruipen wij onder de hemel 
om liefde gaan wij een leven 
om weten en stille kracht. 
Mensje, één van de velen, 
waar snelt je voetstap heen? 
Waar is te vinden dat ene, 
daar snellen mijn voeten heen. 
 

Om iemand gaan wij een leven, 
sterven wij dood na dood, 
wagen de verste wegen 
om jou, op hoop van zegen, 
mijn liefde, mijn reisgenoot. 
Dalen van zwarte aarde, 
bergen van hemelsblauw, 
om alles ga ik dit leven 
om alles of niets met jou. 
 
 
 
Stilte 
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Mededelingen 
 
Bij de uitgang van de Kerk staan de collectemandjes 
Collecte 1:  
voor onze Geloofsgemeenschap (NL72 RABO 0156 2767 20 t.n.v. 

Parochie Zalige Titus, ovv Locatie MVR Bennekom) 

Collecte 2:  
Wereldmissiedag van de kinderen, (NL14 INGB 0000 0110 20) 
U kunt uw gaven in de mand achterin de kerk leggen   
 
 
Zending en zegen 
 
Slotlied  
  

Uit vuur en ijzer, zuur en zout, 
zo wijd als licht, zo eeuwenoud, 
uit alles wordt een mens gebouwd 
en steeds opnieuw geboren. 
Om ijzer in vuur te zijn, 
om zout en zoet en zuur te zijn, 
om mens voor een mens te zijn 
wordt alleman geboren. 
 

Om water voor de zee te zijn  
om anderman een woord te zijn, 
om niemand weet hoe groot en klein, 
gezocht, gekend, verloren. 
Om avond- en morgenland, 
om hier te zijn en overkant, 
om hand in een and're hand, 
om niet te zijn verloren. 
 

Om oud en wijd als licht te zijn, 
om lippen, water dorst te zijn, 
om alles en om niets te zijn, 
gaat iemand tot een ander. 
Naar verte die niemand weet, 
door vuur dat mensen samensmeedt, 
om leven in lief en leed 
gaan mensen tot elkander. 
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CORONA maatregelen 
 
Onze geloofsgemeenschap doet er alles aan om verspreiding 
van het coronavirus te voorkomen. Maar het is ook uw 
verantwoordelijkheid. Samen kunnen we het virus de baas. 
 

1. Ben je verkouden, heb je koorts, keelpijn of andere Corona 
gerelateerde ziektesymptomen: BLIJF THUIS! 

2. Kom ruim op tijd; liefst een kwartier voor aanvang. 
3. Houd rekening met de ander en bewaar afstand.  
4. Er worden geen collectemandjes doorgegeven tijdens de 

viering.  
Collectegelden & -bonnen kunnen voorafgaand aan en na 
afloop van de viering in de mandjes bij de uitgang worden 
gedoneerd. 

5. Ontsmet uw handen; hoest in uw elleboog; gebruik 
papieren zakdoekjes 

6. Volg de aanwijzingen op van eventuele begeleiders. 
7. Bij de vredewens worden nog geen handen geschud 

 
De locatieraad. 
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