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Openingslied – Het lied van de Heer in ons midden  

Omdat Hij niet ver wou zijn 

is de Heer gekomen. 

Midden in wat mensen zijn 

heeft Hij willen wonen. 

Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 

Overal nabij is Hij 

mens'lijk allerwegen. 

Maar geen mens herkent Hem, Hij 

wordt gewoon verzwegen. 

Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 

God van God en licht van licht 

aller dingen hoeder 

heeft een menselijk gezicht 

aller mensen broeder. 

Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 

Wilt daarom elkander doen 

alle goeds geduldig. 

Weest elkaar om zijnentwil 

niets dan liefde schuldig. 

Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 

Weest verheugd, van zorgen vrij: 

God die wij aanbidden 

is ons rakelings nabij, 

wonend in ons midden.  

Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 

 

 

 

 

We ontsteken een kaars.  

 

Kyrie – Taizé  

Kyrie, kyrie eleison  

 

Lezing uit Jesaja 40  

Met wie wil je mij vergelijken, zegt de Heilige, aan wie ben ik gelijk te stellen? Kijk omhoog: wie 

heeft dit alles geschapen? Hij laat het leger sterren voltallig uitrukken, hij roept ze bij hun naam, 

een voor een; door zijn kracht en onmetelijke grootheid ontbreekt er niet één.  

Jakob, waarom zeg je – Israël, waarom beweer je: ‘Mijn weg blijft voor de HEER verborgen, mijn 

God heeft geen oog voor mijn recht’?  



Weet je het niet? Heb je het niet gehoord? Een eeuwige God is de HEER, schepper van de einden 

der aarde. Hij wordt niet moe, hij raakt niet uitgeput, zijn wijsheid is niet te doorgronden. 

Hij geeft de vermoeide kracht, de machteloze geeft hij macht in overvloed.  

Jonge strijders worden moe en raken uitgeput, zelfs sterke helden struikelen,  

maar wie hoopt op de HEER krijgt nieuwe kracht: hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar, hij 

loopt, maar wordt niet moe, hij rent, maar raakt niet uitgeput. 

 

Lied – Alma Redemptoris Mater  

Alma Redemptoris Mater, quae pervia caeli  

Porta manes, et stella maris, succurre cadenti,  

Surgere qui curat, populo: tu quae genuisti,  

Natura mirante, tuum sanctum Genitorem  

Virgo prius ac posterius, Gabrielis ab ore  

Sumens illud Ave, peccatorum miserere.  

Vertaling  

Lieve Moeder van de Verlosser, de doorgang naar de hemel,  

de poort van de geesten van de doden en de ster van de zee, helpen bij het vallen.  

Moeder van Hem die voor de mensen zorgt:  

jij die het wonder van de natuur voortbracht, je Schepper.  

Maagd voor en na, die Gabriël met vreugdevolle begroeting ontving,  

heb medelijden met ons zondaars. 

 

Gebed  

God, mijn Heer,  

ik weet het:  

er is maar één maatstaf  

waarmee ik mijn doen en laten kan meten.  

Dat bent u.  

Wees dan tegelijkertijd de krachtbron  

waaruit ik energie kan putten,  

ik heb niemand  

dan u alleen.  

 

Lied - Gegroet Maria  

Moeder Maria, kom tot ons.  

Neem weg onze duistere sluier.  

Laat ons hart weer open staan voor naastenliefde  

en laat ons hart bloeien als een roos in de lentezon.  

Laat ons zorgen dat er geen verdeeldheid heerst.  

Geen wrok meer, geen onenigheid.  

Neem weg onze pijn en zorgen, pijn en zorgen.  



Bid voor ons, Heilige Moeder en spaar ons mensen.  

Maria, kom tot ons.  

 

Onze vader – gezongen  

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 van het kwade.  

Want van u is het koninkrijk  

de kracht en de heerlijkheid  

in eeuwigheid, amen.  


