
 

Voeten heb je om te lopen 

naar de mens die eenzaam is 

en een hart om waar te maken 

dat geen mens een eiland is.  

Refrein:  

 

Oren heb je om te horen 

Naar een mens die vrede is 

En een hart om te geloven 

In zijn God die liefde is.  

Refrein:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Openingslied: De vreugde voert ons naar dit huis 

 

 

 

 

 

 

Dit huis dat alle sporen draagt van wie maar mensen 

zijn, de pijler die het alles schraagt, wilt Gij die voor 

ons zijn? 

Dit huis slijt met ons aan de tijd, maar blijven zal de 

kracht die wie hier schuilen verder leidt tot alles is 

volbracht. 
t. S. de Vries/m. W. Vogel 

Woord van welkom 

Gebed om vergeving 

A:  Nu deze dienst begint leg ik mijn wapens af. 

Hier is het masker dat mijn gezicht vervormde, 

dat mij sterk deed lijken, mijn zwakheden 

verborg. Hier zijn de pijlen, mijn stekels,  

waarmee ik mensen doorprikte en hier mijn  

pantser en schild. Ze gaven me veiligheid, 

maar brachten ook isolement. 

Niet in deze wapens schuilt onze kracht. 

Ware kracht komt boven, waar in ons midden 

ruimte ontstaat voor U, de Zachtmoedige ! 

Breng ons bijeen, verzamel ons toch. 

Laat uw Geest ons wapen zijn. Amen. 

Kyrielied: 
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison 
 
Lofzang:  
 
 
 
 
 
 
 

 

Eucharistieviering 

 

Zondag 

29 januari 2023 

 

 

‘Proficiat’ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Voorganger: 

Joost Koopmans, osa 

 

 

Lector:  

Miek Altorf 

 

Muziek:  

Koor van  

Joachim & Anna 

Nico Dieteren 

piano/directie 

 

 
 

 

 

 

 
 

Wilt u op de hoogte 
blijven van de 
activiteiten van het 
Stadsklooster 
Mariken bezoek dan 
onze website: 
www.stadkloosterm
ariken.nl of schrijf u 
in voor de 
wekelijkse 
Marikenmail via 
onderstaande QR-
code. 
 

 

 
 

 

Geen contant geld? 
U kunt ook via deze 
QR-code bijdragen. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



Lezing: 1 Korintiërs 1, 26-31 

Tussenzang: Ik zal er zijn 

Als je eenzaam bent en in het duister, 

denk dan aan mij en roep mijn naam 

Als geen mens je kent en niemand luistert, 

zelfs als je fluistert zal ik je stem verstaan. 

Refrein: 

Als een vriend zal ik je dragen, 

alle dagen, ik zal er zijn. 

Als een ster in donk're nachten 

zal ik wachten, ik zal er zijn. 

Wees niet bang voor de stilte om je heen, 

wees niet bang ik laat je nooit alleen. 

Als een vriend wil ik je dragen. 

Alle dagen, ik zal er zijn. 

 

Als je angstig bent zonder vertrouwen 

Zoek steun bij mij je kent mijn naam. 

Als je valt en er is niemand bij je  

Waar je ook bent daarheen zal ik met je gaan.  

Refrein: 
m. The Young Verdi 

 

Evangelie: Matteüs 5 1-12 

Acclamatie 

 

 

 

 

Overweging 

Bereiden van de tafel  

Instrumentaal intermezzo 

Collecte / Intenties 

 

 

Voorganger gezongen: 

Laat onze woorden stijgen als wierook voor uw 

aangezicht zie in ons het verlangen een mens te 

zijn van U. 

Allen: 

 

 

 

 

 

Tafelgebed: ‘U, hoger dan mijn hoogste hoogte’ 

Onze Vader 

Vredeswens: Vrede voor jou                                                                          

Breken en delen 

Instrumentaal intermezzo 

Communielied: Song of peace 

Part I:  

If I could have one wish come true,  

It would be peace for me and you.  

Peace in our hearts and peace of mind.  

Peace now and ever for all mankind.  

So may our voices never cease.  

So may we sing our songs of peace.  

Als ik één wens in vervulling kon laten gaan,  

zou het vrede zijn voor mij en jou.  

Vrede in ons hart en ons gemoed.  

Vrede, nu en altijd, voor de hele mensheid.  

Zo moge onze stemmen nooit ophouden.  

Zo moge we onze liederen van vrede zingen.  

 

Part II: 

Dona nobis pacem - Geef ons de vrede  

 

 

 

Voorbede en acclamatie 

 

 

 

      

       

 

 

Stilte 

Mededelingen 

Zegenwens 

Slotlied:  Handen heb je om te geven 

 

Handen heb je om te geven 

van je eigen overvloed 

en een hart om te vergeven 

wat een ander jou misdoet. 

 

Refrein:  

Open je oren om te horen, 

open je hart voor alleman.  

 

Ogen heb je om te zoeken 

naar wat mensen nog ontbreekt 

en een hart om uit te zeggen 

wat een ander moed inspreekt.  

Refrein:  

 

Schouders heb je om te dragen 

zorg en pijn van alleman 

en een hart om te aanvaarden 

wat een ander beter kan.  

Refrein:  
 


