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      Franciscus van Assissi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wat we ontvangen zit in 
datgene wat we geven…. 
 
          Franciscus van Assissi 
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 Op de drempel 
 

o Welkom 
 

 Intocht en huldiging 
o Aansteken kaarsen. 

(gemeente staat) 
o Lied 212: 1, 2, 4. 

 
o Inleiding 

 
o Groet en bemoediging 
v. De Eeuwige zal bij U zijn 
g. ook bij U is de Eeuwige 
v. Onze hulp is de naam van de Eeuwige 
g. die hemel en aarde gemaakt heeft 
v. die trouw blijft tot in eeuwigheid 
g. nooit laat varen het werk dat zijn hand begon.  

 
o Drempelgebed. 
v. In de schaduw van uw vleugels waken wij 
met uw licht voor ogen bidden wij: 
 

allen: 
  
 

v. Bescherm ons en omarm ons. 
Houd ons vast wanneer wij wankelen, daarom bidden wij; 

 
 
             allen: 
 

 
v. Gij, die de vlam in ons hart bewaart 
wakker haar aan tot de nacht is verdwenen, zo bidden wij: 

 
 

             allen: 
 
 

o Lied 283: 1, 4, 5 
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o Kindertijd 

 
o Kyriëgebed 
v. zo zingen wij biddend 
g. 

 
                                                                                                    (1x herhalen) 

 
o Lied 985: 1, 2, 3 

 
 

 De Schrift gebeden, gelezen en uitgelegd 
 

o Gebed van de zondag 
 

o Gedicht: het midden van het lichaam 
In het midden van het lichaam staat het leven stil; 
daar beweegt niets; misschien een grashalm, 
een weinig muziek, een paar wolken.  
 
Daar woont ook de kleine god van het geduld. 
Hij knielt en kijkt over de aarde; 
hij zit met gevouwen benen 
en volgt een paar vogels die verdwijnen in de verte. 
 
Hij zegt niets wat mensen kan schaden 
of de vogels. Alles is eender, 
denkt hij, voor zover hij denkt.    (Hans Andreus) 
  
 
o Lied: Angelo Branduardi:  il cantico del creature (het zonnelied) 
Allerhoogste, almachtige, goede Heer, 

van U zijn de lof, de roem, de eer en alle zegen. 

U alleen, Allerhoogste, komen zij toe 

en geen mens is waardig uw naam te noemen. 
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Wees geprezen, mijn Heer met al uw schepselen, 

vooral door mijnheer broeder zon, 

die de dag is en door wie Gij ons verlicht. 

En hij is mooi en straalt met grote pracht; 

van U, Allerhoogste, draagt hij het teken. 

 

Wees geprezen, mijn Heer, door zuster maan en de sterren. 

Aan de hemel hebt Gij ze gevormd, helder en kostbaar en mooi. 

Wees geprezen, mijn Heer, door broeder wind 

en door de lucht, bewolkt of helder, en ieder jaargetijde, 

door wie Gij het leven van uw schepselen onderhoudt. 

 

Wees geprezen, mijn Heer, door zuster water, 

die heel nuttig is en nederig, kostbaar en kuis. 

Wees geprezen, mijn Heer, door broeder vuur, 

door wie Gij voor ons de nacht verlicht; 

en hij is mooi en vrolijk, stoer en sterk. 

 

Wees geprezen, mijn Heer, door onze zuster, moeder aarde, 

die ons voedt en leidt, en allerlei vruchten voortbrengt, bonte bloemen en 
planten. Wees geprezen, mijn Heer, door wie omwille van uw liefde 

vergiffenis schenken, en ziekte en verdrukking dragen. 

Gelukkig wie dat dragen in vrede, want door U, Allerhoogste, worden zij 
gekroond. 

 

Wees geprezen, mijn Heer, door onze zuster de lichamelijke dood, 

die geen levend mens kan ontvluchten. 

Wee hen die in doodzonde sterven; 

gelukkig wie zij in uw allerheiligste wil vindt, 

want de tweede dood zal hun geen kwaad doen. 

Prijs en zegen mijn Heer, en dank en dien Hem in grote nederigheid 

        
o Lezing: Marcus 6: 6 - 10 
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o Lied: het woord dat ik jou geef 
1.Voorganger, 2 gemeente 

 
     

o Overweging 
 

o Orgelspel 
 

o Lied: Eten genoeg, brood om te delen (melodie: zomaar een dak, 
boven wat hoofden) 
Eten genoeg, brood om te delen  
nergens een mens die honger lijdt.  
Tijd voor jezelf, tijd om te spelen,  
tijd voor elkaar, een zee van tijd.  
Kijk om je heen en geef wat je hebt,  
dan komt geen mens tekort.  
Een droom die waarheid wordt. 

 
Kracht en geduld, hoop en vertrouwen 
in wat er te gebeuren staat.  
Mensen waarop God durft te bouwen  
aan het geluk dat komen gaat.  
Kijk om je heen en geef wat je hebt,  
dan komt geen mens tekort.  
Een droom die waarheid wordt. 
 
Droom van de hoop, droom van de vrede,  
vrede op aarde, nieuw begin.  
Muren geslecht, strijden gestreden droom  
tegen beter weten in.  
Kijk om je heen en geef wat je hebt,  
dan komt geen mens tekort.  
Een droom die waarheid wordt. 
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 Dienst van delen en gebeden  
 

o Collecte 
 

o Gebed over de gaven 
 

o Voorbeden 
Voorganger:  zo zingen wij biddend: 
Gemeente: 

              
o Stil gebed 

 
o Onze Vader. 
Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, 
laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden 
op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig 
hebben. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven 
wie ons iets schuldig was. En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit 
de greep van het kwaad. Want aan u behoort het koningschap, de macht en 
de majesteit tot in eeuwigheid.  Amen. 

 
o Lied 981: 1, 3, 5      (staande) 

 
o Wegzending en zegenbede. 

 
 
 


