
12 en 13 oktober 2019 
28e zondag door het jaar-C 
 
 
Geheeld worden  

 
Openingslied:  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 Eén, 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. 
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Begroeting: 
 
      VG: Wees gegroet jij die naast me gaat 
 met al wat er leeft in je hart. 
  
 Allen:   Wees gegroet Gij, barmhartige God 
 Wijs ons wegen van Leven  
 in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 
 
Woord van welkom en inleiding 

De kinderen gaan naar hun eigen viering 
 

Kyrielitanie:   Wees hier aanwezig, woord ons gegeven ( ZZZ 313, koormap 
A23  )  
 
Lofzang:  Zingt van de Vader… 
 

Zingt van de Vader die in den beginne 
de mensen schiep, de dieren en de dingen, 
hemel en aarde, wilt zijn naam bezingen: 
houdt Hem in ere. 
 
Zingt van de Zoon, licht voor onze ogen, 
bron van geluk voor wie Hem wil geloven, 
luistert naar Hem, het woord van alzo hoge: 
houdt Hem in ere. 
 
Zingt van de Geest, adem van het leven, 
duurzame kracht die mensen wordt gegeven, 
waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen: 
houdt Haar in ere! 

 
 
 
Openingsgebed  
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Bij het openen van de schrift 
 
Eerste lezing:    uit 2 Koningen 5, 9-17  
 

Naäman reed met zijn strijdwagen naar het huis van Elisa. Elisa 
stuurde iemand naar buiten om hem te zeggen: ‘Baad u zevenmaal 
in de Jordaan, dan zal uw huid weer gezond worden en zult u weer 
rein zijn.’ Kwaad ging Naäman weg. ‘Ik had gedacht dat hij zelf naar 
buiten zou komen,’ zei hij. ‘En dat hij de naam van de EEUWIGE, 
zijn God, zou aanroepen en met zijn hand over de aangetaste plek 
zou strijken, en zo de huidvraat zou wegnemen. Zijn de rivieren van 
Damascus, de Abana en de Parpar, soms niet beter dan alle 
wateren in Israël? Had ik me daarin niet kunnen baden om rein te 
worden?’ Verontwaardigd draaide hij zich om en ging weg. Maar 
zijn bedienden kwamen hem achterna en zeiden: ‘Maar overste, als 
de profeet u een ingewikkelde opdracht had gegeven, had u die 
toch ook uitgevoerd? Dus nu hij tegen u zegt: “Baad u, en u zult 
weer rein worden,” moet u dat zeker doen.’ Hierop daalde Naäman 
af naar de Jordaan en dompelde zich daar zevenmaal onder, zoals 
de godsman had gezegd. Zijn huid werd weer gezond, zo gaaf als de 
huid van een kind, en hij was weer rein. Toen keerde hij met zijn 
hele gevolg naar Elisa terug, maakte bij de godsman zijn 
opwachting en zei: ‘Ik wist wel dat er behalve in Israël in de hele 
wereld geen God is. Alstublieft, neemt u een geschenk van uw 
dienaar aan.’ Maar Elisa antwoordde: ‘Zo waar de EEUWIGE, in 
wiens dienst ik sta, leeft, ik zal niets aannemen.’ En hoe Naäman 
ook aandrong, Elisa bleef weigeren. Toen zei Naäman: ‘Als u 
werkelijk niets van uw dienaar wilt aannemen, wees dan zo goed 
mij twee muildierlasten aarde mee te geven. Ik verzeker u dat ik 
nooit meer offers zal brengen aan andere goden dan de EEUWIGE. 

 
Tussenzang:   Welzalig wie de rechte wegen gaan (naar Psalm 119 ) 
                                                                            melodie: Zo vriendelijk en veilig  

 
Geef mij een hart dat U met vreugde groet, 
geef mij verstand - daar zal ik wel bij varen -, 
dat ik niet haak naar zilver, goud en goed, 
niet gretig schatten om mij heen vergare. 
Als Gij de weg der wet mij weten doet, 



4 

dan zal ik die ten einde toe bewaren. 
 
Bewaar mijn oog, dat niet de valse schijn, 
dat niet de lege vreugd mijn hart bewege. 
Slechts in uw spoor kan leven leven zijn. 
Vestig mijn aandacht op de rechte wegen. 
Doe uw beloften onverwrikbaar zijn, 
immers uw knecht is tot uw dienst genegen. 
 
 
Geef leven aan mijn ziel, wees Gij mijn lied, 
geef dat ik eeuwig U mag toebehoren. 
Onthoud mij uw getuigenissen niet. 
Ik was een schaap en had de weg verloren. 
Zoek, Heer, uw knecht. Ik hoor wat Gij gebiedt. 
Gij hebt mij immers tot uw dienst verkoren. 

 
Evangelie in de woorden van Lucas 17, 11-19  

 
Wilt u – zo mogelijk – gaan staan? 

 

Op weg naar Jeruzalem trok Jezus door het grensgebied van 
Samaria en Galilea. Toen Hij daar een dorp wilde binnengaan, 
kwamen Hem tien mensen tegemoet die aan huidvraat leden; ze 
bleven op een afstand staan. Ze verhieven hun stem en riepen: 
‘Jezus, meester, heb medelijden met ons!’ Toen Hij hen zag, zei Hij 
tegen hen: ‘Ga u aan de priesters laten zien.’ Terwijl ze gingen 
werden ze gereinigd. Éen van hen, die zag dat hij genezen was, 
keerde terug en loofde God met luide stem. Hij viel neer aan Jezus’ 
voeten om Hem te danken. Het was een Samaritaan. Toen zei 
Jezus: ‘Zijn er niet tien gereinigd? Waar zijn de negen anderen? 
Wilde niemand anders terugkomen om God eer te bewijzen dan 
alleen deze vreemdeling?’  Hij zei tegen de Samaritaan: ‘Sta op en 
ga. Uw geloof heeft u gered.’  

 
Acclamatie: Omdat Gij het zijt  
Koor en allen:      
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Overweging 
 
Moment van stilte 
 
Geloofslied:  Wie is die God die eeuwig leeft… 
 

Koor:     Wie is die God die eeuwig leeft 
en al wat is geschapen heeft, 
die oerbegin en einde is 
de zin van de geschiedenis. 

 
Allen:   De Vader die de wereld schiep, 

de stem die ons tot leven riep: 
dat is mijn God, ik roep Hem aan 
en zeg Hem dank voor mijn bestaan. 

 
                   Koor: Wie is dat ene mensenkind 

dat anderen zo heeft bemint 
dat Hij zich aan een kruis liet slaan, 
ons nog doet vragen naar zijn naam? 

 
           Vrouwen: De Zoon die ons geboren is, 

het licht in onze duisternis, 
voor kleine mensen, diep in nood, 
een hoopvol woord tot in de dood. 

 
            Mannen: Wie zingt in ons dat ene lied: 

het leven doet de dood teniet? 
Verlangen dat maar niet verslijt, 
een ademtocht van eeuwigheid? 
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      Allen: De Geest die ons de ruimte geeft, 
                  de levenskracht die ons beweegt: 
                  de liefde krijgt de overhand 
                  en aarde wordt tot vruchtbaar land. 

 
Voorbeden    
                                                Wilt u – zo  mogelijk – knielen? 
 
Afgesloten met:   

 
 
Bijdrage in de kosten van de liturgie 

Voor de kosten van deze viering wordt – zo mogelijk- €1,00 per 
persoon gevraagd.  
Dit kunt u doorschuiven naar de hoek van de bank, richting 
middenpad.  

 
Collecte 

Voor deze collecte wordt een mandje doorgegeven.  
 
Koorzang:   Soms breekt uw licht... 
 

Soms breekt uw licht 
in mensen door, onstuitbaar, 
zoals een kind geboren wordt. 
 
Gedenk de mens 
die wordt genoemd uw kind, 
uw koninkrijk, uw licht. 
 
Geen duisternis 
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heeft ooit hem overmeesterd,  
geen duisternis 
heeft ooit hem overmeesterd. 
 
Gedenk ons die als hij 
geboren zijn, eens en voorgoed, 
die uit zijn mond 
uw naam hebben gehoord, 
 
die moeten leven 
in de schaduw van de dood, 
die moeten leven 
in de schaduw van de dood, 
 
hem achterna, 
hem achterna…. 

 
Gebed van dank bij brood en beker   

Wilt u – zo  mogelijk – gaan staan? 
 
allen: 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. 
 
koor:  Die naar menselijke gewoonte 

met een eigen naam genoemd werd, 
toen Hij in een ver verleden 
werd geboren ver van hier. 

allen: Die genoemd werd: Jesjoe, Jezus, 
kind van Jozef, kind van Mirjam, 
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kind van Ruth en kind van David, 
kind van Sarah en van Abram. 

VG: Kind van Eva, kind van mensen, 
die ook zoon van God genoemd wordt, 
Heiland, visioen van vrede, 
licht der wereld, weg ten leven. 

allen: Levend brood en ware wijnstok, 
die geliefd en onbegrepen, 
werd bewaard in taal en teken 
als een eeuwenoud geheim. 

 
Koor: Als een wachtwoord doorgegeven, 

als een vreemd vertrouwd verhaal, 
die een naam in mijn geheugen, 
die de stem van mijn geweten. 

allen:  Die mijn waarheid is geworden: 
Hem gedenk ik hier en noem ik, 
als een dode die niet dood is, 
als een levende geliefde. 
 

VG: Die gekozen heeft te leven, 
voor de armsten van de armen, 
helpman, reisgenoot en broeder 
van de allerminste mensen. 

allen:  die - ten dage dat Hij rondging 
door de dorpen van zijn landstreek 
mensen aantrok en bezielde, 
hen verzoende met elkaar. 

 
VG: Die niet steil en ongenaakbaar, 

niet hooghartig als een heerser, 
maar in knechtsgestalte leefde; 
die zijn leven voor zijn vrienden 

 
koor: prijsgaf, door een vriend verraden, 

die getergd tot op het kruis 
voor zijn vijand heeft gebeden, 
die van God en mens verlaten, 
is gestorven als een slaaf. 
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allen: Die gestrooid is in de akker 
als het kleinste van de zaden, 
die daar wacht een lange winter 
in de stilte van de dood. 
 

koor: Die als graan geoogst zal worden, 
die als brood gedeeld wil worden, 
om in mensen mens te worden, 
die verborgen in zijn God, 

allen: Onze vrede is geworden, 
onze ziel tot rust gekomen, 
die ons groet vanuit zijn verte, 
die ons aankijkt van dichtbij, 
 

VG: als een kind, een vriend, een ander, 
Hem gedenk ik hier, Hem noem ik 
en beveel Hem bij je aan, 

Koor: als je levende geliefde, 
 als de mens die naast je is.    
 
Vredewens   

 
 
Uitnodiging tot de communie 
 
Communie 
 
  



10 

Koorzang:  Tafel der armen… 
 

Wat in stilte bloeit, 
in de luwte van tuinen, 
onder de hete zon, op de akker, 
heeft Hij bestemd 
voor de tafel der armen. 
 
Aardekracht, zonkracht is Hij, 
licht in mensen, 
dat wij elkaar verblijden 
en doen leven, 
brood van genade worden, 
wijn van eeuwig leven. 
 
Maar die niets hebben, 
wie zal hen hieraan deelgeven? 
En die in weelde zwelgen 
en van niets weten, 
wie zal hen naar gerechtigheid 
doen verlangen? 
 
Aanschijn der aarde, 
wie zal jou vernieuwen? 
Hij die alles zal zijn in allen, 
heeft ons bestemd 
om, aarde, jouw aanschijn 
te vernieuwen. 

 
 
Samenzang: Bergen kunnen het ( NLB 98c )  
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Slotgebed  
 
Mededelingen  
 
Zegenbede:    Wilt u – zo mogelijk – gaan staan? 
 
VG: Bevelen wij elkaar 
 in de hoede van de Eeuwige – 
 zegene ons zijn grote Naam: 
koor: Met vrede gegroet 
 en gezegend met licht. 



12 

allen: Met vrede gegroet 
 en gezegend met licht.  
 
VG: Het licht van Gods ogen 
 gaat over u op. 
 De zon van zijn vrede 
 als een nieuwe dag 
allen: Met vrede gegroet 
 en gezegend met licht. 
 
 
Slotlied:  Mensen, wij zijn geroepen om te leven 

 
God onze toekomst, God is onze Vader, 
Hij is het licht voor onze dagen uit. 
De hele wereld leeft van zijn genade, 
Hij gaf de aarde en Hij geeft de tijd. 

 
Abraham heeft Hij eerst zijn Woord gegeven, 
dat als een zaad ontkiemde in zijn zaad, 
om zo de toekomst tegemoet te leven 
wanneer de grote oogst te velde staat. 
 
Ja, wij zijn allen mensen der belofte, 
kinderen van de dag die komen zal, 
als Hij, de Zoon, de Zon, daalt uit de hoogte, 
roepend van recht en vrede overal! 
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Mededelingen 
 
 

In deze viering zijn de voorgangers: Iemke Epema en Hans Schoorlemmer 
Zang zaterdagavond: Cantores 
Zang zondagmorgen: Aquino o.l.v. Erik Korterink  
Organist: Paula Hopster  


