
   

 

Zondag 21 juni 2009, Heilig Hartkerk te Schiedam 

Gezins– en terugkomviering 
 

KleurenKleurenKleurenKleuren    
 
 

Voorgangers: 
pastoor R.M. Kuipers 
pastor L. Meijer 

 
m.m.v. het kinderkoor 
o.l.v. Jolanda Konings 
piano: Henry de Wolf 
slagwerk: Jan Bekkers 
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Openingslied  Openingslied  Openingslied  Openingslied      
Ga je mee? 

 

Refrein: Ga je mee? Zeg niet “nee”. 
  Maar sta op en doe mee. 
  Zet je voetstappen in die van mij. 
  Volg het spoor en ga door. 
  Of ga jij liever voor? 
  Hup, kom op, sluit je aan in de rij. 
 

Welke weg wil je gaan? 
En waar wil je naar toe? 
Blijf niet zitten waar je zit. 
Ook al voel je je moe.  Refrein... 
 

Is de weg soms te lang? 
Zak je weg in het zand? 
Er zijn hobbels op het pad, 
maar ik geef je een hand.  Refrein... 
 

Loopt de weg bijna dood? 
Zie je nergens een spoor? 
In de verte wordt het licht: 
Gaat de weg daar soms door? Refrein... 

 

WelkomWelkomWelkomWelkom  
door pastor Lidwien Meijer 
 

DankgebedDankgebedDankgebedDankgebed  
voor wat het leven zo leuk kan maken  
 
Lieve God, 
 

Als ik een boek aan het lezen ben, 
Dat ik zo mooi vind,  
dat ik niet kan stoppen met lezen. 
Als ik een film zit te kijken  
die ik zó zo goed vind, 
dat ik hem nog wel 
één, twee, drie keer wil zien. 
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Als ik vriendjes heb met wie ik kan spelen 
totdat het buiten donker wordt, 
dan ben ik gelukkig. 
 
En omdat er zoveel is dat mij plezier geeft, 
zoveel dat mij blij maakt, 
wil ik U bedanken. 
Dat ik mag leven! 
Amen 
 
 

Gebed om VergevingGebed om VergevingGebed om VergevingGebed om Vergeving    
 

Allen:  Goede God, U heeft Moeder Aarde gegeven aan iedereen. 
 Voor u zijn er geen grenzen 
 Ieder mens is bij U evenveel waard. 
 Vergeef ons, als we anderen tekort deden. 
 Help ons beter te leven, meer te houden van elkaar 
 

Voorg:  Goede God, ontferm U over ons, overgeef onze fouten 
 en wijs ons steeds opnieuw de weg naar uw goedheid 
 

Allen: Amen.  
 

  

LiedLiedLiedLied 
Ik klop aan de deur 
 

Jezus zegt: “Ik klop aan de deur van je hart, 
want ik wil zo graag opnieuw met jou beginnen” 
Jezus zegt: “Ik klop aan de deur van je hart 
en als je open doet dan kom ik bij je binnen. ” 
 

En als ik binnen kom, wees dan maar niet bang 
Ik geef je dan een knuffel en die duurt je leven lang. 
Ja, Ik zal voor jou zorgen, dat beloof ik jou. 
Omdat ik oneindig van je hou. Omdat ik oneindig van je hou. 
 
 

Openingsgebed  Openingsgebed  Openingsgebed  Openingsgebed      
door pastoor Kuypers 
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Dienst van het woord  
 

Verhaal over de kleuren van de regenboog Verhaal over de kleuren van de regenboog Verhaal over de kleuren van de regenboog Verhaal over de kleuren van de regenboog    
    

Tussenzang:Tussenzang:Tussenzang:Tussenzang:    
Kleuren 
 Refrein: Kleuren, kleuren allemaal kleuren 
   Rood, oranje, geel, groen, paars en blauw 
   God bedacht die prachtige kleuren 
   Anders was alles zo grijs en grauw 
 

 Rood met geel wordt oranje 
 Blauw met geel wordt groen 
 Ja met kleuren kan je 
 Heel veel dingen doen 
 Kleur een leuke kleurplaat 
 Maak een schilderij 
 Kneed een prachtig beeld met mooie kleurenklei 
       Refrein… 
 

 Alles wat God gemaakt heeft, 
 is door hem gekleurd 
 En door al die kleuren 
 Word je opgefleurd 
 Zon en regen samen 
 Kijk dan eens omhoog 
 En zie al die kleuren in de regenboog Refrein... 
    

EvangelieverhaalEvangelieverhaalEvangelieverhaalEvangelieverhaal  
(naar Marcus 9, 33 – 37, naverteld door Nico ter Linde) 
 

Op een keer liepen de leerlingen met Jezus door de velden. Jezus 
hoorden de leerlingen met elkaar praten. Ze hadden het erover, wie 
van hen de beste leerling was. 
‘Ze leren het toch nooit’, dacht Jezus. ‘Is het nu echt zo moeilijk wat 
ik hen vertel? Een kind kan het begrijpen, waarom kunnen grote 
mensen het dan niet?’ 
Onder een olijfboom aan de kant van de weg rustten ze uit. Van een 
kleine herdersjongen die daar zijn geiten hoedde, kregen ze wat water. 
‘Waar hadden jullie het over onderweg?’, vroeg Jezus. 
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‘Over van alles’, zei Petrus. ‘Ja’, zei Johannes, ‘over van alles’. 
‘Noem eens wat’, zei Jezus. Ze keken elkaar aan. Had Jezus soms 
gehoord, wat ze hadden besproken? 
‘We hadden het erover wie van ons de beste leerling is.’ 
Jezus zuchtte. Hoe moest hij het hen uitleggen? Hij kon het laten 
zien. ‘Kom eens even hier, wil je’, zei hij tegen de herdersjongen. 
‘Jullie willen allemaal de eerste en de beste zijn, hè. Zal ik jullie eens 
wat vertellen? Als je de eerste wilt zijn, dan moet je de laatste wor-
den. Je moet de baas niet willen zijn, je moet willen dienen, een die-
naar, een helper zijn van allen. Neem nu deze jongen hier, hij is nog 
een kind.’ 
Jezus sloeg een arm om de jongen heen. ‘Hij kan niet lezen en 
schrijven, hij is arm en van de bijbel heeft hij waarschijnlijk nog nooit 
gehoord. Maar hij heeft een bijzondere plek in het hart van God. 
Zouden jullie dat nu eens willen onthouden?’ 
De leerlingen knikten. Ze zouden het onthouden. 
‘Je bent een kostbaar kind van God’, zei Jezus tegen de herders-
jongen. ‘Zul je dat nooit vergeten, wanneer je groot geworden bent?’ 
 

OverwegingOverwegingOverwegingOverweging    
    

GeloofsbelijdenisGeloofsbelijdenisGeloofsbelijdenisGeloofsbelijdenis    
 

Voorg.: Wij geloven, dat God een goede Vader is, die alles ge-
maakt heeft. 

 

Allen: Dat geloven wij ook. 
 

Voorg.: Wij geloven, dat Jezus onze vriend is,die alle mensen blij 
wil maken. 

 

Allen: Dat geloven wij ook. 
 

Voorg.: Wij geloven in de Geest van God die ons altijd wil helpen 
 

Allen: Dat geloven wij ook 
 

Voorg.: Wij geloven, dat wij later bij God mogen komen en dat 
wij dan gelukkig zijn. 

 

Allen: Dat geloven wij ook. 
 

Voorg.: Wij geloven, dat wij allemaal bij elkaar horen en elkaar 
kunnen helpen goede mensen te zijn, zoals Jezus heeft 
voorgedaan. 

 

Allen: Dat geloven wij ook.  
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VoorbedenVoorbedenVoorbedenVoorbeden  
 

 Lieve God, 
 Als ik aan U denk, 
 ben ik nooit alleen. 
 Ik wil u bedanken voor  
 al die momenten dat er iets onverwachts gebeurt. 
 Iets leuks, Iets grappigs, Iets bijzonders. 
 

 Ik denk aan de mensen die we kennen 
 En voor wie we willen bidden. 
 

 Maar er zijn ook mensen die we niet kennen 
 Ook voor die mensen bidden we. 
 U bent er toch voor iedereen? 
 Als ik aan U denk, God, 
 wordt mijn hart heel groot van binnen. 
 Zo ruim als de hele wereld. 
 Is u hart zo groot dat de hele wereld erin past? 
 

Parochiële intenties Parochiële intenties Parochiële intenties Parochiële intenties     
 

Dienst van de Tafel 

 

Lied tijdens collecteLied tijdens collecteLied tijdens collecteLied tijdens collecte    
Als God onze vader is 

Refrein: Als God onze Vader is  
  dan zijn wij broer en zus,  
  dan zijn wij familie van elkaar. 
  Al is de wereld nog zo groot  
  we delen met elkaar ons brood. 
  Want wij zijn familie van elkaar. 

 

Ik heb een zus in Azië, een zusje in Brazilië.  
Ik heb een zus in Amsterdam, en ook een in Afghanistan!  
 

Refrein... 
 

Ik heb een broer in België, een broertje in Slovenië.  
Ik heb een broer in India en ook een in Colombia! 
Refrein...  
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Gebed over de gavenGebed over de gavenGebed over de gavenGebed over de gaven    
 

Goede God, dit brood en deze wijn zijn tekenen van de gemeen-
schap en vreugde onder de mensen. Aanvaard deze gaven, dat zij 
teken worden van onze verbondenheid met U en Jezus Christus, 
Onze Heer. 
 

TafelgebedTafelgebedTafelgebedTafelgebed    
 

Wat wij nu gaan doen, heeft Jezus ook gedaan, toen Hij met Zijn 
apostelen aan tafel ging en het Laatste Avondmaal met hen hield. 
Dat werd een avond om nooit te vergeten. 
Toen deed Jezus iets dat Hij nog nooit had gedaan. 
Hij stond op van tafel en zei: 
 “Jullie moeten niet bang zijn. 
 Ik laat jullie niet in de steek. 
 Ik blijf bij jullie. 
 Ik ga met jullie, overal op aarde. 
 Ik wil voor jullie zorgen. 
 Ik ben voor jullie als het dagelijks brood.” 
 

Daarom vragen wij U, God, 
zegen deze gaven met Uw Heilige Geest zodat zij voor ons lichaam 
en bloed van Jezus Christus mogen zijn. 
 

Want op de laatste avond van zijn leven, was hij met zijn vrienden  
voor de laatste keer aan tafel.  
Op tafel stond een schaal met brood; dat nam Hij in zijn handen. 
Hij zegende het, brak het in stukken en deelde het uit aan zijn vrien-
den en zei: 
 

"Neemt en eet hiervan, dit is mijn lichaam, dat jullie gegeven 
wordt."  
 

Op tafel stond ook een beker wijn. 
Die nam Hij in zijn handen. Hij dankte God, hij zegende de beker  
en gaf hem aan zijn vrienden en zei: 
 

"Neemt deze beker, en drinkt eruit, het is het teken van het 
nieuwe verbond van God met de mensen.  
Blijven jullie dit altijd doen om telkens weer aan mij te denken." 
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Daarom goede God, denken wij nu weer aan Jezus,  
hoe Hij werd geboren, hoe Hij bij ons leefde,  
hoe Hij geleden heeft en gestorven is. 
Wij geloven dat Hij leeft, 
en dat Hij er wil zijn voor iedereen. 
En Hij heeft ons nodig, 
om dat steeds weer aan elkaar te laten zien.  
Om zijn licht door te geven,  
zijn vrede uit te dragen.  
Hij heeft ons nodig, 
omdat er nog veel kinderen zijn, 
die helemaal niets hebben om met anderen te delen. 

 
 
Bidden wij nu samen het gebed dat Jezus ons geleerd heeft: 
(alle kinderen komen naar voren en maken een grote kring rond het 
altaar) 
 

Onze VaderOnze VaderOnze VaderOnze Vader 
 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 schuld, 
 zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven. 
 En leidt ons niet in bekoring,  
 maar verlos ons van het kwade, Amen. 

 

VredeswensVredeswensVredeswensVredeswens 
 

LiedLiedLiedLied    
Zegen ons 
 

Goede God, wees in ons midden. 
Zegen ons en geef ons kracht, 
energie uit wat we eten, 
Voor de taak die op ons wacht. 
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Geef dat wij die kracht gebruiken 
Om er voor elkaar te zijn. 
Om te delen, om te helpen, 
In het groot en in het klein. 
 
Goede God wees in ons midden. 
Zegen ons en al wat leeft. 
Dank u wel voor al dit eten 
En de kracht die u ons geeft.  

 
Uitnodigen tot de communieUitnodigen tot de communieUitnodigen tot de communieUitnodigen tot de communie    
 

CommunieliedCommunieliedCommunieliedCommunielied    
Zon, water, aarde 
 

Wat is het lekker warm in de zon! 
Bloemen gaan bloeien, mensen gaan groeien. 
Zonlicht is goed voor jou en voor mij. 
Licht maakt ons vrolijk en licht maakt ons blij. 
 
  God, onze God u bent als het zonlicht. 
  Doe ons groeien, geef ons kracht. 
 
Wat is het water helder en fris! 
Was nu je handen, poets nu je tanden. 
Water maakt schoon, ik boen en ik sop 
Water spoelt vuil weg en alles frist op. 
 
  God, onze God u bent als het water. 
  Spoel wat fout is van ons af. 
 
Wat is de aarde stevig en sterk! 
Plek waar je staan kunt, plaats waar je gaan kunt. 
Bodem voor wortels, grond die je houdt. 
Grond die je steun geeft en waar je op bouwt. 
 
  God, onze God u bent als de aarde. 
  Draag ons leven, houd ons vast. 
 



10  

 

Kruisjes van de vormelingen uit de levensboom Kruisjes van de vormelingen uit de levensboom Kruisjes van de vormelingen uit de levensboom Kruisjes van de vormelingen uit de levensboom     
De vormelingen van vorig jaar gaan naar de Liduinakapel achterin 
de kerk en ontvangen daar hun kruisje uit de levensboom. 
 
 

    
LiedLiedLiedLied 
Lied van de poorten 
 

Er is een land voorbij de poort, 
je kunt er heen, bent er niet alleen. 
Het is een thuis waar je welkom bent 
en waar iedereen je kent. 
 

Er is een land voorbij de poort, 
je kunt er heen, bent er niet alleen. 
Kom ga mee iemand roept je naam, 
geef me je hand en schuif nu maar aan. 
 

Er is een land voorbij de poort, 
je kunt er heen, bent er niet alleen. 
Daar bouwen vogels ook hun huis, 
zonder zorgen zijn z`er thuis. 
 

Er is een land voorbij de poort, 
je kunt er heen, bent er niet alleen. 
Heb je verdriet of ging het verkeerd? 
Tranen drogen, boosheid keert. 
 

Er is een land voorbij de poort, 
je kunt er heen, bent er niet alleen. 
Het is een bron die leven doet, 
brood en liefde in overvloed. 
 

Er is een land voorbij de poort, 
je kunt er heen, bent er niet alleen. 
Brood en wijn geven jou de kracht, 
ga op weg, je wordt verwacht. 
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GebedGebedGebedGebed 
 
Lieve God, 
 
Soms stel ik mij voor hoe het zou zijn 
als U alle mensen hetzelfde had gemaakt. 
Allemaal even mooi 
Allemaal even slim 
Allemaal even lief 
Als iedereen uit hetzelfde land kwam 
Dezelfde taal sprak 
Dezelfde kleren mooi vond 
Hetzelfde eten at 
Dezelfde boeken las 
Dezelfde liedjes zong 
 
Dan zou de juf voor de klas  
niet weten wie wie was 
Want iedereen zag er hetzelfde uit  
en deed hetzelfde 
En zei hetzelfde  
En wilde later  
hetzelfde worden: 
Juf, net als de juf. 
 
Wat zou dat saai zijn! 
Lieve God  
Heel erg bedankt 
dat iedereen anders is.  
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MededelingenMededelingenMededelingenMededelingen 
 
Zending en zegen Zending en zegen Zending en zegen Zending en zegen     
 
SlotliedSlotliedSlotliedSlotlied    
    

Onderweg  
Altijd zijn we onderweg. 
Onderweg naar morgen. 
Met de dromen van vandaag, 
met geluk en zorgen. 
Af en toe een beetje zon, 
af en toe wat regen, 
want soms is het leven fijn 
en soms zit het tegen. 
 

Refrein: 
Het leven is een reis. 
Een reis langs 
heel veel wegen. 
We reizen samen 
of alleen. 
We weten soms 
niet goed waarheen, 
maar gaan 
op hoop van zegen. 

 
Altijd zijn we onderweg, 
zoeken nieuwe wegen. 
En komen elke keer 
nieuwe mensen tegen. 
Vragen naar de goede weg. 
bang om te verdwalen. 
Kiezen hoe we verder gaan 
en de koers bepalen. 
  Refrein… 


