
PAROCHIE DE GOEDE HERDER 

Zonder ballast op pad 

Woord en gebedsviering  
vanuit de Pax Christikerk,  11 juli 2021 

Voorganger pastor Henri Egging 

Muziek:  leden van Impuls,  

leden van Liriko en Ruud Oosterhof 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Voorwoord 

Inmiddels zijn de meeste kerken in onze parochie weer geopend om de 

liturgie te kunnen vieren. 

Nog niet iedereen kan of durft de stap naar de kerk te nemen. Om 

verbonden te blijven worden er nog vieringen via het YouTube kanaal 

van de parochie aangeboden. 

Naast eucharistievieringen worden er ook gebedsdiensten uitgezonden 

Deze vieringen kunt u bekijken op YouTube, via de website van de 

parochie of van uw deelgemeenschap. 

Het is een klein gebaar, om te laten weten dat u in onze gedachten en 

gebeden bent.  Alle goeds, pastoraal team 
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Zonder ballast op pad 
Gebedsdienst op zondag 11 juli 2021 in de Pax Christikerk 

 

♫ Openingslied  ‘k ben op reis Liriko (A82) 

  

1. ‘k Ben op reis, al weet ik niet waarheen, 

maar ergens stond geschreven, dat ik deze weg moest 

gaan. 

En al aarzel ik soms even langs die eindeloze baan, 

Toch weet ik, iemand ging mij voor en daarom ga ik 

door. 

 

2. Ik heb geen geld, geen kaart en geen kompas 

Maar ergens zie ik tekens en die zeggen mij genoeg 

En al geeft er niemand antwoord op de dingen die ik 

vroeg 

Toch weet ik, aan ’t eind vind ik gehoor en daarom ga ik 

door. 

 

Ik ben een vogel die zijn vleugels spreidt. 

Zo wil ik vliegen altijd verder dan de zon. 

Ik ben een paard dat zonder teugels rijdt, 

maar er is iemand die me leidt en die zegt: kom 

 

3. ‘k Ben op reis, al weet ik niet waarom 

Maar ik luister naar de stilte en die zegt mij om te gaan 

Al verlaat ik al mijn vrienden, moet ik overal vandaan 

Toch weet ik, er is geen ander spoor en daarom ga ik 

door   
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Woord van welkom 

In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. 

Amen. 

Genade en vrede van God, onze Vader, 

en van onze Heer Jezus Christus 

moge ons begeleiden op onze weg. 

 

Wij gaan weer op reis. 

Maandenlang zaten wij min of meer 

opgesloten in onze eigen omgeving: 

thuis werken en studeren, 

niet naar de sportclub, muziek maken, 

naar de kerk of naar het theater. 

En wij willen het zo graag: 

weer reizen maken, nieuwe ervaringen opdoen, 

andere mensen en andere culturen zien 

en misschien wel God ontdekken… 

Wij bereiden ons voor op onze reis. 

En zoals altijd pakken wij onze bagage. 

Want wij zouden eens iets te kort komen?! 

Wij stouwen onze rugzak, onze koffer, onze auto vol. 

Ook de leerlingen van Jezus gaan op reis. 

Hij stuurt ze op weg zonder bagage. 

Want dat is maar ballast, 

waardoor je andere mensen niet ziet. 

En als je deelt van wat je hebt, 

dan komt niemand onderweg tekort. 

Je leert andere mensen kennen, 

je krijgt nieuwe inzichten. 

Misschien ontmoet je op je reis wel… God. 
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Drempelgebed 

God, 

wij die U nooit hebben gezien, 

ZIE ONS HIER STAAN. 

 

wij die van U hebben gehoord,  

HOOR ONS AAN. 

 

Uw Naam is dat U mensen helpt,  

WEES ONZE HULP. 

 

God, U die ons bij name kent 

met onze vreugde en verdriet, 

met onze successen en ons falen 

LEER ONS U KENNEN. 

 

Wees hier aanwezig raak ons aan, 

maak ons tot mensen die U aan het licht brengen 

GA MET ONS OP WEG AMEN. 

Aansteken van de paaskaars 

♫ Lied om vergeving: Bezinning (28) 

 

Mag ik nog wat tijd, voor een stille bezinning. 

Over schuld en spijt, om opnieuw te beginnen. 

Ik wil voortaan, in ’t leven staan, 

als een mens die een mens kan beminnen. 

 

Gun mij nog wat tijd, om mijn aandacht te geven, 

aan die mens in pijn, met verdriet in zijn leven 

Ik wil voortaan, die mens verstaan, 

door hem hoop en geloof mee te geven. 
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God op deze weg wil ik verder gaan. 

Gun mij nog wat tijd in mijn kort bestaan, hoor mij aan. 

 

(instrumentaal) 

Ik kan voortaan, het leven aan. 

Als een mens die opnieuw wil beginnen. 

 

Mag ik nog wat tijd, om mijn liefde te geven. 

Houden van de mens, geeft weer zin aan mijn leven. 

Ik wil voortaan, in ’t leven staan, 

als een mens die zijn hart weg kan geven. 

 
(tekst: Astrid Verkerk) 

 

Inleiding op het verhaal 

Hoe zou je onderweg God kunnen ontmoeten? 

Veel mensen gaan op hun reis 

mooie oude kerken bezichtigen 

en er misschien wel een kaarsje opsteken. 

Anderen gaan de natuur in en raken verwonderd 

om wat mooi of indrukwekkend is: 

bossen en bergen, een waterval, een bloem. 

Maar je kunt op reis ook kijken naar mensen, 

die je zo maar, toevallig, tegenkomt 

en zien wat een ander nodig heeft 

Misschien ontmoet je dan wel God… 
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Verhaal: ontmoeting 

Een kleine jongen wilde God ontmoeten. Hij wist wel dat het 

een verre reis zou worden om bij God te komen, dus pakte hij 

zijn kleine koffer en stopte die vol met koekjes en pakjes sap. 

Zo ging hij op weg. Hij was nog maar langs drie grote flats 

gegaan, toen hij een oude vrouw zag. Ze zat op een bank in het 

park en staarde zo’n beetje naar de duiven. De jongen ging 

naast haar zitten en deed zijn koffer open. Hij wilde wat 

drinken, maar toen hij net een slok wilde nemen, merkte hij 

dat de vrouw er erg hongerig uitzag. Daarom bood hij haar een 

koekje aan. Zij nam het dankbaar van hem aan en glimlachte 

naar hem. Haar glimlach was zo mooi, dat hij het nog eens 

wilde zien en daarom gaf hij haar ook een pakje sap. Opnieuw 

schonk zij hem haar glimlach.  

Toen het begon te schemeren voelde de jongen zich moe 

worden. Hij stond op om naar huis te gaan. Maar na een paar 

stappen draaide hij zich om, rende terug naar de oude vrouw 

en omhelsde haar heel stevig. Toen de jongen even later thuis 

kwam, verbaasde zijn moeder zich over de vreugde die op zijn 

gezicht lag en zij vroeg: “Wat heb je vandaag gedaan dat je zo 

blij bent?” En hij antwoordde: “Ik heb met God gepicknickt.” 

Nog voordat zijn moeder verder kon vragen zei hij: “En weet 

je, zij had de mooiste glimlach die ik ooit gezien heb!” 

Intussen was ook de oude vrouw thuisgekomen. Haar zoon 

was verbaasd toen hij de vredige uitdrukking op haar gezicht 

waarnam. Hij vroeg: “Moeder, wat heeft je zo gelukkig 

gemaakt?” Zij antwoordde: “Ik heb in het park koekjes 

gegeten met God.” En voordat haar zoon nog iets kon zeggen, 

vervolgde ze: “En weet je, hij is veel jonger dan ik dacht!” 
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♫ Lied:  Als men elkaar verstaat – Liriko  (A83) 

 

1. Rusteloos, al sinds lange tijd op reis 

 zijn mensen onderweg, voor een glimp van 't paradijs. 

 Het valt niet mee een plaats te vinden waar 

 de mens elkaar verstaat. 

 

2. 'k Vroeg mij af, heeft het zin om door te gaan 

 Samen met die mensen, en een kerk te zijn voortaan. 

 En ik ging mee, het is nog niet te laat 

 als men elkaar verstaat. (Refr.) 

 

refrein: En als je het nog niet weet, grijp dan die hand. 

    Alleen liefde breekt de lans. 

    Twijfel niet langer meer, ga mee naar dat land. 

    Alleen liefde maakt een kans, voor eeuwig. 

 

3. Altijd, staat Hij naast mij aan mijn zij 

 Hij geeft mij inspiratie, geeft mij kracht,  

 Hij houdt van mij.  

 En leidt ons naar dat land van liefde waar 

 de mens elkaar verstaat. (Refr.) 

 

refrein: En als je het nog niet weet, grijp dan die hand. 

    Alleen liefde breekt de lans. 

    Twijfel niet langer meer, ga mee naar dat land. 

    Alleen liefde maakt een kans, voor eeuwig. 

 

…  als men elkaar verstaat … 
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Inleiding op het evangelie 

Ga maar op weg, zonder bagage ! 

Dat is wel eng, want je hebt niks: 

geen brood, geen onderdak, 

en geen geld om het te kopen. 

Je hebt alleen de kleren die je draagt, 

een stok, een paar schoenen: 

geen brood, geen tas met spullen, geen geld. 

Wat moet je dan, als je iets te kort komt? 

En toch is het goed, zonder bagage. 

Want het wordt al gauw ballast, 

waardoor je mensen niet meer ontmoet, 

niet meer toevallig aan de praat raakt. 

Natuurlijk zullen er ook mensen zijn 

die je niet binnen willen laten. 

Maar wat maakt dat uit? 

Ga gewoon verder, tot je ergens welkom bent. 

Zonder ballast kun je het goede nieuws vertellen. 

Mensen zullen worden geheeld, 

en het kwade wordt overwonnen. 

Durf het maar aan: ga op weg, met lege handen. 
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Evangelielezing volgens Marcus  6,7-13 

(vertaling: Bijbel in gewone taal) 

Jezus stuurt zijn leerlingen op weg 

Jezus ging naar de dorpen in de buurt, en gaf de mensen uitleg 

over God. 

Op een dag riep hij de twaalf leerlingen bij zich. Hij stuurde ze 

twee aan twee op weg. Hij gaf ze de macht om kwade geesten 

weg te jagen. Hij zei: ‘Je mag niets meenemen op je reis. Geen 

brood, geen tas en geen geld, alleen een stok. Je mag wel 

schoenen dragen, maar geen extra kleren aantrekken.’ 

Verder zei Jezus tegen hen: ’Als mensen je uitnodigen in hun 

huis, blijf daar dan totdat je weer verder reist. Maar als 

mensen je niet binnenlaten en niet naar je luisteren, dan moet 

je meteen verder reizen. Je moet op die plaats het stof van je 

voeten vegen. Zo laat je zien dat die mensen de verkeerde 

keus gemaakt hebben.’ 

De leerlingen gingen op weg. Ze zeiden tegen de mensen: 

‘Jullie moeten een nieuw leven beginnen.’ Ze jaagden uit veel 

mensen kwade geesten weg. En ze maakten veel zieken beter 

waarbij ze wat olie over hen heen goten. 

 

♫  Lied: Aan welke kant sta jij (13) 

 

Het is niet moeilijk te geloven in een God hier ver vandaan 

te bidden en te strijden, zelfs te doden in Zijn naam. 

“Want we leven in het heden en Zijn Woord is uit de tijd 

een verhaal van lang geleden niet gestoeld op werkelijkheid”. 

 

Refrein: 

Stel dat God vandaag op aarde zou verschijnen 

en je vragen zou: kies jij nog steeds voor mij? 

Zou je Hem recht in de ogen kunnen kijken? 

Aan welke kant sta jij? Aan welke kant staan wij? 
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Willoos zwijgen bij onrecht dat de mens wordt aangedaan 

Zien toe hoe mensen lijden en elkaar niet meer verstaan. 

En we bidden dat God ingrijpt ons een nieuwe aarde geeft. 

Mens wat doe je met de vrijheid die Hij jou gegeven heeft? 

 

Refrein: 

Stel dat God vandaag op aarde zou verschijnen 

en je vragen zou: kies jij nog steeds voor mij? 

Zou je Hem recht in de ogen kunnen kijken? 

Aan welke kant sta jij? Aan welke kant staan wij? 

 

(instrumentaal) Aan welke kant sta jij? Aan welke kant staan 

wij? 

 

Ied’re dag voor Hem te kiezen. is wat Hij van mensen vraagt. 

Zijn licht te laten schijnen in de wereld van vandaag. 

Alleen dan komt Hij tot leven, wordt de schepping weer als 

nieuw. 

In Zijn liefde durven delen zonder twijfel steeds opnieuw. 

 

Refrein (2x) 

 

Inleiding op het filmpje 

Onze reis door het leven is als een fietstocht. 

Wie kom je allemaal tegen op je weg? 

Je ziet lachende, hoopvolle en verdrietige gezichten. 

En voor je het weet, maak je contact… 

Je ontmoet nieuwe mensen, met andere ideeën. 

En je ontdekt nieuwe mogelijkheden, 

die je leven kunnen veranderen. 

Laat je dus verrassen op je tocht ! 
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Onderweg zal je leven veranderen. 

je leert van andere mensen, en zij leren van jou, 

juist omdat ze anders zijn dan jij. 

Deel je droom, je geloof, je hoop… 

… en ons leven zal voortaan anders zijn. 

Filmpje Lifecycle video 

♫ Lied: Al wat ik wil doen (14) 

 

Al wat ik wil doen, is lopen over water 

over elke zee en oceaan. 

Maar stap ik van het land, en raakt mijn voet de golven, 

durf ik nooit een stap verder te gaan. 

 

Stap ik van het land, en raakt mijn voet de golven, 

durf ik nooit een stap verder te gaan. (2x) 

 

Al wat ik wil doen, is blinden laten kijken, 

doven laten horen naar een woord. 

Maar wat ik ook probeer, nooit gebeurt het wonder 

dat een blinde ziet, een dove hoort. 

 

Wat ik ook probeer, nooit gebeurt het wonder 

dat een blinde ziet, een dove hoort. (2x) 

 

Al wat ik wil doen, daadwerkelijk geloven, 

dat door mij een wonder waarheid wordt. 

Maar zonder grof geweld, kan ik geen muur doorbreken, 

ik kom nog handenvol geloof te kort. 

 

Zonder grof geweld, kan ik geen muur doorbreken, 

ik kom nog handenvol geloof te kort. (2x) 
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Al wat ik wil doen, is blindelings vertrouwen 

dat vandaag de wereld beter wordt. 

Maar span ik mij niet in, blijft alles onveranderd. 

Kom ik echt handenvol geloof te kort. 

 

Span ik mij niet in, blijft alles onveranderd, 

kom ik echt handenvol geloof te kort. (2x) 
 

 

Voorbede:  
Acclamatie bij de voorbede: ♫ Op de schalen –Liriko  (L39) 
 

God, die ons steeds weer uitnodigt om op pad te gaan, 

Wij bidden U….. 

 

Voor de levenskunst om dingen  

achter ons te kunnen laten,  

om niet nodeloos het verleden  

met ons mee te blijven slepen  

met zijn verdriet, teleurstellingen en fouten. 

♫ Op de schalen van de gebeden leggen wij onze noden. 

 

Voor de levenskunst om ons te laten verrassen  

door het onverwachte,  

om nieuwe kansen te kunnen ontdekken  

in wat we allang dachten te kennen,  

en open te staan voor echte ontmoetingen.   

♫ Op de schalen van de gebeden leggen wij onze noden. 

 

Voor de levenskunst van de verwondering , 

om te genieten van zoveel kleine dingen om ons heen.  

♫ Op de schalen van de gebeden leggen wij onze noden. 
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Voor de  levenskunst om tot verzoening  

te kunnen komen, met onszelf, met anderen  

en met U God. 

Dat we elkaar tot zegen zijn,  

dichtbij en ver weg. 

Amen 

 

Onze Vader  (gebeden)  
 
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 

tot in eeuwigheid. Amen.  

 

Gedicht: Ontdekken wat de weg is in je leven 

Ontdekken wat de weg is in je leven 

is met alle zintuigen open 

in de wereld staan 

en luisteren naar degene 

die je beweegt 

en door wie je je bewegen laat 

is neen durven zeggen 

en soms ja of misschien. 
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Ontdekken wat de weg is in je leven 

is weten wat aan je voorbijgaat 

nu je zo besluit en niet anders. 

Ontdekken wat de weg is in je leven 

is hopen op al het goede 

dat ook jou mag overkomen 

soms, heel even. 

Ontdekken wat de weg is in je leven 

is vertrouwen en bouwen 

en nemen zoals het komt 

en geven van wat je hebt.  

 

(Wydo van der Lee) 

 

 

♫ Lied:  You raise me up 

 

When I am down and, oh, my soul, so weary; 

When troubles come and my heart burdened be; 

Then I am still and wait here in the silence, 

Until you come and sit awhile with me. 

Refrein: 

 

You raise me up, so I can stand on mountains; 

You raise me up to walk on stormy seas; 

I am strong when I am on your shoulders; 

You raise me up to more than I can be. 
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There is no life - no life without its hunger; 

Each restless heart beats so imperfectly; 

But when you come and I am filled with wonder, 

Sometimes, I think I glimpse eternity. 

Refrein (2x) 

You raise me up to more than I can be.  

 

Reiszegen:   

Laten wij op weg gaan, zonder bagage, zonder ballast. 

Je zult nieuwe mensen ontmoeten, 

met hun zorgen, hun nood, hun verlangen, hun droom. 

Met lege handen zul je meer ontvangen, 

dan je zelf had kunnen meenemen in je bagage. 

Misschien ontmoet je op je reis wel …God. 

Moge wat op je weg komt  

jou tot zegen zijn:  

de vreugde van de ontmoeting,  

de pijn van de ontbering,  

de tijd van de verwachting,  

het genot van de volheid,  

de kaalte van het gemis. 

Moge jouw leven anderen tot zegen zijn: 

dat je ogen met mildheid kijken,  

dat je handen open zijn en opbouwen, 

dat je luistert tot in het zwijgen, 

dat je woorden oprecht zijn  

en dat je in hart en nieren bewogen bent 

om de mens op je weg. 

God zegene jouw weg, 

moge jouw leven tot Gods eer zijn: 

de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen. 
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♫ Slotlied:  Ga met God  -- Liriko (A 94) 

 

1. Ga met God en Hij zal met je zijn,  

 jou nabij op al je wegen  

 met zijn raad en troost en zegen.  

 Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

2. Ga met God en Hij zal met je zijn,  

 bij gevaar in bange tijden  

 over jou zijn vleugels spreiden. 

 Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

3. Ga met God en Hij zal met je zijn,  

 in zijn liefde je bewaren  

 in de dood je leven sparen. 

 Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

4. Ga met God en Hij zal met je zijn,  

 tot wij elkaar ontmoeten  

 in zijn naam elkaar begroeten. 

 Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 


