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EEN VAN DE ZEVEN WERKEN VAN BARMHARTIGHEID: DE ZIEKEN BEZOEKEN 

 
 
Stilte 
 
Openingstekst: 
v. Heer, open onze lippen 
a. mijn mond zal zingen van uw eer 
v. God, kom mij te hulp 
a. Heer, haast U mij te helpen 
v. vanwaar de zon opgaat tot waar zij 
ondergaat 
g. wordt de Naam van de Heer geloofd 
 
Welkom en inleiding op het thema:  
De zieken bezoeken 
 
Lied: Een toekomst vol van hoop   
In de nacht van strijd en zorgen  
kijken wij naar U omhoog, 
biddend om een nieuwe morgen,  
om een toekomst vol van hoop.  
  
Ook al zijn er duizend vragen,     
al begrijpen wij U niet,              
U blijft ons met liefde dragen,  
U die alles overziet.    
  
Refrein: 
U geeft een toekomst vol van hoop;  
dat heeft U aan ons beloofd.                        
Niemand anders, U alleen,  
leidt ons door dit leven heen.  
  
U heeft ons geluk voor ogen.  
Jezus heeft het ons gebracht.  
Mens, als wij, voor ons gebroken 
in de allerzwartste nacht.   
Refrein                 
   
U bent God, de Allerhoogste, 
God van onbegrensde macht. 
Wij geloven en wij hopen 
op het einde van de nacht. 
Refrein 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Schriftlezing: Matteüs 25:31-46 
 
Lofprijzing: 
Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige 
Geest 
Als in den beginne, nu en immer 
En van eeuwigheid tot eeuwigheid, 
Amen. 

 
Gedicht: De zeven werken van barmhartigheid 
 
Muziek: cello  
 
Lofzang van Maria: Lied 157b (gelezen)  
 
Gebeden 
Liefdevolle God, maker van alles en alles 
Zie naar ons om 
Jezus Christus, dienaar van allen die kwetsbaar zijn 
Zie naar ons om 
Heilige Geest, adem en levenskracht 
Zie naar ons om  
 
Voorbeden 
Stil gebed 
Onze Vader 
 
Zegen 
Maar wie hoopt op de Heer krijgt nieuwe kracht 
Hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar 
Hij loopt, maar wordt niet moe 
Hij rent, maar raakt niet uitgeput 
 
v. De Heer schenke ons zijn zegen. Hij beware ons 
voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven. Amen. 
g. Loven wij de Heer 
a. Wij danken God! 
 
Muziek: Dona nobis pacem  
Geef ons vrede 


