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Aanhef (blz. 12):   Wees hier aanwezig 

 

Welkom en korte toelichting op het thema 

 

Lied nr. 38:   Veni sancte spiritus 

 

Bijbeltekst bij het thema; Lucas 17, vers 6 

De heer zei; ” Al heb je maar een vertrouwen als een mosterdzaadje, als je tegen 

die moerbeiboom daar zegt; Kom met wortel en al uit de grond en verplant je 

naar zee”, dan zou hij je gehoorzamen ‘. 

 

Lied nr. 135:  Voici Dieu qui vient a mon secours 

 

1e deel van de toelichting 

De apostelen vragen Jezus; ‘Geef ons meer geloof” Maar wat is geloof? Je 

zou het kunnen zien als een heel hoge, oude boom, met diepe wortels en 

veel takken en zijtakken. 

Wanneer Jezus het over het geloof heeft, denkt Hij niet aan een boom, 

maar aan een zaadje, het piepkleine mosterdzaadje. Geloof is een zaadje 

dat God in het hart van mensen legt. Jezus gebruikt voor ‘geloof’ 

trouwens een woord dat in het Grieks dicht bij ‘’vertrouwen ‘’ ligt. De 

Willibrordvertaling uit 1995 vertaalt dan ook; “Al heb je maar 

vertrouwen als een mosterdzaadje…” 

https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@2,38@1@1,135@1@1,71.1@4@2,43@1@1,32@2@1,34@4@1,71.2@2@1&view=0
https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@2,38@1@1,135@1@1,71.1@4@2,43@1@1,32@2@1,34@4@1,71.2@2@1&view=38
https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@2,38@1@1,135@1@1,71.1@4@2,43@1@1,32@2@1,34@4@1,71.2@2@1&view=135
https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@2,38@1@1,135@1@1,71.1@4@2,43@1@1,32@2@1,34@4@1,71.2@2@1&view=0


Hoe nietig het zaadje ook lijkt, wanneer het op goede bodem valt, komt 

het tot groei en maakt het geweldige krachten los. 

 

Lied nr. 71a:  Meine Hoffnung 

 

2e deel van de toelichting 

Soms staan mensen zelf verbaasd over de kracht van het geloof. Ik kwam 

iemand tegen die ik 30 jaar niet gezien had. Zijn vrouw was onlangs 

overleden, nadat ze (ze had Alzheimer), 7 jaar in een verpleeghuis was 

verzorgd. Het was voor hem een lange moeilijke weg geweest, ook 

letterlijk moeilijk; ontelbare keren met de bus naar het verpleeghuis, en 

terug naar zijn stille woning. Maar, zei hij, het is ongelofelijk wat een 

mens aankan, je krijgt kracht naar kruis. 

‘Als men blijft geloven kan de zwaarste steen niet zinken” zingt Herman 

van Veen. Dat lijkt op wat Jezus zegt; Als je het geloof hebt van een 

mosterdzaadje, wordt het ondenkbare mogelijk. Dit komt omdat de 

kracht van het geloof niet zelf produceren, ze komt van elders. Ze zit al 

in het zaadje dat God in ons hart gelegd heeft. Als goddelijke energie 

overstijgt ze ons menselijk kunnen en tilt ze ons boven onszelf uit. 

Daarom bidden we met de leerlingen; Heer, geef ons meer geloof’. 

 

Lied nr. 43:   Sanctum nomen Domini 

 

Stilte 

 

Voorbeden met als acclamatie nr. 32: Gospodi Pomilui 

 

Lied nr. 34:   Nada te turbe 

https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@2,38@1@1,135@1@1,71.1@4@2,43@1@1,32@2@1,34@4@1,71.2@2@1&view=71.1
https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@2,38@1@1,135@1@1,71.1@4@2,43@1@1,32@2@1,34@4@1,71.2@2@1&view=43
https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@2,38@1@1,135@1@1,71.1@4@2,43@1@1,32@2@1,34@4@1,71.2@2@1&view=32
https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@2,38@1@1,135@1@1,71.1@4@2,43@1@1,32@2@1,34@4@1,71.2@2@1&view=34


 

Avondgroet 

Er werd mij een jonge vogel getoond, die leerde vliegen; z’n eerste 

probeersels waren heel zwak. 

Maar toen hij z’n vleugels steeds beter ging gebruiken, werden ze sterker 

tot hij de vrijheid van de vlucht vond en in staat was zich tot grote 

hoogten te verheffen en zonder inspanning grote afstanden af te leggen. 

Ik hoorde de woorden; “Geloof komt met oefening. Leef volgens je geloof 

tot het wordt als een rots, onwrikbaar, en vind de waarlijke vrijheid van 

de geest.” 

 

Slotlied nr. 71:  In the Lord 

 

 

Iedereen is van harte welkom bij de koffie, thee en ontmoeting! 

Ik wens jullie allen een goede week! 

 

Petra Kolb 

https://taizedeventer.nl/liedmap/?set=0@1@2,38@1@1,135@1@1,71.1@4@2,43@1@1,32@2@1,34@4@1,71.2@2@1&view=71.2

