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Hoop is datgene in ons, dat volhoudt, 
ondanks alle bewijzen van het tegendeel, 

dat er ons iets beter te wachten staat. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorgangers:   Henk Trimbach en Mechteld Mickers 

Mistral   zingt o.l.v. Niels van Dalsum 

combo:    Cora van Nieuwenburg, piano 

   José Kuppen, dwarsfluit 
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Openi ngs l ied  
 

Al spreek ik allerlei talen  002 
 (1 Korinthe 13) 
 
Al spreek ik allerlei talen  
maar laat de liefde niet toe;  
dan blijven mijn woorden krachteloos en hol,  
en wordt ik praten moe. 
 
Ben ik zo wijs als profeten  
maar laat de liefde niet toe;  
dan leiden mijn diepste inzichten tot niets,  
en wordt ik denken moe. 
Alle kennis heeft zijn grenzen,  
alle schoonheid gaat voorbij,  
maar mijn geloof en hoop zullen niet wankelen  
zolang de liefde blijft in mij. 
 
Al leef ik vroom en rechtvaardig  
maar laat de liefde niet toe;  
dan baten mij alle inspanningen niets,  
word ik geloven moe. 
Alle kennis heeft zijn grenzen….. 
 
De Liefde is geduldig en vriendelijk,  
ze kent geen trots of jaloezie. 
Zij heeft begrip en wordt niet boos,  
houdt nooit op te hopen en verdragen. 
Als wij de weg leren vinden  
dwars door twijfel en pijn,  
als ons hart rust vindt in dit leven  
zal dat door liefde zijn.  
Zal dat door liefde zijn.  

 
 

W oor d van  w elkom  
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Openi ngsgedachte  
 

Die bewuste zaterdagavond hield de voetbalwereld zijn adem in toen 
Christian Eriksen in de 43-ste minuut in elkaar zakte.  
De sfeer in het stadion veranderde direct, de toeschouwers 
verstomden, fans keken elkaar hulpeloos aan. Verslagen zochten ze 
steun bij elkaar en konden alleen maar afwachten. 
Christian werd op het veld gereanimeerd, afgeschermd door zijn 
teamgenoten. 
TV-verslaggevers probeerden verslag te doen van deze gebeurtenis.  
Ze konden de woorden niet vinden omdat er geen enkele zekerheid 
was over wat zich daar afspeelde.  
Onzekerheid, verslagenheid en machteloosheid bepaalden de inhoud 
van hun verslag. 
Een van hen zei: “Als we machteloos zijn en niet weten hoe het afloopt 
en niet weten wat we moeten doen, dan kunnen we alleen maar bidden 
en hopen.” 
 
Deze laatste opmerking is zo herkenbaar. 
Ook in ons leven worden we soms geconfronteerd met en overvallen 
door gebeurtenissen waar we geen zekerheid over hebben. Dan komt 
hoop om de hoek kijken. 
Hoop kun je alleen maar hebben zolang er een kans op is verbetering, 
ook al is deze kans heel klein. Hoop hoort bij ons leven en laat ons 
geloven dat er mogelijkheden zijn, ook al zijn ze nog zo klein. 
Zo heeft corona ook een wissel getrokken op Mistral. Het koor mocht 
niet meer samen zingen, geen vieringen meer ondersteunen.  
Maar zoals u merkt: vanaf vandaag kan het weer!  We zingen!!! 

 

 

 

L I ED 

 

Breng mij over grenzen   049 
 
Deze kleine wereld, 
Mijn kortzichtigheid leg ik voor jou neer. 
Breng mij over grenzen tot een ommekeer. (2x) 
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Al mijn kleine angsten, 
Mijn verloren trouw leg ik voor jou neer. 
Breng mij over grenzen tot een ommekeer. (2x) 
 
Al mijn zwakke kanten, 
Mijn verslagenheid leg ik voor jou neer. 
Breng mij over grenzen tot een ommekeer. (2x) 
 
Vol verlangen zoek ik, 
Naar geborgenheid, naar een ommekeer. 
Breng mij over grenzen breng mij bij U, Heer. (2x) 

 

 

Gebed   

 
 

Ver haa l     
 

Hij droeg een kettinkje om zijn nek dat net zichtbaar was vanonder zijn 
hemd. 
Het was een ketting met een hartje, een anker en een kruisje. 
Ik had niet gedacht dat hij, ruwe bolster, blanke pit, zo’n kettinkje zou 
dragen. 
Mijn nieuwsgierigheid bleef branden en toen we van de koffie 
overstapten op een biertje, durfde ik hem te vragen welke betekenis dat 
kettinkje voor hem had. 
Hij zei me dat het symbool stond voor zijn leven. 
‘Alles wat je tegenkomt op je weg, kun je aan dit kettinkje ophangen’ zei 
hij. 
‘De mooie momenten, maar ook de vervelende en mensonterende 
ervaringen in je leven passen erbij. 
Het kruis staat voor mijn geloof,’ zei hij. ‘Niet per se in een God, maar ik 
geloof vast dat als je goed bent voor anderen, je ook goed zult worden 
tegemoet gekomen. 
Het anker komt van mijn opa. Hij was een zeeman en in veel van zijn 
verhalen vertelde hij mij dat het anker in heel veel stormen hoop had 
geboden voor een veilige thuiskomst’. ‘Die stormen’, zei mijn opa; ‘zul je 
ook hebben in je leven’.  
De hoop helpt je door moeilijke tijden heen. Het is je ankerpunt van 
waaruit je het leven kunt overzien’. 



Hoop doet LEVEN !!!  18  juli  2021 
 

 

6 

 
 

Bij het hart, viel mijn tafelgenoot even stil. 
Na een betekenisvolle stilte sprak hij verder: 
‘Liefde’ zei hij; ‘liefde is een toverwoord’. 
Het is sterker dan de dood’.  
‘Iedereen wil wel met een liefdevolle, open blik worden aangekeken en 
liefde ontvangen’. ‘Maar liefde maakt ook kwetsbaar, want door je open 
te stellen voor de liefde, laat je je verdediging zakken en kun je ook 
pijnlijk geraakt worden’. 
Ik heb dat in mijn leven meerdere malen meegemaakt.’ 
En weer viel er een lange stilte. 
Tenslotte zei hij: 
‘Geloof, hoop en liefde zijn krachtig én kwetsbaar.’ 
‘Het zijn woorden die niet zonder elkaar kunnen, daarom hangen ze ook 
samen aan mijn ketting’. ‘Ze gaan over levenskracht die zelfs in de 
schaduw van de dood niet verdwijnt. Ze gaan over een dimensie van 
ons mensenbestaan die alles te boven gaat. Krachtig en kwetsbaar 
tegelijk.  
Zo zijn we als mensen helemaal’. 
 
 

 
Tussenz ang  

 
Halleluja    003 
 
Ik heb het antwoord op mijn vraag.  
Door onmacht was ik ten einde raad  
maar in mijn hart hoor ik steeds weer Jouw naam.  
Ik voel de zon en zie Jouw licht 
de liefde voor Jou is niet gezwicht, 
hoe Jij me draagt dat voelt als halleluja!  
Halleluja  
 
Vertrouwd, geborgen, maar zo klein,  
Jouw stem verlicht de levenspijn, 
de klank beroert de stilte van mijn hart,  
ontmoet nu Jouw deel in mij. 
Zie hier de mens, die voelt zich weer vrij  
hoe Jij me draagt dat voelt als halleluja! 
Halleluja  
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Verrezen uit de duisternis  
zo voel ik dat er leven is  
een bron van liefde ademt door mij heen. 
De dauw verfrist de dageraad, 
Jouw vuur dat mij weer bloeien laat. 
Hoe Jij me hebt geraakt voelt als halleluja! 
Halleluja  
 
 

Bez inn i ngstekst  
 
De kleine hoop 
 
Het geloof waar ik het meest van hou, zegt God, is de hoop. 
 
Geloof, dat verwondert me niet. 
Ik ben overal zo zichtbaar aanwezig, 
in de zon en de maan en de sterren aan de hemel  
en in ’t gewemel van de vissen in rivieren, en in alle dieren, 
en in het hart van de mens, zegt God, 
dat het diepste is  
en het meest in het kind dat het liefste is 
dat ik ooit heb geschapen. 
In alles wat boven en onder is ben ik zo luisterrijk aanwezig, 
dat geloven, zegt God, in mijn ogen geen wonder is. 
 
Ook liefde verwondert me niet, zegt God. 
Er is onder de mensen zoveel verdriet, soms niet te stelpen, 
dat je toch vanzelf ziet hoe ze elkaar moeten helpen. 
Ze zouden wel harten van steen moeten hebben  
als ze voor een die tekort heeft  
het brood niet uit hun mond zouden sparen. 
Nee, liefde, zegt God, dat verwondert me niet. 
 
Maar wat me verwondert, zegt God, is de hoop. 
Daar ben ik van ondersteboven. 
Ze zien toch wat er in de wereld allemaal omgaat 
en ze geloven dat het morgen allemaal omslaat. 
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Wat een wonder is er niet voor nodig 
dat zij dat kleine hoopje hoop nooit als overbodig ervaren 
maar met voorzichtige gebaren in hun hand en in hun hart bewaren, 
een vlammetje dat keer op keer weer wankelt en dreigt neer te slaan 
maar altijd weer weet op te staan, 
en nooit wil doven. 
Soms kan ik mijn eigen ogen niet geloven. 
 
Geloof en liefde zijn als vrouwen. 
Hoop is een heel klein meisje van niks. 
Zij stapt op tussen de twee vrouwen 
en iedereen denkt: die vrouwen houden haar bij de hand, 
die wijzen de weg. 
Maar daarvan heb ik meer verstand, zegt God, ik zeg: 
het is dat kleine meisje hoop 
dat al wat tussen mensen leeft en al hun heen en weer geloop 
licht en richting geeft. 
Want het is dat kleine meisje hoop 
- je ziet het zwak zijn, bang zijn, beven, 
je denkt soms dat het zo onooglijk is - 
het is dat kleine meisje hoop dat de mensen zien laat, zien soms even, 
wat in het leven mogelijk is. 
 
Het geloof, zegt God, waar ik het meest van hou, 
de liefde waar ik het meest van hou, is de hoop. 
Geloof, dat verwondert me niet. 
Liefde, dat is geen wonder. 
Maar de hoop, dat is bijna niet te geloven. 
Ikzelf zegt God, ik ben ervan ondersteboven. 

 

 
Acc l am at ie  

Jouw woorden in schriften geschreven  169 
 
Jouw woorden in schriften geschreven, 
jouw woorden in stenen gegrift, 
ze komen in mensen tot leven, 
zij worden in mensen tot licht. 
 

O verw eging  
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Kor t e  s t i l t e  
 Meditatieve muziek door het combo 
 
 

Hoop en wanhoop lijken op een draaideur, 
als de een komt verdwijnt de ander. 

 
 
Ge l oof sbe l i jden i s  

 
V.  Geloven in U God,  

herkenbaar in mensen  
die in elkaar geloven, elkaar vertrouwen,  
die elkaar hoop geven en van elkaar houden.  
 

A.  Geloven in Uw herscheppende kracht  
die ons telkens weer nieuwe kansen geeft op te staan,  
elkaar tot zegen te zijn.  
 

V.  Geloven in Uw Zoon Jezus van Nazareth  
die vurig in opstand kwam  
tegen elke vorm van onrecht  
en daarom om het leven werd gebracht.  
 

A.  Geloven dat hij er is voor ons.  
dat hij ons niet verlaten heeft,  
dat hij leeft in ons, altijd en eeuwig.  
 

V.  Geloven in Uw Geest  
die kracht wordt in ieder van ons, die ons aanvuurt  
als Uw stem die ons hart verwarmt.  
 

A.  Als wij dat geloven, geloven wij dat wij in Uw Geest  
mee kunnen werken aan Uw droom:  
een leefbare wereld voor allen,  
waar je ook geboren bent en waar je ook leeft, 
voor heel uw mensenvolk.  
Amen. 
 

  



Hoop doet LEVEN !!!  18  juli  2021 
 

 

10 

 
 

Voorbede  

 
God, 
U weet dat we vaak leven tussen hoop en wanhoop. 
U blijft bij ons. Daarom komen we bij u bidden: 
 
Voor mensen die op zoek zijn naar vergeving.  
dat zij mensen mogen ontmoeten  
die hen begeleiden en hoop geven. 
Voor alle mensen die ons voorgaan in het leven.  
Dat wij ze niet teleurstellen in de keuzes  
die wij maken op onze eigen levensweg.  
Laat ons zingend bidden. 

Heer verhoor ons bidden, ontferm u over ons, 
Heer verhoor ons bidden, ontferm u over ons. 

 
Voor allen die gebukt gaan onder geweld en verdrukking.  
Laat ze hoop vinden op een rechtvaardiger toekomst. 
Voor allen die leven met een gevoel van hopeloosheid,  
voor allen die ziek zijn of verdriet en zorgen hebben.  
Dat ze bij tegenslag hoop blijven houden op een betere toekomst. 
Laat ons zingend bidden. 

Heer verhoor ons bidden... 
 
Voor de wereldleiders,  
dat zij in de keuzes die zij maken de kleur van hoop uitdragen. 
Voor hen die op de vlucht zijn en hierheen gekomen zijn  
in de hoop een nieuwe toekomst op te kunnen bouwen.  
Dat zij gastvrijheid en respect mogen ervaren. 
Laat ons zingend bidden. 

Heer verhoor ons bidden... 
 
Voor allen, die een speciale plaats innemen in ons hart,  
om wat ze voor ons hebben betekend  
en nog betekenen in woorden en herinneringen. 
Bidden we voor de intenties  
waarvoor in deze viering speciaal de aandacht is gevraagd: 
voor…….. 
Laat ons zingend bidden. 

Heer verhoor ons bidden... 
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AFSLUITEND GEBED 
 

Li ed  
 
I believe  042 
 
I believe for ev'ry drop of rain that falls, a flower grows. 
I believe that somewhere in the darkest night, a candle glows. 
I believe for everyone who goes astray, 
someone will come to show the way. I believe, I believe, 

Ik geloof dat door iedere regendruppel die valt, 
een bloem groeit. 
Ik geloof dat ergens in de donkerste nacht, 
een kaars brandt. 
Ik geloof voor iedereen die op een dwaalspoor raakt 
iemand zal komen om de weg te wijzen. 
Ik geloof, ik geloof ... 

 
I believe above the storm the smallest prayer will still be heard. 
I believe that someone in the great somewhere, hears ev'ry word. 
Ev'rytime I hear a newborn baby cry,  
or touch a leaf, or see the sky, then I know why I believe. 
Ik geloof dat boven de storm het kleinste gebed 
gehoord zal worden. 

Ik geloof dat iemand in het grote heelal 
ieder woord hoort. 
Iedere keer als ik een pasgeboren baby hoor huilen, 
of  een blad aan raak, of de lucht zie 
dan weet ik waarom ik geloof. 

 

Dankgebed  
 
Als een teken van hoop brengt U ons samen, 
in het spoor van profeten. 
Met de stem van de roepende in de woestijn 
in onze gedachten, staan wij hier en bidden: 
Houd ons in leven, God. 
 
Als een teken van hoop  
bent U onze inspiratie voor de toekomst. 
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Wij laten ons raken door Uw belofte, 
die van Uw Zoon. 
Hij brengt Licht in een nieuwe wereld 
waar plaats is voor iedereen. 
 
Als een teken van vertrouwen  
bent U aanwezig in mensen. 
Steeds bent U te vinden 
daar waar wij ons leven breken en delen. 
U geeft ons toekomst, 
met mogelijkheden voor ieder van ons. 
 
Als een teken van liefde 
opent Hij voor ons de poort naar geluk 
en is zelf ons licht in de nacht. 
Hij is de morgenster, teken van de nieuwe dag. 
 
Als teken van dankbaarheid 
heeft Jezus ons leren bidden. 
Laten wij daarom zingend bidden: 
 
ONZE VADER   166 
  
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 leid ons niet in bekoring;  
maar verlos ons van het kwade. 
Want van U is het koninkrijk  
en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid.  
Amen. 

 
 

Vredesw ens  
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Vredes l ied  
 
Ik wens jou Zijn vrede   170 
 
Ik wens jou Zijn vrede,  vrede voor elk moment. 
Wij zijn met hem verbonden,  die ons bij name kent. 

 
 
Gebed  
 

Hoop is een verlangen,  

een verwachting die soms lang op zich laat wachten. 
 

 
L i ed  
 

Zonder jou  004 
 
Zonder jou is er geen zon. 
Geen licht, geen leven, geen muziek, 
Waar jouw stem niet reiken kan 
beroert jouw hartslag mij zo diep. 
 
Als jij niet bestond zou je moeten ontstaan. 
Als je mij met name noemt, blijft de liefde bestaan. 

 
 
 
Medede l i ngen  
   
 
S lo t gedacht e    

 
 Hoop 
 

Ik hoop op een nieuwe wereld, 
waar geen mens meer zal worden geslagen, 
waar niemand meer zal worden misbruikt, 
waar mensen elkaar tot vreugde zijn. 
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Ik hoop op een nieuwe wereld, 
waar niemand wordt buitengesloten, 
waar gastvrijheid de boventoon voert, 
waar samen delen heel gewoon wordt. 
 
Ik hoop op een nieuwe wereld, 
waar niemand meer bang hoeft te zijn, 
waar de dorst naar liefde en gerechtigheid wordt gelest, 
waar alle leed aan het licht zal komen, 
waar zij die gewond en gekwetst zijn, genezing vinden. 
 
Ik hoop op een nieuwe wereld, 
waar iedereen vrolijk mag zijn, 
waar muziek klinkt uit de huizen, 
waar licht straalt uit de ogen van allen die er wonen. 

 

Hoop is geen zekerheid 

maar maakt ons bewust van mogelijkheden. 

 

 

Zegenw ens  

(Als u kunt, mag u gaan staan) 
 
Zegen ons met de adem van uw Woord, 
dat we woorden kunnen spreken die anderen hoop geven. 
 
Zegen ons met de glans van uw licht, 
dat we mensen die alle hoop verloren hebben, verlichten. 
 
Zegen ons met het vuur van uw liefde, 
dat we naar mensen kijken met de ogen van ons hart.  
 
Laten we gaan 
om licht en liefde te delen met allen die we ontmoeten. 
Laten we gaan om hoop levend te houden op een zinvol leven. 
 
Die God is van Liefde, licht en hoop zegene ons 
in de naam van de + Vader en de Zoon en de heilige Geest. Amen. 
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Slot l i ed eren  
 
Dat nog duizend dagen komen  055 
 
Laat niet toe wie rampen brengen. 
Recht je rug bij tegenwind. 
Laat de doden zelf maar graven. 
Wees zo sterk als een kind. 
Dat nog duizend dagen komen, 
dat zij komen, blijven komen, 
dat nog duizend en een morgen komt. 
 
Wees als sterren aan de hemel. 
Lichtend voorbeeld, zonneschijn. 
Blijf niet dralen als zovelen. 
Nieuwe mensen kun je zijn. 
Dat nog duizend dagen…. 
 
Breek uit vastgelopen paden, 
geef de hoop een nieuw gezicht. 
Wees al gaande zelf een rustpunt. 
En je leven wordt heel licht. 
Dat nog duizend dagen…. 
 
En de oude tijd vergaat 
Een nieuwe dag begint. 
Het menselijk gelaat spreekt recht  
en overwint. 
Dat nog duizend dagen…. 
 

 

Zingen!        Mistrallied 

 
Wat er ook gebeuren zal  
de zon zal altijd weer gaan schijnen  
en als we straks weer zingen gaan  
zal al die sores weer verdwijnen  
want muziek geeft troost en maakt je blij  
 
geniet van al het moois  
en laat een ander daar dan ook in delen  
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muziek draagt de verhalen met zich mee  
en dat gaat nooit vervelen  
want muziek geeft troost en maakt je blij 
 

Zingen, voor ons een van de allermooiste dingen  
een dissonant wordt harmonie  
je hebt je zorgen even niet  
het geeft je energie  
het is magie 

 
het is niet altijd simpel  
verdriet en vreugd samen te delen  
door vriendschap een verbondenheid  
om zo die wonden dan te helen  
want muziek geeft troost en maakt je blij  
 
durf je te vertrouwen  
op jezelf en op die ander  
Zal je open en kwetsbaar durven zijn.  
Volg je hart dat klopt altijd  
muziek is voor de ziel een medicijn  
want muziek geeft troost en maakt je blij  
 

Zingen, voor ons een van de allermooiste dingen  
een dissonant wordt harmonie  
je hebt je zorgen even niet  
het geeft je energie  
het is magie 

 

 

Laat je door duisternis en eenzaamheid niet beroven  

van de hoop op een betere toekomst. 
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Co l l ec t e  

 
Vanwege de zorg voor elkaar zullen uw gaven nu niet worden 
opgehaald. 
Aan het einde van deze viering staan de collectemandjes op de tafels 
bij de uitgang. De opbrengst is bestemd voor onze Kapelgemeenschap. 
 
Uiteraard kunt u uw gift ook overmaken op bankrekening NL89 RABO 
0373.403.445 t.n.v. Kapelgemeenschap Ter Linde Uden. 

Hartelijk dank hiervoor! 
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Bij het samenstellen van deze viering hebben wij ons laten inspireren 

door te luisteren naar stemmen van en woorden uit: 
De Bijbel, Dominicanen van Schilde-Bergen,  

Charles Péguy, René Hornikx, Barack Obama, Paus Franciscus,  
leden van onze tekstgroep en andere gelovigen. 

 
 

U kunt reageren op deze viering via de 
Mistral website :  www.mistraluden.nl 

 
Kapelgemeenschap website:  www.kapelgemeenschap.nl 

 
 
 

Mistral zingt weer 
in de viering op zondag 19 september 2021 om 10.00 uur. 

 
 

 

 

 

 

  

http://www.mistraluden.nl/
http://www.kapelgemeenschap.nl/


Hoop doet LEVEN !!!  18  juli  2021 
 

 

19 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dit zijn mijn handen… 

Hou ze vast en blijf een beetje hier. 

Dit zijn mijn handen… 

Hou ze vast, het zijn er samen vier. 

Twee handen…ach 

wat moet ik ermee? 

Vier is veel meer, 

Veel meer dan twee. 

Dit zijn mijn handen… 

Hou ze vast 

en blijf een beetje bij me. 
Toon Hermans 
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      gesponsord door  

 


