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OPENING VAN DE DIENST 
 
Openingslied  LIEFDE IS BLIJ ZIJN 
 
1. Liefde is: Blij zijn, een arm om je heen. 

Liefde is: Lachen, is nooit meer alleen. 
Liefde is: luist’ren, de woorden gaan door. 
Liefde is: fluist’ren heel zacht aan je oor. 

 
2. Liefde is: Lopen, mijn hand in jouw hand. 

Liefde is: Hopen, gaan langs het strand. 
Liefde is: Amen, is wolken, is wind. 
Liefde is: samen, is spelen als kind. 

 
3. Liefde is: zingen, is wit en is groen. 

Liefde is: zacht, is een kus in’t plantsoen. 
Liefde is: leven, je ademt weer op. 
Liefde is: geven, is leven met God. 

 
Kruisteken en Begroeting 
 
Inleidend woord 
 
L. In deze zomermaanden groeit er van alles  
 wat in het voorjaar gezaaid werd.  
 Het is een wonder om te zien,  
 we begrijpen veel maar lang niet alles.  
 Zaadjes ontkiemen, worden planten, struiken, of bomen,  
 dragen vrucht en zijn ons voedsel.  
 De natuur laat ons zien dat leven altijd doorgaat,  
 dat er groei is waar je het niet verwacht.  
 Gods Koninkrijk ontkiemt, terwijl er niets te zien is.  
 God is trouw, zonder zich te laten kennen.  
 De liefde heeft blijkbaar een enorme kiemkracht,  
 dat zij altijd weer groeit en tot bloei kan komen.  
 Durven wij daarop vertrouwen?  
 Hebben we de moed om daarin Gods aanwezigheid  
 op te merken en bekend te maken?  
 Dit uur mag ons daartoe inspireren en bemoedigen. 
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Gebed om vergeving 
 
P. Het is niet vanzelfsprekend  

om te vertrouwen op Gods aanwezigheid  
 en de onzichtbare kiemkracht van zijn Woord.  
 Maken we het stil en brengen we voor God,  
 hoe we door de zichtbare werkelijkheid  
 tot wantrouwen en cynisme vervallen -  
 al is het maar soms en een kort moment.  
 We mogen ons met onze kleinheid toevertrouwen  
 aan de Enige en bidden om ontferming:  

 
A. Heer, ontferm U over ons.  

Wij hebben gezondigd.  
Toon ons, Heer, uw barmhartigheid.  
En schenk ons uw heil. 

 
P. Moge de almachtige God zich over ons ontfermen,  

onze zonden vergeven  
en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. 

 
Heer, ontferm U 
 
P. Heer, ontferm U over ons. 
A. Heer, ontferm U over ons. 
P. Christus, ontferm U over ons. 
A. Christus, ontferm U over ons. 
P. Heer, ontferm U over ons. 
A. Heer, ontferm U over ons. 
 
Eer aan God 
 
A. Aanbidt en dankt uw Vader, God,   
 die leeft van eeuwigheid;  
 Aan Hem behoort het koningschap  
 en alle heerlijkheid.  
 Verkondigt Hem en looft zijn Naam.  
 bezingt zijn wondermacht;   
 dan zal op aarde vrede zijn  
 voor wie zijn hulp verwacht. 
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Gebed 
 

Heer onze God,  
wat nietig is en onaanzienlijk, brengt Gij volop tot leven.  
Zie neer op onze kleinheid;  
laat ons uitgroeien tot de gestalte van Jezus, uw Zoon, 
die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest, 
God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. 
 

 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Bij het openen van de Schriften  
 
L. Het kleinste zaad kan ontkiemen en een grote boom worden.  
 Hebben we de moed om dit beeld toe te passen  

op ons eigen geloof?  
 En op het Koninkrijk van menslievendheid?  
 Openen we ons hart voor het Woord dat geschreven staat,  
 opdat het kan ontkiemen in ons en tot bestemming zal komen. 
 
Eerste lezing 
Uit de profeet Ezechiël 17,22-24 
 

Dit zegt de Heer God: “Dan zal Ik zelf van de top van de hoge 
ceder een twijgje nemen en dat in de grond zetten;  
van de bovenste van de jonge takken zal Ik een twijgje 
plukken en Ik zelf zal het planten op een hoge en verheven 
berg, op het gebergte van Israëls hoogland zal Ik het planten. 
Het zal takken dragen, vrucht vormen  
en een prachtige ceder worden. 
Daaronder zullen alle vogels van allerlei gevederte nestelen:  
in de schaduw van zijn takken zullen zij nestelen. 
En alle bomen van het open veld zullen erkennen  
dat Ik, de Heer, een sappige boom heb doen verdorren  
en een dorre boom tot bloei gebracht heb;  
Ik, de Heer, heb het gezegd en Ik zal het doen”. 

 
 Woord van de Heer. 
A. Wij danken God. 
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Antwoordpsalm Psalm 92 
 
L. Hoe heerlijk is het de Heer te prijzen, 

uw Naam, Allerhoogste, te loven. 
Uw goedheid te melden iedere ochtend 
en heel de nacht door uw trouw. 

A. Hoe heerlijk is het de Heer te prijzen, 
 
L. De vromen schieten als palmbomen op, 

als Libanon-ceders gedijend. 
 Zij zijn geplant bij het huis van de Heer, 

zij komen tot bloei in Gods voorhof. 
A. Hoe heerlijk is het de Heer te prijzen, 
 
L. Ook als zij reeds oud zijn dragen zij vruchten, 

zij blijven sappig en fris. 
 Zij wijzen hoe rechtvaardig de Heer is, 

mijn Rots, in Hem is geen onrecht. 
A. Hoe heerlijk is het de Heer te prijzen, 
 
Tweede lezing 
Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus  
aan de Christenen van Korinthe 5,6-10 
 

Broeders en zusters, daarom houden wij altijd goede moed. 
Wij zijn ons bewust dat wij, zolang wij thuis zijn in het lichaam, 
ver zijn van de Heer. 
Wij leven in geloof, wij zien Hem niet. Maar wij houden moed 
en zouden liever uit het lichaam verhuizen  
om onze intrek te nemen bij de Heer. 
Daarom is onze enige eerzucht,  
hetzij thuis, hetzij in den vreemde, Hem te behagen. 
Want allen moeten wij voor Christus’ rechterstoel verschijnen, 
opdat ieder het loon ontvangt  
voor wat hij in dit leven heeft gedaan, goed of kwaad. 

 
 Woord van de Heer. 
A. Wij danken God. 
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Alleluia 
 
L. Alleluia.  

Gezegend de Koning die komt in de Naam des Heren.   
A. Alleluia. 

 

Evangelielezing 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus  
volgens Marcus 4, 26-34 
 

In die tijd zei Jezus tot de menigte:  
“Het gaat met het Rijk Gods als met een man die zijn land 
bezaait; hij slaapt en staat op, ‘s nachts en overdag,  
en onderwijl kiemt het zaad en schiet op, maar hij weet niet 
hoe. Uit eigen kracht brengt de aarde vruchten voort,  
eerst de groene halm, dan de aar,  
dan het volgroeide graan in de aar. 
Zodra de vrucht het toelaat slaat hij er de sikkel in,  
want het is tijd voor de oogst”. 
En verder: “Welke vergelijking kunnen wij vinden voor het Rijk 
Gods en in welke gelijkenis zullen we het voorstellen?  
Het lijkt op een mosterdzaadje. 
Wanneer dat gezaaid wordt in de grond, is het wel het 
allerkleinste zaadje op aarde; maar eenmaal gezaaid schiet 
het op en het wordt groter dan alle tuingewassen,  
en het krijgt grote takken,  
zodat de vogels in zijn schaduw kunnen nestelen’. 
In vele dergelijke gelijkenissen verkondigde Hij hun zijn leer  
op de wijze die zij konden verstaan. 
Anders dan in gelijkenissen sprak Hij niet tot hen, maar 
eenmaal met zijn leerlingen alleen gaf Hij van alles uitleg. 
 
Woord van de Heer. 
 

A.  Wij danken God. 
 
Overweging 
 
Geloofsbelijdenis     
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 Ik geloof in God onze Vader,  
die met ons een verbond van liefde is aangegaan  
en zo te midden van ons wil zijn  
in dagen van vreugde en dankbaarheid  
maar ook in dagen van verdriet en tegenslag. 

 
 Ik geloof in Jezus zijn Zoon,  

die ons over het verbond van God met de mensen heeft verteld  
en in zijn liefde voor de mensen voortdurend liet zien  
hoe dichtbij de hemel kan zijn. 

 
 Ik geloof in de heilige Geest,  

die ons de adem en de kracht geeft  
om nooit op te houden de liefde waar te maken  
en zo in verbondenheid met de Heer  
tot nieuw leven te verrijzen,  
want Hij is onze hoop en vertrouwen. Amen 

 
Voorbede 
 
P. Met de psalmist prijzen wij de Enige,  
 omwille van de groei van alles wat leeft.  
 We danken voor de trouw,  
 waarmee Hij ons leven vruchtbaar maakt  
 zonder dat wij weten hoe dit gebeurt.   

In dankbaarheid en met vertrouwen bidden we: 
 
L. Voor alle christenen die vervuld zijn van Gods liefde,  

maar tobben over de toekomst van onze kerk:  
dat zij vertrouwen op de kiemkracht van Gods woord  

 en zich openen voor onverwachte kansen; 
laat ons bidden... 

A. Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
 
L. Voor wie verantwoordelijkheid dragen in kerk en wereld:  
 dat zij zich openen voor de kiemkracht van het goede  

en leiding geven omwille van goed leven  
voor hun gemeenschap; 
laat ons bidden... 

A. Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
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L. Voor wie al hun vertrouwen verloren zijn:  
vluchtelingen, verslaafden, dak- en thuislozen,  
slachtoffers van huiselijk geweld:  
dat zij mensen ontmoeten  
die een zaadje vertrouwen in hun hart leggen; 
laat ons bidden... 

A. Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
 

L. Voor onszelf en onze hele geloofsgemeenschap:  
dat we in ons gewone samenleven Gods trouw mogen ervaren 
en zo mogen groeien in geloof, hoop en liefde;  
laat ons bidden... 

A. Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
 

- intenties vanuit onze geloofsgemeenschap - 
 
P. Eeuwige God,  

Gij kent ons hart en alle noden van onze wereld.  
 Gij zaait in ons het vermogen  

om op ons te nemen waarvoor wij bidden.  
 Daarop vertrouwen wij door Christus, onze Heer. Amen. 
 
 
COMMUNIEVIERING 
 
Klaarmaken van de altaartafel 
 
Tafellied  BROOD OP TAFEL 
 

1. Brood op tafel, een hand gevuld  
met wat in het leven geen uitstel duldt; 
De honger stillen iedere dag, 
gewoon wat een mens niet ontbreken mag. 

 

2. Beker met wijn, een vredewens, 
elkaar begroeten van mens tot mens; 
verbonden worden met iedereen 
want wie houdt het uit moederziel alleen? 
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3. Maaltijd houden met Hem die sprak 
en zich in zijn leven tot voedsel brak; 
kom samen eten, drink van de wijn 
want zo wil Hij zelf in ons midden zijn. 

 
Communiegebed 
 
P. In verbondenheid met hen die de Eucharistie hebben gevierd, 

mogen wij ons voorbereiden op de Communie. 
 

P. Gij, God, die vrede en gerechtigheid wilt voor allen: 
houd ons bijeen, zo bidden wij U, zodat wij,  
gesterkt door uw gave, het brood uit de hemel,  
een wereld opbouwen, waarin vrede ieders deel wordt. 

A. Uw vrede, God, gaat uit naar alle mensen   
 
P. Gij die in uw barmhartigheid en liefde machtigen  

van hun troon haalt en de geringen verheft:  
uw zorg gaat uit naar de kleinen, zij komt in hen aan het licht. 
Doe ons delen in die zorg tot lof en eer van uw Naam. 

A. Uw vrede, God, gaat uit naar alle mensen   
 
P. Gij die ons oproept uw woord van vrede  

te verstaan en tastbaar te maken in onze wereld. 
U hebt ons laten zien wat vrede vermag  
in het leven van Jezus, uw Zoon. 
Hij overwon alle haat en tweedracht door zijn goede woorden 
en door een leven waarin grenzen wegvallen  
en scheidsmuren worden omgehaald. 

A. Uw vrede, God, gaat uit naar alle mensen   
 

P. U hebt in Jezus, de Verrezene, uw kerk vrede gegeven  
en haar gezonden om vergeving te verkondigen. 
Zijn boodschap is verzoening, gerechtigheid  
en zorg om elkaar. 
Doe ons leven vanuit zijn woord,  
een genade voor deze wereld. 

A. Uw vrede, God, gaat uit naar alle mensen   
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P. Gij die zelf de vrede zijt en ons in eendracht hier samenbrengt, 
maak ons tot kinderen van de vrede  
door Jezus, de Vredevorst,  
die met U en de heilige Geest leeft tot in eeuwigheid. 

A. Amen.   
 

P.    Wij bidden dagelijks om de komst van Gods Rijk,  
 maar als je het niet ziet groeien  

is het lastig om te blijven vertrouwen.  
 Waar moeten we kijken, luisteren?  
 Vandaag horen we dat dit Rijk groeit in het verborgene  
 en dat God de kiemkracht schenkt die het nodig heeft.  
 Laten we ons toevertrouwen aan deze stille kracht  

en blijven bidden: 
 
A. 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 in eeuwigheid. Amen. 
 
Gebed om vrede en uitnodiging tot de vredewens 
  
P. Het Rijk van God groeit als wij slapen, zo horen we vandaag.  
 Een vredige slaap maakt ons vitaal  
 en wie uitgerust opstaat,  

gaat met vertrouwen en goede moed de dag in.  
 Kan zo de vrede van de Heer groeien? 
 Daarom bidden wij: 
 
A. Heer Jezus Christus, Gij doet een appèl op ons vertrouwen  
 en wij hopen op de kiemkracht van uw leven in ons.  
 Wij bidden U:  
 Laat de goede woorden in ons ontkiemen:  
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 vrede, gerechtigheid en liefde.  
 Geef ons de moed om hiervan te getuigen in woord en daad,  
 door elkaar werkelijk vrede aan te zeggen. 

Dit bidden wij U, die leeft in eeuwigheid. Amen. 
 
P. De vrede des Heren zij altijd met u. 
A. En met uw geest. 
 
P. Wenst elkaar de vrede van Christus!  
 
Uitnodiging tot de communie 
 
P. Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren.  

Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. 
A. Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt,  

maar spreek slechts een woord, en ik zal gezond worden. 

 
Communiezang  AVE MARIA (J. Haagh) 

 
Gebed na de communie 
 

Heer, uw liefde heeft ons hier samengebracht,  
onverdiend hebt Gij ons aan uw tafel genodigd. 
Om niet hebben wij ontvangen, om niet willen wij geven.  
Breng tot volle wasdom wat Gij in ons hebt uitgezaaid  
en laat het overvloedig vruchten dragen. 
Door Christus onze Heer. Amen. 

 
SLOT VAN DE DIENST 
 
Mededelingen 
 
Zegenbede en zending 
 
P. Trouwe God,  
 wij danken U voor uw Zoon,  

die ons voorgaat op de weg van geloof.  
 Wij danken voor het kleinste zaad dat U vandaag in ons legt.  
 Schenk het kiemkracht om vrucht te dragen  
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 tot lof en eer van uw naam. 
 
Wil ons daartoe zegenen:  
Vader, + Zoon en heilige Geest. Amen. 

 
P. Gaat nu allen heen in vrede. 
A. Wij danken God.  
 
Slotlied  AL HEB IK HOGE WOORDEN 
 
1. Al heb ik hoge woorden, spreek ik haast elke taal 

Wie ben ik zonder liefde? Geen mens kan mij verstaan. 
Al ken ik de geheimen van alle wetenschap, 
Een wereld zonder liefde is koud en zonder hart. 

 
2. De liefde is geduldig, zachtmoedig zonder maat. 

Zij is op zoek naar vrede, vernietigt alle haat. 
De liefde spreekt met woorden, die eerlijk zijn en waar, 
Zij breekt de harten open, schenkt mensen aan elkaar. 

 
3. De mensen worden vruchtbaar, zij worden man en vrouw; 

De wereld wordt bewoonbaar door liefde, goede trouw. 
Zij doet de mensen leven vol hoop en goede moed, 
Want niets kan haar teveel zijn, haar kracht maakt alles goed. 

 
4. Zij schenkt de mensen rijkdom, veel kostbaarder dan goud; 

Zij spreekt ons van de liefde die ons in leven houdt. 
O God, wees zo aanwezig waar mensen samen zijn! 
Ons leven wordt één zegen: dat zal voldoende zijn. 

 



 
 
 
De week van zondag 13 juni t/m zaterdag 19 juni  
 
VIERINGEN 
 
Zondag 13-6 10.00 uur:   Woord- en Communieviering  
    (Ps. Ans Dekker)    
 
Donderdag 17-6 10.00 uur: Eucharistieviering  
    (Ps. Rob Verhaegh)  
          
Zondag 20-6 10.00 uur:  Eucharistieviering   
   (Ps. Tristan Perez)    
          
GEBEDSINTENTIES  
 
Zondag 10:00 uur 

Om zegen over onze parochie;  
Voor Theodora Koopmanschap;  
Voor familie en vrienden;  
 

 
Donderdag 10:00 uur 

Voor overleden familie van Zonneveld 
  
 
DOPELING: Daan van Bruggen 
 
 
ZIEKEN  

Thuis, in het ziekenhuis of verpleeghuis 
 
 
OVERLEDENEN 
 
 
AGENDA 
Dinsdag 15 Juni 14.00 uur:     Nieuwe parochianen 
Donderdag 17 juni  09.30 uur:   Kerkschoonmaakgroep 
 



 
 
 



 
 

Bij het verlaten van het kerkgebouw 
is er gelegenheid voor de collecte 

 
                               (geldig tot 8 juli) 

 
 

Hebt u geen los geld bij U? 
Scan dan bovenstaande code voor de collecte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na afloop het liturgieboekje mee naar huis nemen s.v.p. 


