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OPENING VAN DE DIENST 
 
Openingslied: GOD HEEFT HET EERSTE WOORD 
 

God heeft het eerste woord 
Hij heeft in den beginne 
het licht doen overwinnen, 
Hij spreekt nog altijd voort.  
 
God heeft het eerste woord. 
Voor wij ter wereld kwamen 
riep Hij ons al bij name, 
Zijn roep wordt nog gehoord.  
 
God heeft het laatste woord. 
Wat Hij van oudsher zeide, 
Wordt aan het eind der tijden 
In heel zijn rijk gehoord. 
 
God staat aan het begin 
En Hij komt aan het einde. 
Zijn woord is van het zijnde 
oorsprong en doel en zin. 

 
Kruisteken en Begroeting 
 
Inleidend woord 

 
L. 'Overvallen worden door een grote ramp: 

ook wij weten er nu van en hebben het ervaren: 
langzaamaan klimmen we uit het 'coronadal'. 
Paus Franciscus sprak vorig jaar op het lege Sint Pietersplein 
de indrukwekkende woorden: 
wij dachten gezond te kunnen leven in een zieke wereld. 
En hij zegende de wereld met het heilig Sacrament, 
de aanwezigheid van de Heer in ons midden. 
Laten we ons ook in deze viering voor Gods aanwezigheid 
plaatsen, Hem eren, danken en bidden in deze tijd. 
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Schuldbelijdenis 
 
P. Wij dachten gezond te kunnen leven in een zieke wereld: 

bidden we de Barmhartige om ontferming,  
om steun op de weg van verzoening en verbond,  
om heling van wat we beschadigd hebben  
in onszelf en bij elkaar. 

 
Een korte stilte 
 

P. Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze 
zonden vergeven  
en ons geleiden naar het eeuwig leven. Amen. 
 

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 
 

Eer aan God in den hoge, 
en vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft. 
Wij loven U. 

 
Wij prijzen en aanbidden U. 
Wij verheerlijken U en zeggen U dank 
voor uw grote heerlijkheid. 

 
Heer God, hemelse Koning, God, almachtige Vader; 
Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus. 

 
Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader; 
Gij die wegneemt de zonden der wereld, 
ontferm U over ons. 
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Gij die wegneemt de zonden der wereld, 
aanvaard ons gebed. 
 
Gij, die zit aan de rechterhand van de Vader, 
ontferm U over ons. 

 
Want Gij alleen zijt de Heilige. 
Gij alleen de Heer. 

 
Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus. 
Met de heilige Geest 
in de heerlijkheid van God de Vader. 
Amen. 
 

Gebed 
 
P. Almachtige God,  

voor allen die op U vertrouwen, zijt Gij de Redder.  
Als wij omringd zijn van vele gevaren, komt Gij ons te hulp.  
Houd niet op uw woord te spreken,  
dat ons zekerheid biedt en bevrijd ons van alle twijfel.  
Steek uw reddende hand uit  
en doe ons vast geloven dat Gij altijd aanwezig blijft.  
Door onze Heer Jezus Christus, 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. In sterke verhalen - die allen Gods Woord zijn - 

worden ons ervaringen aangereikt  
om ons te sterken op onze levensweg:  
twijfel die ons triggert om te groeien in geloof,  
een bevrijdend woord dat de stormen van het leven te doen 
bedaren. 



 
 

4 

Eerste lezing 
Uit het boek Job 38, 1.8-11  
 
L. In die tijd begon de Heer in storm en wind tot Job te spreken: 

'Waar was je toen de zee haar poorten beukte,  
onstuimig los wilde breken uit de moederschoot;  
toen Ik haar kleedde in wolken,  
en hulde in windsels van wolkenslierten;  
toen Ik haar paal en perk stelde,  
de poort vergrendelde, en zei:  
Tot hier en niet verder,  
hier breken uw trotse golven?' 

 
 Woord van de Heer. 
 
A. Wij danken God. 

 
Antwoordpsalm  Psalm 107, 23-24.25-26.28-29.30-31  
 
L. Zij scheepten zich in om de zee op te gaan,  

om handel te drijven over het water.  
Zij ondervonden de macht van de Heer,  
zijn grootheid boven de kolkende afgrond. 
 

A. Brengt dank aan de Heer, want Hij is goedgunstig, 
barmhartig is Hij altijd. 

 
L. Hij sprak en er gierde een stormwind aan,  

die zweepte de golven op.  
Ze rezen omhoog en zonken weer neer,  
ze waren verlamd van ontzetting. 
 

A. Brengt dank aan de Heer, want Hij is goedgunstig, 
barmhartig is Hij altijd. 

 
L. Toen riepen zij tot de Heer in hun nood 

en Hij bevrijdde hen uit hun ellende.  
Hij deed de storm tot een briesje bedaren  
en bracht de golven tot rust. 



 
 

5 

A. Brengt dank aan de Heer, want Hij is goedgunstig, 
barmhartig is Hij altijd. 

 
L. Hij gaf hun kalmte en nieuwe moed  

en bracht hen in veilige haven.  
Zij moeten de Heer voor zijn goedheid danken,  
voor al zijn weldaden jegens de mensen. 

 
A. Brengt dank aan de Heer, want Hij is goedgunstig, 

barmhartig is Hij altijd 
 
Tweede lezing 
Uit tweede brief van de heilige apostel Paulus  
aan de Korintiërs 5, 14-17  
 
L. Broeders en zusters,  

De liefde van Christus laat ons geen rust  
sinds wij hebben ingezien dat een is gestorven voor allen.  
Maar dan zijn allen gestorven!  
En Hij is voor allen gestorven  
opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven,  
maar voor Hem  
die ter wille van hen is gestorven en verrezen.  
Daarom beoordelen wij voortaan niemand meer  
naar de oude maatstaven.  
En al hebben wij Christus ooit op zulke wijze beoordeeld,  
dan nu toch niet meer.  
Zo is dus wie in Christus is een nieuwe schepping:  
het oude is voorbij, het nieuwe is al gekomen. 

 
 Woord van de Heer. 
 
A. Wij danken God. 

 
L. Alleluja.  

Maak ons hart ontvankelijk, Heer,  
opdat wij de woorden van uw Zoon zouden begrijpen. 

 
A. Alleluja. 
 



 
 

6 

Evangelielezing 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus  
volgens marcus 4, 35-41 
 

Op een dag tegen het vallen van de avond  
sprak Jezus tot zijn leerlingen:  
'Laten we oversteken'.  
Zij stuurden het volk weg  
en namen Hem mee zoals Hij daar in de boot zat;  
andere boten begeleidden Hem.  
Er stak een hevige storm op  
en de golven sloegen over de boot zodat hij al volliep. 
Intussen lag Hij aan de achtersteven op het kussen te slapen. 
Ze maakten Hem wakker en zeiden Hem:  
'Meester, raakt het U niet dat wij vergaan?'.  
Hij stond op,  
richtte zich met dwingend woord tot de wind 
en sprak tot het water: 
'Zwijg stil!'.  
De wind ging liggen en het werd volmaakt stil.  
Hij sprak tot hen:  
'Waarom zijt gij zo bang?  
Hoe is het mogelijk dat ge nog geen geloof bezit?'.  
Zij werden door een grote vrees bevangen en vroegen elkaar: 
'Wie is Hij toch, dat zelfs wind en water Hem gehoorzamen?' 

 
 Woord van de Heer. 
 
A. Wij danken God. 
 
Overweging 
 
Geloofsbelijdenis  
P.  Ik geloof in God de almachtige Vader, 
 
A. Schepper van hemel en aarde. 
 En in Jezus Christus, zijn enige zoon, onze Heer, 
 die ontvangen is van de heilige Geest, 
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 geboren uit de maagd Maria, 
 die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 
 is gekruisigd, gestorven en begraven, 
 die nedergedaald is ter helle, 
 de derde dag verrezen uit de doden, 
 die opgestegen is ten hemel, 
 zit aan de rechterhand van God de almachtige Vader. 
 Vandaar zal hij komen oordelen 

de levenden en de doden. 
 Ik geloof in de heilige Geest; 
 de heilige katholieke kerk, 
 de gemeenschap van de heiligen; 
 de vergeving van de zonden; 
 de verrijzenis van het lichaam; 
 en het eeuwig leven. Amen. 
 
Voorbede 

 
P.  Vrijmoedig willen wij ons wenden tot de Barmhartige  

opdat ook vandaag Hij antwoordt op onze vraag om hulp en 
nabijheid bij de vele zorgen en noden die ons bereiken.  
Laten we daarom bidden: 

 
L. Voor de geloofsgemeenschap overal in onze wereld,  

zo verschillend en toch vereend in geloof in God en in Jezus,  
de Christus:  
dat de Blijde Boodschap die redt en mensen verbindt 
blijmoedig wordt uitgedragen.  
laat ons bidden ... 
 

A. Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
 
L. Bidden we voor hen die in de wereld en de kerk 

met verantwoordelijkheid bekleed zijn:  
dat zij de mensen geen angst aanjagen  
door misbruik van hun macht,  
maar vertrouwen en bemoediging schenken 
door goed leiderschap.  
laat ons bidden ... 
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A. Heer onze God , wij bidden U verhoor ons. 
 
L. Bidden we voor hen 

die lijden onder aanvallen van angst en paniek:  
dat zij rust mogen vinden bij mensen 
op wie zij kunnen vertrouwen. 
laat ons bidden ... 
 

A. Heer onze God, wij bidden U verhoor ons. 
 
L. Voor onze vaders,  

voor allen die ons met hun voorbeeld en hun woord  
geborgenheid geven en richting,  
dat zij liefde geven en liefde ontvangen,  
dat zij bemoedigd blijven in hun gezin;  
laat ons bidden... 

 
A. Heer onze God, wij bidden U verhoor ons 
 

- intenties vanuit onze geloofsgemeenschap - 
 
P. Heer onze God,  

In alle menselijke onrust wenden we ons tot U, 
In het vertrouwen dat U ons nabij bent  
in Jezus, uw Zoon,  
die zijn leven voor ons heeft gegeven. 
Geef dat wij ook van onze kant  
ons van harte inzetten voor Hem  
en voor alle mensen in wie Hij een beroep op ons doet.  
Door Christus onze Heer. Amen.  
 

DIENST VAN DE TAFEL 
 
Tafellied: AVE MARIA (Franz Schubert/bewerking Tom Parker) 
 

Ave Maria, gratia plena 
Maria gratia plena, Maria gratia plena 
Ave Dominus tecum  
Benedictatu, benedictatu immuli eribus, et benedictus 
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Et benedictus fructus ventris 
Ventris tui, Jesus 
Ave Maria 

 
Gegroet Maria, vol genade 
Maria, vol genade 
Maria, vol genade 
Gegroet heerser 
De heer zij met u 
Gezegend, gezegend zijt Gij onder de vrouwen 
En gezegend, gezegend is de vrucht van Uw schoot 
Van Uw schoot, Jesus 
Gegroet Maria 

 
Klaarmaken van de altaartafel 
 
Oproep tot gebed 
 
P. Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer 
 aanvaard kan worden door God, de almachtige Vader. 
 
A. Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, 
 tot lof en eer van zijn Naam, 
 tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk. 
 
Gebed over de gaven 
 
P. Heer onze God, 

overvloedig zijn de gaven uit uw hand, 
en hoezeer verlangt Gij dat zij ten goede komen  
aan alle mensen.  
Mogen onze gaven opgenomen worden  
in het offer van uw geliefde Zoon,  
die zichzelf gegeven heeft als verzoening voor ons allen: 
Jezus Christus, onze Heer. Amen. 
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Eucharistisch gebed (VI) 
 

P. De Heer zal bij u zijn. 
 
A. De Heer zal u bewaren. 
 
P. Verheft uw hart. 
 
A. Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
 
P. Brengen wij dank aan de Heer onze God. 
 
A. Hij is onze dankbaarheid waardig. 
 
P. Heilige Vader, machtige eeuwige God,  

om recht te doen aan uw heerlijkheid,  
om heil en genezing te vinden  
zullen wij U danken, altijd en overal.  
In U leven, bewegen en zijn wij.  
Zolang wij in dit lichaam zijn,  
ondervinden wij elke dag uw liefde;  
meer nog, Gij verzekert ons van het eeuwig geluk:  
want als eerste gave bezitten wij de Geest  
die Jezus van de dood heeft opgewekt.  
Zo hebben wij het vaste vertrouwen  
dat het paasmysterie voor altijd ons deel zal zijn.  
Daarom brengen wij U dank  
en met de engelen roemen wij uw grote daden, 
en zingen U toe vol vreugde: 

 
A. Heilig, heilig, heilig, de Heer, 
 de God der hemelse machten! 
 Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. 
 Hosanna in den hoge. 
 Gezegend Hij die komt in de naam des Heren. 
 Hosanna in den hoge. 
 
P. Heer onze God, Gij zijt heilig en goed en zó bekend met ons, 

dat onze namen staan geschreven in uw hand.  
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Geen mens zult Gij vergeten dank zij Jezus Christus,  
de Zoon van uw genade, die Gij hebt voortgebracht  
en uitgezonden hebt om tranen te drogen van mensen  
die geslagen zijn, om het hart te helen van mensen  
die gebroken zijn, om brood te worden voor vandaag  
en de vrede zelf te zijn.  

 
 Wij danken U, dat Hij ons ruimte geeft en vrijheid schept.  

Wij danken U, dat Hij de naam geworden is  
voor heel ons leven ten einde toe. 

 
 Heilig deze gaven, met de dauw van uw heilige Geest,  

dat zij voor ons worden tot Lichaam en Bloed  
van Jezus Christus, onze Heer. 

 
Want in de nacht dat Hij zijn leven gaf, nam Hij brood in zijn 
handen, Hij zegende U, Hij brak het  
en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden:  
Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam, dat 
voor u gegeven wordt. 

 
Ook nam Hij de beker, zegende U weer, en gaf hem aan zijn 
leerlingen met de woorden:  
Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker 
van het nieuwe altijddurende Verbond,  
dit is mijn Bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot 
vergeving van de zonden.  
Blijft dit doen om mij te gedenken. 
 

 Verkondigen wij het mysterie van het geloof.  
 
A. Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, 

verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. 
 
P. Heer onze God, zo gedenken wij Hem die weet wat lijden is en 

de dood heeft gezien - die Gij hebt opgewekt en een naam 
gegeven hebt hoog boven alle namen. 
Jezus de Heer is Hij, die is en blijven zal, uw rechterhand –  
en tot Hij komt verkondigen wij Hem door deze  
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levensbeker en door dit brood dat wordt gedeeld. 
 
 Wij bidden U: zend dan uw Geest in ons, die over deze aarde 

gaat - en maak ons tot een volk dat recht doet om 
gerechtigheid; maak leven en welzijn toch groter en sterker 
dan oorlog en dood; en laat ons mensen zijn die woningen 
bouwen voor uw stad van vrede; breek het geweld in ons en 
breng ons thuis bij U, uit kracht van Hem, de Mensenzoon hier 
in ons midden. 

 
 Bevestig uw kerk die in ballingschap is en maak haar één in 

liefde en geloof, tezamen met uw dienaar Franciscus onze 
Paus, met Johannes onze bisschop  
en met alle bisschoppen. 

 
Samen met heel uw volk,  
met Maria, altijd maagd, de moeder van de Heer,  
met de heilige Jozef, haar bruidegom,  
met de apostelen, martelaren, de heilige Bavo  
 en al uw heiligen,  
vragen wij om uw barmhartigheid voor levenden en doden, 
erkennen wij uw grootheid en brengen wij U onze dank. 

 
 Door Hem en met Hem en in Hem  

zal uw naam geprezen zijn,  
Heer onze God, almachtige Vader,  
in de eenheid van de heilige Geest  
hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. 

 
P. Laten wij bidden tot God onze Vader  

met de woorden die Jezus ons gegeven heeft: 
 
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  
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maar verlos ons van het kwade. 
 
P. Verlos ons, Heer, van alle kwaad,  

geef vrede in onze dagen,  
dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, 
vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust. 

 Hoopvol wachtend op de komst  
van Jezus, Messias, uw Zoon. 

 
A. Want van U is het koninkrijk en de kracht  

en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. 
 
Vredewens 
 
P. Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd: 

'Vrede laat Ik u; mijn vrede geef lk u', let niet op onze zonden, 
maar op het geloof van uw kerk; vervul uw belofte: geef vrede 
in uw naam en maak ons één, Gij, die leeft in eeuwigheid. 

 
A. Amen. 
 
P. De vrede des Hem zij altijd met u. 
 
A. En met uw geest. 
 
P.  Wenst elkaar de vrede van Christus. 
 
Lam Gods 
 

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, 
ontferm U over ons. 
 
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, 
ontferm U over ons. 
 
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, 
geef ons de vrede. 

 
 



 
 

14 

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 en ik zal gezond worden. 
 

Communielied: A CLAIRE BENEDICTION (John Rutter) 
 

May the Lord show his mercy upon you 
May the light of his presence be your guide 
May He guard you and uphold you 
May his Spirit be ever by your side 
When you sleep may his angels watch over you 
When you wake may He fill you with his grace 
May you love Him and serve Him all your days 
Then in heaven may you see his face 
 
Moge de Heer je genadig zijn 
Mag het licht van zijn aanwezigheid jou tot een gids zijn.  
Dat Hij je mag behoeden en ondersteunen 
En dat Zijn geest niet van je wijkt.  
Dat als je slaapt, de engelen over je zullen waken  
En als je wakker wordt Hij je zal vervullen met zijn genade.  
Heb Hem lief en dien Hem alle dagen van je leven.  
Dan zul je Hem in de hemel ontmoeten. 

 
Gebed na de communie 
 

God, rijkelijk hebt Gij ons uw gaven meegedeeld,  
want uw genade laat zich niet meten met de zonde.  
Tot een nieuwe schepping hebt Gij ons gemaakt  
in Jezus, uw Zoon.  
Geef dat wij niet langer voor onszelf leven,  
maar voor Hem die om ons gestorven en verrezen is,  
Jezus Christus, onze Heer. 

 
SLOT VAN DE DIENST 
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Mededelingen 
 
Zegen en zending 
 
P. ‘… en het volmaakt stil’, hoorden we in het evangelie. 

De stilte ná de storm. 
Dat wij dit ook in deze week mogen ervaren. 
Dat de goede God ons hiertoe zendt en zegent: 

 
P. De Heer zij met u. 

 
A  En met uw geest. 
 
P. Zegene u de almachtige God, Vader,  
 Zoon en heilige Geest. 
 
A  Amen.  
 
P.  Gaat nu allen heen in vrede.  
 
A  Wij danken God.  
 
Slotlied: U, HEER, ZIJ LOF GEBRACHT 
 

U, heer, zij lof gebracht, 
U klinkt ons feestlied ter ere! 
Wat Gij, Almachtige,  
veilig behoudt komt U eren! 
Al wat Gij geeft,  
alles wat ademt en leeft, 
wil U, zijn Oorsprong, vereren. 
 
Wie in uw liefde woont, 
heiligen, en engelenkoren, 
wie aan uw rechterhand neerzit, 
in liefde herboren, 
zingt duizendmaal, 
zingt het hoogheilig koraal: 
Heilig is God in den hoge! 
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De week van zaterdag 19 juni t/m vrijdag 25 juni 2021 
 
BIJZONDER: 
 
Zondag       10.00 uur:Eucharistieviering. (Pater Tristan Perez)  
Donderdag  09.00 uur:Eucharistieviering. (Ps. Rob Verhaegh)      
 
Zondag       10.00 uur:Eucharistieviering. (Ps. Rob Verhaegh)    
 
 
GEBEDSINTENTIES: 
 
Zondag      10.00 uur: Om zegen over onze parochie;  
 Voor Wim Zwartkruis en Mia Zwartkruis – Schreuder  
 en overleden ouders en familie;  
 Voor familie en vrienden; Voor Cees Daane en familie;  
 Voor Riet Rood – van der Drift 
  
 
Donderdag 09.00 uur:  
 
 
ZIEKEN: Thuis, in het ziekenhuis of verpleeghuis. 
 
 
OVERLEDENEN:   
 
 
AGENDA: 
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geldig van 3 juni tot en met 8 juli 2021 

 
Heeft u geen los geld bij u? 

Scan dan deze code 
voor de collecte. 

Dank u wel. 
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