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OPENING VAN DE DIENST 
 
Openingslied  DIT HUIS VAN GLAS EN STEEN 
 
1. Wij allen hier verzameld,  

op deze plaats bijeen, 
zijn vol hoop en toekomstdromen 
dit uur samen hier gekomen, 
in dit huis van glas en steen. 

 
2. Een ieder is hier welkom, 

geen mens staat hier alleen, 
want de vreugde en de tranen 
delen wij een uur lang samen, 
in dit huis van glas en steen. 

 
3. Wij mensen, grote kleine, 

op dit uur hier bijeen, 
willen zingen, vieren, bidden, vragen: 
God wees in ons midden, 
in dit huis van glas en steen. 

 
Kruisteken en Begroeting 
 
Inleidend woord 
 
L. Hartelijk welkom een ieder hier samen gekomen of thuis,  

met ons verbonden via kerkomroep of streamingservice;  
wij verzamelen ons dit uur door woord en gebed,  
in dankzegging en liturgische handelingen  
om onze God te eren door elkaar nabij te zijn.  

 Daartoe mogen we weer inspiratie vinden in verhalen van God 
met ons mensen en wij mensen met elkaar  
rondom de helende aanwezigheid van Jezus Christus,  
de verrezen Heer, die ons bemoedigen wil: 'Blijf geloven.'  
 

Gebed om vergeving 
 
P. Voor die momenten waarin ons geloof het laat afweten,  

wij tekortschieten in liefde en aandacht voor elkaar,  
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geen gehoor geven aan wat de Heer van ons verlangt,  
 vragen wij om vergeving; bekeren wij ons tot God  

om deze heilige eucharistie goed te kunnen vieren. 
 
P. Heer, die de rechtvaardigen bemint  

en de verdrukten recht verschaft, ontferm U over ons. 
A. Heer, ontferm U over ons.  
 
P. Christus, die rondtrok en alle ziekten en kwalen genas,  

ontferm U over ons. 
A. Christus, ontferm U over ons.  
 
P. Heer, die de wil van de Vader hebt volbracht en ons  

zijn geboden hebt gegeven om ze trouw te volbrengen,  
ontferm U over ons. 

A. Heer, ontferm U over ons.  
 
P. Moge de almachtige God zich over ons ontfermen,  

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

 
Kyrie 
 

Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
Christe eleison, Christe eleison. 
Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

 
Gloria 
 

Gloria in excelsis, Gloria in excelsis, 
Gloria, Gloria, Gloria, Gloria in excelsis Deo. 

          
Gebed 
 

Heer, onze God, het goede hebt Gij voor de mensen bedoeld 
en niet het kwade. 
Gij wilt ons niet prijsgeven aan lijden en dood  
maar voor het geluk hebt Gij ons bestemd en uitverkoren. 
Wij bidden U: geef ons adem en nieuwe levensmoed  
als de angst ons overvalt en wek ons weer tot leven. 
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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  
 

Wijsheid en geloof bevorderen goed leven.  
Daartoe heeft God de mens geschapen.  
In lijden en verdriet biedt Jezus een reddende hand  
en schenkt vertrouwen in Gods belofte  
dat geloof redt en dat het goedkomt.  
 

Eerste lezing 
Uit het boek Wijsheid 1, 13-15;2, 23-24 
 

Niet God heeft de dood gemaakt  
en Hij schept geen behagen in de ondergang van de 
levenden. 
Hij toch heeft alles geschapen om te leven;  
gezond zijn de schepselen der aarde; 
geen dodelijk vergif wordt in hen gevonden  
en de onderwereld heeft geen macht op aarde, 
want de gerechtigheid is onsterfelijk! 
God heeft immers de mens geschapen  
voor de onsterfelijkheid, Hij heeft hem gemaakt  
tot een afspiegeling van zijn eigen wezen. 
Maar door de afgunst van de duivel  
kwam de dood in de wereld. 
 
Woord van de Heer. 

 
A. Wij danken God. 
 
Antwoordpsalm PSALM 150 
 
1.  Zing nu van Gods goedheid,  

bron van alle wijsheid,  
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kom tot hem, zegen zijn Naam;  
hij zag naar ons om in  
liefde en ontferming,  
trouw is hij nu en voorgoed.  

 
Refrein:  Kom dan, alle volken,  
 zing nu van Gods goedheid  

liederen van lof en dank aan God.  
Juich nu van Gods glorie,  

 prijs hem met muziek en  
 zegen en aanbid zijn Naam.  
 
2.  Moed is hij in 't duister,  

troost voor wie bedroefd is,  
schitterend verheven God.  
Licht voor wie vermoeid is,  
hij schenkt je vergeving,  
nieuw leven voor iedereen.   Refrein 
 

3.  Prijs hem door te zingen,  
prijs hem met de waldhoorn,  
prijs God met gitaar en fluit,  
prijs hem met percussie,  
prijs hem door te dansen,  
prijs God heel je leven lang.   Refrein 

 
Tweede lezing 
Uit de tweede brief van de apostel Paulus aan de christenen van 
Korinthe (8,7.9.13.15) 
 

Broeders en zusters, gij munt reeds in vele opzichten uit:  
in geloof, welsprekendheid, wetenschap,  
in ijver op alle gebied, in uw liefde voor ons;  
laat dan ook dit liefdewerk uitmuntend slagen!  
Want de liefdedaad van onze Heer Jezus Christus  
hoef ik u niet in herinnering te brengen:  
hoe Hij om uwentwil arm is geworden, terwijl Hij rijk was,  
opdat gij rijk zoudt worden door zijn armoede.  
Het is niet de bedoeling dat gij door anderen te ondersteunen 
uzelf in verlegenheid brengt.  
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Er moet een zeker evenwicht tot stand komen.  
Zo ontstaat het evenwicht waarvan de Schrift spreekt:  
‘Hij die veel had verzameld, had niet te veel,  
en hij die weinig had verzameld kwam toch niet te kort’. 

 
 Woord van de Heer. 
 
A. Wij danken God. 

Alleluia  (Iona) 
 

Alleluia, Alleluia. 
Alleluia, Alleluia. 
 

Evangelielezing 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens 
Marcus 5,21-43 
 

In die tijd, toen Jezus weer met de boot overgestoken was 
stroomde veel volk bij Hem samen. 
Terwijl Hij zich aan de oever van het meer bevond kwam er 
een zekere Jairus, de overste van de synagoge. 
Toen hij Hem zag viel hij Hem te voet en smeekte Hem met 
aandrang: ‘Mijn dochtertje kan elk ogenblik sterven,  
kom toch haar de handen opleggen  
opdat ze mag genezen en leven. 
Jezus ging met hem mee. 
Een dichte menigte vergezelde Hem  
en drong van alle kanten op. 
Er was een vrouw bij die al twaalf jaar aan bloedvloeiing leed. 
Zij had veel te verduren gehad van een hele reeks dokters  
en haar gehele vermogen uitgegeven, maar zonder er baat bij 
te vinden; integendeel, het was nog erger met haar geworden. 
Omdat zij over Jezus gehoord had drong zij zich in de menigte 
naar voren en raakte zijn mantel aan. 
Want ze zei bij zichzelf: ‘Als ik slechts zijn kleren kan 
aanraken, zal ik genezen zijn.’ 
Terstond hield de bloeding op en werd ze aan haar lichaam 
gewaar dat ze van haar kwaal genezen was. 
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Op hetzelfde ogenblik was Jezus zich bewust dat er kracht 
van Hem was uitgegaan; Hij keerde zich te midden van de 
menigte om en vroeg: ‘Wie heeft mijn kleren aangeraakt?’. 
Zijn leerlingen zeiden tot Hem: 
‘Gij ziet dat de menigte van alle kanten opdringt en Gij vraagt: 
Wie heeft Mij aangeraakt?’. 
Maar Hij liet zijn blik rondgaan om te zien wie dat gedaan had. 
Wetend wat er met haar gebeurd was  
kwam de vrouw zich angstig en bevend voor Hem neerwerpen 
en bekende Hem de hele waarheid. 
Toen sprak Hij tot haar: 
‘Dochter, uw geloof heeft u genezen. 
Ga in vrede en wees van uw kwaal verlost’. 
Hij was nog niet uitgesproken of men kwam uit het huis van de 
overste van de synagoge met de boodschap:  
‘Uw dochter is gestorven.  
Waartoe zoudt ge de Meester nog langer lastig vallen?’. 
Jezus ving op wat er bericht werd en zei tot de overste van de 
synagoge: ‘Wees niet bang, maar blijf geloven’. 
Hij liet niemand met zich meegaan  
behalve Petrus, Jakobus en Johannes, de broer van Jakobus. 
Toen zij aan het huis van de overste kwamen zag Hij het 
rouwmisbaar van mensen die luid weenden en weeklaagden. 
Hij ging naar binnen en zei tot hen:  
‘Waarom dit misbaar en geween? 
Het kind is niet gestorven maar slaapt’. 
Doch ze lachten Hem uit. 
Maar Hij stuurde ze allemaal naar buiten en ging met zijn 
metgezellen en de vader en moeder van het kind  
het vertrek binnen waar het kind lag. 
Hij pakte de hand van het kind en zei tot haar:  
‘Talita koemi’. Wat vertaald betekent: Meisje, sta op. 
Onmiddellijk stond het meisje op en liep rond  
want het was twaalf jaar. 
En ze stonden stom van verbazing. 
Hij legde hun nadrukkelijk op  
dat niemand het te weten mocht komen en voegde eraan toe 
dat men haar te eten moest geven. 
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 Woord van de Heer. 
 

A.  Wij danken God. 
 
Acclamatie  (TAIZÉ) 
 

C’est toi ma lampe, Seigneur. 
Mon Dieu éclaire ma ténèbre. 

 
 U bent mijn licht, Heer.  

Mijn God, verlicht mij in het duister. 
 
Overweging 
 
Geloofsbelijdenis 
 
P. Ik geloof in één God, de almachtige Vader,  
 
A. Schepper van hemel en aarde,  

van al wat zichtbaar en onzichtbaar is. 
 
P. En in één Heer, Jezus Christus,  

eniggeboren Zoon van God,  
vóór alle tijden geboren uit de Vader. 

 
A. God uit God, Licht uit Licht,  

ware God uit de ware God.  
Geboren, niet geschapen,  
één in wezen met de Vader,  
en dóór wie alles geschapen is. 

 
P. Hij is voor ons, mensen,  

en om wille van ons heil uit de hemel neergedaald. 
 
A. Hij heeft het vlees aangenomen  

door de heilige Geest uit de maagd Maria,  
en is mens geworden. 

 
P. Hij werd voor ons gekruisigd.  

Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus en is begraven. 
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A. Hij is verrezen op de derde dag, volgens de Schriften. 
Hij is opgevaren ten hemel:  
zit aan de rechterhand van de Vader. 

 
P. Hij zal wederkomen in heerlijkheid  

om te oordelen levenden en doden.  
En aan zijn rijk komt geen einde. 

 
A. Ik geloof in de heilige Geest,  

die Heer is en het leven geeft;  
die voortkomt uit de Vader en de Zoon; 

 
P. die met de Vader en de Zoon  

tezamen wordt aanbeden en verheerlijkt;  
die gesproken heeft door de profeten. 

 
A. Ik geloof in de ene, heilige, katholieke en apostolische kerk. 
 
P. Ik belijd één doopsel tot vergeving van de zonden. 
 
A. Ik verwacht de opstanding van de doden  

en het leven van het komend rijk.  
Amen. 

 
Voorbede 
 
P. Jezus was zich bewust dat er een genezende kracht van Hem 

uitging; vol vertrouwen dat Hij ook ons met deze kracht te hulp 
wil komen bidden wij: 
 

L. Voor de kerk:  
 dat zij zich in al haar geledingen laat leiden  
 door de heelmakende nabijheid van de Heer; 

laat ons bidden... 
A. Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
 
L. Voor overheid en dragers  

van maatschappelijke verantwoordelijkheid:  
 dat zij zich laten gezeggen door de bevrijdende boodschap 

van het Evangelie en ernaar handelen;  



 
 

9 

laat ons bidden... 
A. Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
 
L. Voor al degenen die een opbeurend woord  
 en een helpende hand bitter nodig hebben,  
 met name zij die de gevolgen van het coronavirus  

nog steeds pijnlijk ervaren; 
laat ons bidden... 

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

- intenties vanuit onze geloofsgemeenschap - 
 
P. Goede en trouwe God,  
 ook wanneer ons leven getekend wordt door leed en 

tegenspoed willen wij proberen trouw te blijven aan uw Woord  
 en de vreugdevolle Boodschap van uw Zoon;  
 in Hem is zichtbaar geworden dat u ons geschapen hebt  
 voor het geluk dat voltooiing zal vinden in uw eeuwig licht;  
 door Christus onze Heer. Amen.  
 
 
DIENST VAN DE TAFEL 

 
 
Klaarmaken van de altaartafel 
 
Tafellied  HE LEADETH ME 

 
1. He leadeth me, O blessed thought. 

O words with heavenly comfort fraught! 
Whatever I do, wherever I’ll be, 
Still it’s God’s hand that leadeth me! 
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Refrain:  He leadeth me, He leadeth me, 
by his own hand, He leadeth me. 
his faithful follower I will be, 
for by his hand He leadeth me. 

 
2. Lord I would place my hand in thine 

Nor ever murmur nor repine, 
Content whatever lot I’ll see, 
Since it’s my God that leadeth me!  Refrain 

 
3. And when my task on earth is done, 

when by thy grace the victory’s won. 
Even death’s cold wave I will not flee, 
Since it’s God’s hand that leadeth me! 

 
HIJ LEIDT MIJ!  
 
1. Hij leidt mij, o gezegende gedachte.  

O woorden met hemelse troost!  
Wat ik ook doe, waar ik ook ben,  
Steeds is het Gods hand die mij leidt! 

 
Refrein: 

 Hij leidt mij, Hij leidt mij.  
Door zijn eigen hand leidt Hij mij.  
Zijn trouwe volgeling zal ik zijn.  
Want door zijn handen leidt Hij mij. 

 
2. Heer, ik zou mijn hand in de uwe leggen,  

Niet meer mopperen, niet meer klagen. 
 Tevreden met wat ook mijn deel zal zijn 

Omdat het mijn God is die mij leidt!                 Refrein 
 
3.  En als mijn taak op aarde is volbracht,  

Als door uw genade de zege is behaald, 
 Zal ik zelfs voor de kille dood niet vluchten,  

omdat het Gods hand is die mij leidt! 
 
Oproep tot gebed 
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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 
 

Heer, zovele dingen om ons heen  
zijn tastbare tekenen van uw goedheid voor de mens. 
Maar bovenal danken wij U voor dit brood en deze wijn  
waarin wij onze bereidheid uitdrukken  
geheel aan U toe te behoren. 
Laat deze gaven voor ons het sacrament zijn van uw Zoon, 
Jezus Christus, onze Heer. Amen. 
 

Eucharistisch gebed (III-b) 
 

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. 
 
Prefatie VII van de zondagen door het jaar 
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 door Christus, onze Heer. 
Zozeer hebt Gij de wereld liefgehad dat Gij ons een verlosser 
hebt gezonden, in alles aan ons gelijk, behalve in de zonde. 
Want Gij wilt in ons beminnen wat U welgevallig is in uw Zoon: 
door zijn gehoorzaamheid staan wij weer open voor uw gaven 
die wij verloren hadden  
door de zonde van ongehoorzaamheid. 
Daarom verkondigen, met alle engelen en heiligen,  
ook wij uw heerlijkheid en zingen vol vreugde: 
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Heilig  (Mis van Iona) 
 
Heilig, heilig, heilig Heer,  
God van alle machten,  
Hemel en aarde zijn vol van Uw glorie!  
Hosanna in de hoge!  
 
Zegen, zegen hem die komt  
in de naam van de Heer!  
Hosanna in de hoge! 

 
P. Ja, Heer, Gij zijt werkelijk de heilige; heel uw schepping 

moet U wel prijzen, want door Jezus Christus, uw Zoon, 
onze Heer, maakt Gij alles levend en heilig, in de kracht van 
de heilige Geest. Altijd blijft Gij bezig, U een volk bijeen te 
brengen uit alle naties en rassen en talen; want van oost tot 
west moet door een zuivere offergave hulde worden 
gebracht aan uw Naam.  
Wij hebben deze gaven dan ook hier gebracht om ze aan U 
toe te wijden. In alle ootmoed vragen wij U, ze te heiligen 
door uw Geest, en ze Lichaam en Bloed te doen zijn van 
Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, op wiens woord wij 
deze geheimen vieren. Want in de nacht dat Hij werd 
overgeleverd, nam Hij brood en sprak daarover het 
dankgebed om uw Naam te verheerlijken. Toen brak Hij het 
brood, gaf het aan zijn leerlingen en zei:  
Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn Lichaam, dat 
voor u gegeven wordt.  

 
Zo nam Hij ook na de maaltijd de beker en sprak een 
zegenbede om uw Naam te verheerlijken. Hij gaf hem aan 
zijn leerlingen en zei:  
"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. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood  
en wij belijden tot Gij wederkeert dat Gij verrezen zijt. 
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P. Daarom, Heer, gedenken wij het heilzaam lijden en sterven 
van uw Zoon, zijn glorievolle verrijzenis en zijn verheffing aan 
uw rechterhand; zo staan wij vol verwachting open voor zijn 
wederkomst en bieden U vol dankbaarheid dit offer aan,  
zo levend en heilig.  
Wij vragen U, Heer: Zie welwillend neer op het offer van uw 
kerk, en wil er uw Zoon in herkennen, door wiens dood Gij ons 
met U verzoend hebt.  
Geef dat wij mogen worden verkwikt door het nuttigen van zijn 
Lichaam en Bloed. Vervul ons van zijn heilige Geest, opdat 
men ons in Christus zal zien worden tot één lichaam en één 
geest.  
Moge Hij ons maken tot een blijvende offergave voor U,  
dan zullen wij het erfdeel verkrijgen dat Gij ons beloofd hebt, 
samen met Maria, de heilige Maagd en Moeder van God; met 
de heilige Jozef, haar bruidegom, samen met uw apostelen en 
martelaren en met allen die in uw heerlijkheid zijn en daar 
voor ons bidden. 

 
 Mogen de vrede in de wereld en het heil van alle mensen 

toenemen door dit offer van uw Zoon, dat ons in handen is 
gegeven opdat wij met U worden verzoend. 

 
 Maak uw volk, onderweg hier op aarde,  

sterk in liefde en geloof; samen met uw dienaar,  
Franciscus onze paus, met Johannes onze bisschop,  
met alle bisschoppen, de geestelijkheid  
en heel het gelovige volk dat Gij u hebt verworven.  

 
 Wij vragen U, welwillend te staan  

tegenover de wensen van deze gemeenschap die hier bij U is, 
en waarvan Gij de Vader zijt. Goede God, breng  
in uw barmhartigheid al uw kinderen van overal bijeen. 

 
 Laat onze overleden broeders en zusters,  

ja, laat allen die U lief waren, en die van hier zijn heengegaan, 
genadig binnen in uw Rijk. Ook wijzelf hopen daar eens te 
mogen zijn om met hen samen voor altijd te mogen genieten 
van uw heerlijkheid, door Christus, onze Heer.  
In Hem schenkt Gij alles wat goed is aan deze wereld. 
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 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  
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. 
 
Vredeswens 
 
P. Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd: 

'Vrede laat Ik u; mijn vrede geef Ik 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. 
 

L. Heer Jezus Christus,  
in de ontmoeting met mensen hebt u telkens  

 uw liefde en betrokkenheid laten zien bij onze zorgen,  



 
 

15 

 ons verdriet en de hoop op genezing.  
 Zo wijst u ons de weg naar uw en onze Vader. 
A. Wij vragen u ook vandaag onze gids te zijn  
 als lijden en onenigheid ons treffen.  
 Let niet op ons kwaad maar versterk ons geloof  
 en schenk ons uw vrede. 

 
P. De vrede des Heren zij altijd met u. 
A. En met uw geest. 
 
P. Wenst elkaar de vrede. 
 
Agnus Dei  (Mis van Iona) 
 

Lam van God 
Dat op U neemt de zonde der wereld 
Ontferm U over ons. 
 
Lam van God 
Dat op U neemt de zonde der wereld, 
Uw vrede over ons. 

 
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 spréék slechts een woord, en ik zal gezond worden. 
 
Communielied  BE STILL FOR THE PRESENCE OF THE LORD 

 
1. Be still for the presence of the Lord,  

The Holy One is here  
Come bow before Him now,  
With reverence and fear  
In Him no sin is found  
We stand on holy ground  
Be still for the presence of the Lord,  
The Holy One is here   
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2. Be still for the glory of the Lord,  

Is shining all around  
He burns with holy fire,  
With splendor He is crowned  
How awesome is the sight  
Our radiant King of light  
Be still for the glory of the Lord,  
Is shining all around  
  

3. Be still for the power of the Lord,  
Is moving in this place  
He comes to cleanse and heal,  
To minister His grace  
No work too hard for Him  
In faith receive from Him  
Be still for the power of the Lord  
Is moving in this place  
Be still for the power of the Lord  
Is moving in this place 

 
Communielied  ABBA, FATHER 
 
1. Abba, Father, let me be  

Yours and Yours alone.  
May my will forever be,  
evermore your own. 
Never let my heart grow cold. 
Never let me go.  
Abba Father, let me be, 
Yours and Yours alone. 

 
2. Abba, Vader, U alleen, 

U behoor ik toe. 
U alleen doorgrondt mijn hart, 
U behoort het toe. 
Laat mijn hart steeds vurig zijn. 
U laat nooit alleen. 
Abba, Vader, U alleen, 
U behoor ik toe. 
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3. Abba, Vader, laat mij zijn 

slechts van U alleen. 
Dat mijn wil voor eeuwig zij 
d’uwe en anders geen. 
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer, 
Laat mij nimmer gaan. 
Abba, Vader, laat mij zijn 
Slechts van U alleen. 

 
Gebed na de communie 
 

Heer, geef ons nieuwe levenskracht door de heilige  
offergave die wij hebben opgedragen en genuttigd. 
Laat ons altijd met U verenigd zijn in liefde  
om vruchten voort te brengen die blijvend zijn. 
Door Christus onze Heer. Amen. 

 
SLOT VAN DE DIENST 
 
Mededelingen 
 
Zegen en zending 
 
P. Paulus zegt: 'Broeders en zusters,  
 Gij munt reeds in zoveel opzichten uit:  
 in geloof, welsprekendheid, wetenschap,  
 in ijver op alle gebied, in uw liefde voor ons;  
 laat dan ook dit liefdewerk uitmuntend slagen!  
 Mogen wij in woord en daad  

het liefdewerk van Christus voortzetten in onze wereld,  
 die zoekt naar heil en genezing,  

geluk en genade, liefde en vrede.  
 Zo zijn we een zegen voor elkaar  
 en mogen we ons gezegend weten  
 door de Eeuwige en Enige God, die is:  
 Vader, + Zoon en heilige Geest. Amen.  
 
P. Gaat nu allen heen in vrede. 
A. Wij danken God.  
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Slotlied  DAT NOG DUIZEND DAGEN KOMEN 
 

Laat niet toe wie rampen brengen.  
Recht je rug bij tegenwind.  
Laat de doden zelf maar graven.  
Wees zo sterk als een kind. 

 
Refrein: 

Dat nog duizend dagen komen, dat zij komen, blijven komen,  
Dat nog duizend dagen en een morgen komt.  
 
Wees als sterren aan de hemel.  
Lichtend voorbeeld, zonneschijn.  
Blijf niet dralen als zovelen.  
Nieuwe mensen kun je zijn.  

 
Breek uit vastgelopen paden,  
geef de hoop een nieuw gezicht.  
Wees als gaande zelf een rustpunt.  
En je leven wordt heel licht.    Refrein 

 
En de oude tijd vergaat.  
Een nieuwe dag begint.  
Het menselijk gelaat  
spreekt recht en overwint.   Refrein 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
DE WEEK VAN ZONDAG 27 JUNI T/M ZATERDAG 3 JULI 
 
 
VIERINGEN 
 
Zondag 27-6 10.00 uur:   Eucharistieviering   
    (Ps. Rob Verhaegh)    
Donderdag 1-7 10.00 uur: Eucharistieviering  
    (Ps. Rob Verhaegh)    
Zondag 4-7 10.00 uur:  Eucharistieviering (Slotviering)  
   (Ps. Rob Verhaegh en Diego Pildain) 
   
          
GEBEDSINTENTIES  
 
Zondag 10:00 uur 

Om zegen over onze parochie; ;  
Voor familie en vrienden;  
Voor Monja Bosma – Teeuwen 
 
 

Donderdag 10:00 uur 
Voor Gerardus Geukers en Hendrika Geukers- van Lieshout 

  
 
ZIEKEN  

Thuis, in het ziekenhuis of verpleeghuis 
 
 
OVERLEDENEN 

Gonny van Dijkman 
 
 
AGENDA 
 
 



 
 

 

 
 



 
 

 

 
 
 

 
 



 
 

 

 
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. 
 


