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OPENING VAN DE DIENST 
 
Kruisteken en Begroeting 
 
Inleidend woord 
 
L. Ieder van ons is door de Heer op eigen wijze geroepen  

om mee te werken aan zijn zending in deze wereld,  
in navolging van de apostelen. 

 De Heer rust ons toe, met de kracht van zijn Geest  
die wij ontvangen in Woord en Sacrament,  
om levende getuigen te zijn van zijn goddelijke liefde.. 

 
Gebed om vergeving 
 
P. Omdat wij zo vaak op de vlucht slaan,  

wanneer wij tegenwerking ondervinden  
en daardoor te weinig de taal van waarheid en liefde spreken,  
willen wij nu om vergeving vragen. 

 
Heer, vergeef ons,  
wanneer wij ons afsluiten  
voor de beweging van kracht die van U uitgaat. 

A. Heer, ontferm U over ons. 
 
P. Christus, vergeef ons,  

wanneer wij, uit angst voor afwijzing,  
de gemakkelijkste weg kiezen. 

A. Christus, ontferm U over ons. 
 
P. Heer, vergeef ons,  

wanneer wij ons niet openen  
voor de bronnen van liefde in onszelf en in anderen. 

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

onze zonden vergeven  
en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. 
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Eer aan God 
 
A. Vader, Heer van hemel en aarde,  

Zoon, mens geworden voor ons mensen,  
Geest, licht in ons hart en stem in onze ziel.  
 
Wij aanbidden U in uw majesteit.  
Wij aanbidden U in uw nederigheid.  
Wij aanbidden U in uw nabijheid.  
 
Vader, van hemel en aarde,  
Zoon, mens geworden voor ons mensen,  
Geest, licht in ons hart en stem in onze ziel.  
 
Geloofd en geprezen zij uw naam nu en altijd.  
Amen. 

 
Gebed 
 

God, wij bidden U: 
Open onze oren om uw weerbarstige woorden te horen. 
Voorkom dat wij uw woorden naar onze hand zetten,  
ontdoen van hun kracht. 
Voorkom dat wij alleen maar willen horen  
wat ons het beste uitkomt. 
Maak ons leeg om gevuld te worden  
met uw bevrijdende woorden. 
Dat vragen wij U door Jezus, uw Zoon. Amen. 
 

 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Bij het openen van de Schriften  
 
L. Gezonden worden, dat lezen wij vandaag. 

God zendt de profeet Amos om te profeteren,  
om te protesteren tegen al het onrecht dat hij daar aantreft. 
Op zijn beurt zendt Jezus zijn leerlingen twee aan twee uit  
om verder te zetten wat Hij begonnen is. 
Laten wij ons zenden door de Heer vandaag? 
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Eerste lezing 
Uit de profeet Amos 7,12-15 
 

In die tijd zei Amasja, de priester van Betel, tot Amos:  
‘Ziener, u moet maken dat u wegkomt! Verdwijn naar Juda,  
en verdien daar uw brood maar met profeteren!  
Hier in Betel mag u niet meer profeteren, want dit heiligdom is 
van de koning, en dit gebouw van het rijk’.  
Amos gaf Amasja ten antwoord: ‘Ik ben geen profeet of lid van 
een profetengilde; ik ben veehoeder en vijgenkweker.  
Maar de Heer heeft mij achter mijn beesten weggehaald,  
en het is de Heer, die mij gezegd heeft:  
Trek als profeet naar mijn volk Israël’. 

 
 Woord van de Heer.  
 
A. Wij danken God. 
 
Antwoordpsalm Psalm 85 
 
L. Aanhoren zal ik wat God tot mij zegt, 

voorzeker een woord van verzoening. 
 
A. Zijn heil is nabij voor hen die Hem vrezen, 

zijn glorie komt weer bij ons wonen. 
 
L. Als trouw en erbarmen elkaar tegemoet gaan, 

als vrede en recht elkander omhelzen; 
 
A. Dan zal de trouw uit de aarde ontspruiten, 

en ziet uit de hemel gerechtigheid neer. 
 
L. Dan zal de Heer ons zijn zegen schenken 

en draagt ons land rijke vrucht. 
 
A. Dan zal voor Hem uit gerechtigheid gaan 

en voorspoed zijn schreden volgen. 
 
Tweede lezing 



 

4 

Uit de brief van de heilige apostel Paulus  
aan de christenen van Efeze (1, 3-10) 

 
Broeders en zusters, 
gezegend is God, de Vader van onze Heer Jezus Christus,  
die ons in de hemelen in Christus heeft gezegend  
met elke geestelijke zegen. 
In Hem heeft Hij ons uitverkoren vóór de grondlegging der 
wereld, om heilig en vlekkeloos te zijn voor zijn aangezicht.  
In liefde heeft Hij ons voorbestemd zijn kinderen te worden 
door Jezus Christus, naar het welbehagen van zijn wil,  
tot lof van de heerlijkheid van zijn genade. 
Hiermee heeft Hij ons begiftigd in de geliefde,  
in wie wij de verlossing hebben door zijn bloed,  
de vergiffenis der zonden dank zij de rijkdom van zijn genade. 
Die heeft Hij ons meegedeeld  
als een overvloed van wijsheid en inzicht. 
Want Hij heeft ons zijn geheim raadsbesluit doen kennen,  
de beslissing die Hij in Christus had genomen  
ter verwezenlijking van de volheid der tijden:  
het heelal in Christus onder één hoofd te brengen,  
alle wezens in de hemelen en alle wezens op aarde, in Hem. 

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

Geprezen zijt Gij, Vader van hemel en aarde, 
omdat Gij de geheimen van het Koninkrijk  
aan kinderen geopenbaard hebt. 

A. Alleluia. 

 

Evangelielezing 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus  
volgens Marcus 6,7-13 
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In die tijd riep Jezus de twaalf bij zich  
en begon hen twee aan twee uit te zenden.  
Hij gaf hun macht over de onreine geesten  
en verbood hun iets anders mee te nemen voor onderweg  
dan alleen een stok: geen voedsel, geen reiszak,  
geen kopergeld in hun gordel. Wel moogt ge sandalen dragen, 
maar trekt geen dubbele kleding aan. 
Hij zei verder: Als ge ergens een huis binnengaat, blijft daar  
tot ge weer afreist. En is er een plaats waar men u niet 
ontvangt en niet naar u luistert, gaat daar dan weg en  
schudt het stof van uw voeten als een getuigenis tegen hen. 
Zij vertrokken om te prediken dat men zich moest bekeren.  
Zij dreven veel duivels uit, zalfden veel zieken met olie  
en genazen hen. 
 
Woord van de Heer. 
 

A.  Wij danken God. 
 
Overweging 
 
Geloofsbelijdenis     
 
 Ik geloof in God, de Schepper van wereld en leven. 
 Hij heeft de mensen uitgenodigd   
 om Zijn schepping te voltooien. 
 
 Ik geloof in Jezus, Zoon van God en Zoon van mensen. 
 Hij verkondigde Gods blijde Boodschap in Woord en Daad. 
 Zijn leven was liefde en verzoening, dienstbaarheid   
 en zichzelf weggeven in de dood. 
 Midden in de dood werd Hij door God geroepen tot leven. 
 
 Ik geloof in de Geest van God, die woonde in Jezus Christus. 
 Hij is de Geest die ons nu nog aandrijft  

het werk van Jezus te voltooien. 
 
 Ik geloof in de gemeenschap van Christenen en van alle 

mensen van goede wil, dat zij elkaar tot hulp en steun zijn. 
 Ik geloof in steeds nieuwe mogelijkheden: 
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 een wereld zonder oorlog, haat en angst. 
 Een wereld van liefde, vrede en rechtvaardigheid.  
 
  Ik geloof in een zinvol leven op aarde en ook in een toekomst 

na onze dood, steeds veilig geborgen in Gods hand. Amen. 
 
Voorbede 
 
P. Bidden wij tot God die alle mensen wil bereiken met zijn liefde: 
 
L. Voor heel de Kerk, dat God haar leidt: 

voor onze paus, onze bisschop en allen die de Heer  
op bijzondere wijze geroepen heeft;  
dat zij telkens weer toegerust mogen worden  
met de kracht en de wijsheid van de heilige Geest, 
laat ons bidden... 

A. Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
 
L. voor allen die verantwoordelijkheid dragen in de samenleving; 

dat zij de hun toevertrouwde taken met wijsheid en zorg 
vervullen, 
dat zij alert zijn voor en bescherming bieden aan wie 
kwetsbaar in het leven staan, 
laat ons bidden... 

A. Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
 
L. voor onze parochiegemeenschap: 

dat ieder zijn plaats zal innemen als uitgezondene,  
Jezus achterna; 
om heil en genezing te brengen, om van onze Kerk,  
onze gemeenschap een echt huis van God te maken,  
waar de liefde woont en gerechtigheid heerst; 
laat ons bidden... 

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

- intenties vanuit onze geloofsgemeenschap - 
 
P. Heer God, zovelen hebt Gij uitgezonden  

om het geloof in Christus voor te leven. 
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Geef dat zij eensgezind samenwerken  
om hun opdracht waar te maken voor de wereld. Amen. 

 
 
COMMUNIEVIERING 
 
Klaarmaken van de altaartafel 
 
Communiegebed 
 
P. In verbondenheid met hen die de Eucharistie hebben gevierd, 

bereiden wij ons in gebed voor op de Communie. 
 

P. Eeuwige God, U komt alle lof toe. 
In Jezus, uw Zoon,  
hebt U zich blijvend met ons verbonden. 
Geef dat wij uw vertrouwen niet beschamen  
nu wij in dit brood uw verbond gedenken  
en bouwen aan een wereld waarin U kunt wonen. 

A. U komt alle lof toe, in eeuwigheid.  
 
P. In Jezus, uw Zoon,  

hebt U laten zien wat leven is in uw Geest.  
Hij leert ons te geloven in uw trouw en nabijheid,  
in uw zorg en verbond. 

A. U komt alle lof toe, in eeuwigheid.  
 
P. In Jezus, uw Zoon, 

is uw Woord vlees geworden. 
In Hem nodigt u ons uit  
geloof te schenken aan uw woord  
en het te volbrengen in onze wereld. 

A. U komt alle lof toe, in eeuwigheid.  
 
P. In Jezus, uw Zoon, 

hebt U zich laten kennen als een getrouwe God. 
In Hem bent U ons nabij,  
ook als wij niet kunnen geloven  
dat voor U het onmogelijke mogelijk is. 

A. U komt alle lof toe, in eeuwigheid.  
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P. In Jezus, uw Zoon, 
is zichtbaar geworden hoe U ons mensen draagt. 
In Hem daagt U ons allen uit  
geloof te schenken aan elkaar op de weg van Hem  
die ons bevrijdt tot nieuw leven,  
Jezus Christus die met U is al de dagen tot in eeuwigheid.  

A. Amen. 
 
P. Laten wij bidden tot God onze Vader,  

met de woorden die Jezus ons heeft geleerd: 
 
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. Zusters en broeders,  

zoals de psalmist al schreef:  
als vrede en recht elkander omhelzen,  
dan zal de trouw uit de aarde ontspruiten  
en ziet uit de hemel gerechtigheid neer.  
Om dit visioen op onze weg een stapje dichterbij te zetten,  
bidden wij:  
 

A. Algoede Heer,  
Gij hebt ons van onze plaats weggehaald  
en op weg gezet, uw weg, de weg van vrede.  
Help ons op deze weg de vrede te bevorderen,  
zodat wij werkelijk leven als uw Kinderen.  
Amen. 
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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. 

 
Gebed na de communie 
 

Heer onze God, Gij hebt uw woord gezaaid in ons hart,  
uw Brood voor ons gebroken. 
Wij danken U om uw liefde die ons bezielt tot daden  
van goedheid, tot hoopvol gebed en hartelijk dienstbetoon.  
Door Christus onze Heer, Amen. 

 
SLOT VAN DE DIENST 
 
Mededelingen 
 
Zegenbede en zending 
 
P. Ook wij worden zoals Amos geroepen tot profeet,  

en zoals leerlingen van Jezus uitgezonden  
om, Hem achterna, heil en genezing te brengen,  
om van onze Kerk, onze gemeenschap een echt Beth-El,  
een echt huis van God te maken,  
waar de liefde woont en gerechtigheid heerst. 

 
P. De Heer zal bij u zijn. 
A. De Heer zal u bewaren. 
P. Zegene ons de almachtige God,  

de Vader, de Zoon en de heilige Geest. 
A. Amen. 
P.  Gaat nu allen heen in vrede. 
A. Wij danken God. 



 
 
DE WEEK VAN ZONDAG 11 JULI T/M ZATERDAG 17 JULI  
 
 
VIERINGEN 
 
Zondag 11-7 10.00 uur:   Woord- en Communieviering  
    (Ps. Ans Dekker)    
Donderdag 15-7 10.00 uur: Eucharistieviering  
    (Ps. Rob Verhaegh)    
Zondag 18-7 10.00 uur:  Eucharistieviering   
   (Ps. Tristan Perez)    
          
GEBEDSINTENTIES  
 
Zondag 10:00 uur 

Om zegen over onze parochie;  
Voor Pastoor Derk de Vries; 
Voor familie en vrienden  
 

Donderdag 10:00 uur 
Voor overleden familie van Zonneveld 

  
 
ZIEKEN  

Thuis, in het ziekenhuis of verpleeghuis 
 
 
OVERLEDENEN 
 Mia Dankelman 
 
 
AGENDA 
Donderdag 15 juli  09.30 uur:   Kerkschoonmaakgroep 



 
 
 

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

 
                               (geldig tot 3 augustus) 

 
 

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. 


