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OPENING VAN DE DIENST 
 
Openingslied  WIJ ZOEKEN U  
 

 
  
2. Wij horen U in oude woorden, 

hopen dat wij uw stem verstaan, 
hopen dat zij voor ons gaan verwoorden 
waarheid en leven, de bron van bestaan. 

 
3. Wij breken brood en delen het samen, 

hopen dat het wonder geschiedt, 
hopen dat wij op hem gaan gelijken 
die ons dit teken als spijs achterliet. 

 
4. Wij vragen U om behoud en zegen, 

hopen dat Gij ons bidden hoort, 
hopen dat Gij ons adem zult geven: 
geestkracht die mensen tot vrede bekoort.  

 
Kruisteken en Begroeting 
 
Inleidend woord 
 
L. De lezingen van vandaag gaan over blinden die gaan zien, 
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lammen die weer opstaan en doven die weer gaan horen. 
Opwekkende woorden, zowel in de letterlijke betekenis  
als in figuurlijke zin.  
Genezen worden, open gaan is van wezenlijk belang  
om te kunnen communiceren met anderen,  
om erbij te horen en ten volle te kunnen meedoen. 
 

Gebed om vergeving 
 
P. Om alle keren dat wij zelf doof en blind zijn,  

voor onze naasten en voor God,  
bidden wij om vergeving en ontferming: 

 
A. Ik belijd voor de almachtige God, en voor u allen,  

dat ik gezondigd heb in woord en gedachte,  
in doen en laten, door mijn schuld,  
door mijn schuld, door mijn grote schuld. 
Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd,  
alle engelen en heiligen, en u broeders en zusters,  
voor mij te bidden tot de Heer, onze God. 

 
P. Moge de almachtige God zich over ons ontfermen,  

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

 
Kyrie 
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Gloria 
 

 
          
Gebed 
 

Heer onze God,  
alleen zij die niet willen zien zijn blind;  
alleen zij die niet willen horen zijn doof.  
Wij vragen U: maak ons ontvankelijk  
voor al het goede dat Gij door mensen bewerkt,  
zodat wij van U kunnen getuigen:  

‘Alles heeft Hij wel gedaan”.  

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  
 

Laten wij onze ogen en oren openen,  
laten wij bovenal ons hart openen,  
om de woorden die tot ons gesproken gaan worden  
werkelijk te kunnen verstaan. 

 
Eerste lezing 
Uit de profeet Jesaja 35,4-7a 
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Spreek tot allen die de moed verloren hebben:  
"Vat moed en vreest niet:  
uw God komt om de wraak te voltrekken;  
God komt om te vergelden en om u te redden. 
Dan gaan de ogen van de blinden weer open  
en zullen de oren van de doven geopend worden. 
De lamme zal springen als een hert  
en jubelen zal de tong van de stomme. 
Ja, in de steppe zullen beken ontspringen,  
rivieren in de woestijn. 
De dorre vlakte wordt een vijver,  
het dorstige land één waterbron". 
 
Woord van de Heer. 

 
A. Wij danken God. 
 
Antwoordpsalm  Psalm 146 
 
L. De Heer doet altijd zijn woord gestand, 

verdrukten verschaft Hij recht. 
 De Heer geeft brood aan wie honger heeft,  

gevangenen geeft Hij de vrijheid. 
A. De Heer zal ik loven, mijn leven lang.  
L. De ogen van de blinden opent de Heer, 

gebrokenen richt Hij weer op. 
 De Heer bemint de rechtvaardigen, 

de Heer behoedt de ontheemden. 
A. De Heer zal ik loven, mijn leven lang.  
 
L. De Heer geeft wees en weduwe steun,  

maar zondaars laat Hij verdwalen. 
 De Heer is koning in eeuwigheid,  

uw God, Sion, heerst over alle geslachten. 
A. De Heer zal ik loven, mijn leven lang.  
 
Tweede lezing 
Uit de brief van de heilige apostel Jakobus (2, 1-5) 
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Broeders en zusters,  
gij die gelooft in onze Heer Jezus Christus,  
de Heer der heerlijkheid,  
verbindt dit geloof toch niet met partijdigheid en vleierij!  
Ik bedoel dit:  
veronderstel er treedt in uw samenkomst een man binnen, 
keurig gekleed en met gouden ringen aan zijn vingers,  
en tegelijkertijd komt er ook een arme man aan  
in schamele kleren;  
als gij nu opziet tegen de rijk geklede man  
en hem een ereplaats aanbiedt,  
terwijl gij tegen de arme zegt:  
‘Blijf daar maar staan’, of:  
‘Ga hier op de grond zitten, bij mijn voetbank’,  
maakt ge u dan niet schuldig  
aan een kwaadaardige discriminatie?  
Luister, lieve broeders:  
God heeft de armen naar de wereld uitverkoren  
om rijk te zijn in het geloof  
en erfgenamen van het koninkrijk  
dat Hij heeft beloofd aan wie Hem liefhebben.  

 
 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 7,31-37 
 

In die tijd vertrok Jezus uit de streek van Tyrus  
en begaf zich over Sidon naar het meer van Galilea,  
midden in de streek van Dekápolis. 
Men bracht een doofstomme bij Hem  
en smeekte Hem dat Hij deze de hand zou opleggen.  
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Jezus nam hem terzijde, buiten de kring van het volk,  
stak hem de vingers in de oren  
en raakte zijn tong met speeksel aan.  
Vervolgens sloeg Hij zijn ogen ten hemel, zuchtte  
en sprak tot hem: ‘Effata', wat betekent: Ga open. 
Terstond gingen zijn oren open,  
en werd de band met zijn tong losgemaakt  
zodat hij normaal sprak. 
Hij verbood het aan iemand te zeggen;  
maar met hoe meer nadruk Hij dat verbood,  
des te luider verkondigden zij het. 
Buiten zichzelf van verbazing riepen zij uit:  
'Hij heeft alles wel gedaan,  
Hij laat doven horen en stommen spreken'. 
 

 Woord van de Heer. 
 

A.  Wij danken God. 
 

Acclamatie  JÉSUS LE CHRIST (TAIZÉ) 

Jésus le Christ, lumière intérieure, 
ne laisse pas mes ténèbres me parler.  
Jésus le Christ, lumière intérieure,   
donne moi d’accueillir ton amour. 

Heer Jezus Christus, uw licht schijnt in ons,  
laat mijn twijfels en zorgen niet tot mij spreken.  
Heer Jezus Christus, uw licht schijnt in ons,  
laat mijn hart uw liefde verwelkomen. 

 
Overweging 
 
Geloofsbelijdenis 
 
P. Ik geloof in één God, de almachtige Vader,  
 
A. Schepper van hemel en aarde,  

van al wat zichtbaar en onzichtbaar is. 
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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. 
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  
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en het leven van het komend rijk.  
Amen. 

 
Voorbede 
 
P. Goede God, Gij die alles en allen tot leven wekt,  

tot U bidden wij:  
 

L. Voor alle mensen die door ouderdom, ziekte of een handicap 
niet makkelijk meer kunnen meedoen in de samenleving:  
dat zij niet uit zicht verdwijnen maar de zorg en aandacht 
krijgen waar ieder mens recht op heeft; 
laat ons bidden... 

A. Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
 
L. Voor alle mensen wereldwijd die onnodig lijden  

onder een ziekte of een handicap  
omdat zij door armoede en achterstand  
niet de goede zorg krijgen:  
dat zij gezien worden en dat hun recht wordt gedaan; 
laat ons bidden... 

A. Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
 
L. Voor alle doventolken, therapeuten, logopedisten, 

praktijkondersteuners, makers van medische hulpmiddelen, 
mantelzorgers en vele anderen  
die op hun eigen wijze bijdragen  
aan verbinding en communicatie:  
dat op hun werk geestkracht en zegen mag rusten;  
laat ons bidden... 

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

- intenties vanuit onze geloofsgemeenschap - 
 
P. Goede God, zo bidden wij U  

voor onszelf en voor al uw mensen.  
Open ons hart voor de komst van uw Koninkrijk,  
waar aan allen recht wordt gedaan en waar wij leven mogen  
in vreugde en vrede, in vrijheid en licht, voorgoed. Amen. 
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DIENST VAN DE TAFEL 

 
 
Klaarmaken van de altaartafel 
 
Tafellied  EEN PLAATS AAN DE TAFEL 

Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,  

voor ieder van ons schoon water en brood,  

een veilige plek, een plaats om te schuilen,  

een plaats in Gods licht als tafelgenoot.  

Refrein:  

Vol vreugde ziet God naar mensen  

die recht doen; zij scheppen geluk!  

Vol vreugde ziet God, naar mensen  
die recht doen: zij scheppen recht en geluk!  

Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,  

Voor iedere vrouw, voor iedere man.  

Niet minder of meer, de een of de ander.  

Het delen van macht is deel van ons plan.  Refrein 

Voor jong en voor oud een plaats aan de tafel,  
Want iedere stem geeft klank aan het koor.  
Een hand zoekt een hand, de jongste de oudste;  
ze vinden elkaar en niemand gaat voor.  Refrein 

Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,  

Beschadigd of gaaf, rechtvaardig of slecht.  
En ondanks de pijn: een plaats van vergeving,  
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genadig begin van goddelijk recht.  Refrein 

Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,  

Van eerbied vervuld, van angsten bevrijd.  
Een plaats om te zijn, een plaats om te worden,  
getuige van hem, een levend bewijs.  Refrein 

 
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 
 

Heer, rond brood en wijn vormen wij de gemeenschap  
die de liefde van Jezus wil gedenken.  
Wij vragen U: maak ons ontvankelijk  
voor de gave van uw heilig gastmaal.  
Door Christus, onze Heer. Amen.    
 

Eucharistisch gebed (12B) 
      (allen gaan staan) 
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. Wij danken U, barmhartige Vader, getrouwe God,  

omwille van Jezus, uw Zoon, onze Heer en broeder.  
Armen en zieken, zondaars en wie uitgestoten waren  
heeft Hij van harte liefgehad;  
deelgenoot was Hij in alle menselijke nood.  
De boodschap van zijn leven heeft ons doen verstaan  
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dat Gij begaan zijt met uw mensen,  
en vriendelijk zorg voor hen draagt  
zoals een vader voor zijn kinderen doet.  
Daarom loven en prijzen U de hemel en de aarde  
en verkondigen wij uw goedheid en uw trouw.  
Met alle engelen en heiligen heffen wij de lofzang aan  
voor uw grote heerlijkheid. 

 
Heilig  (Mis van Iona) 

 
 
P. Hemelse Vader, met eerbied noemen wij uw Naam.  

Altijd zijt Gij met ons op weg,  
en dichter dan wij durven dromen, zijt Gij bij ons  
wanneer uw Zoon ons samenbrengt rond deze tafel,  
waar wij uw liefde vieren met brood en beker. 
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Zoals eens op de weg naar Emmaüs  
ontsluit Hij nu voor ons de Schrift  
en wij herkennen Hem bij het breken van het brood. 
Daarom bidden wij, almachtige God: beadem met uw Geest  
dit brood en deze wijn zodat Jezus Christus in ons midden 
komt met de gaven van zijn Lichaam en Bloed. 
Want op de avond voor zijn lijden nam Hij onder de maaltijd 
brood en sprak tot U het dankgebed.  
Hij brak het brood en gaf het aan zijn leerlingen  
terwijl Hij zei:  
"Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn Lichaam,  
dat voor u gegeven wordt". 
Zo nam Hij ook de beker met wijn  
en sprak opnieuw het dankgebed.  
Hij gaf hem aan zijn leerlingen en sprak:  
"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. 
 
P. Oneindig goede Vader,  

wij vieren de gedachtenis van onze verzoening  
en wij verkondigen de liefde die Gij ons betoont.  
Uw Zoon is door het lijden en de dood gegaan,  
en, tot nieuw leven opgewekt,  
is Hij ingetreden in uw heerlijkheid. 
Zie met genegenheid neer op dit offer  
en erken erin uw eigen Zoon die zijn leven heeft gegeven  
en zijn bloed vergoten opdat voor alle zoekers de weg naar U, 
Vader, geopend en begaanbaar zij. 
 

 Barmhartige Vader, schenk ons de geest van liefde  
die in Jezus was, zodat de kerk,  
bemoedigd en gesterkt, opbloeit tot nieuw leven. 
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Bevestig de band van eenheid tussen allen  
die tot gemeenschap geroepen en begenadigd zijn,  
rondom Paus Franciscus, onze bisschop Johannes  
en alle bisschoppen. 
Maak uw kerk te midden van een verdeelde wereld  
tot een instrument dat geloofwaardig en volhardend  
de eenheid en de vrede dient. 
Erbarm U, Vader, over onze broeders en zusters  
die in de vrede van Christus naar U zijn teruggekeerd  
en over alle gestorvenen  
van wie Gij alleen het geloof hebt gekend.  
Breng hen tot het licht van de verrijzenis. 
 

 En als ook onze weg ten einde loopt,  
neem ons dan op in uw huis, waar plaats is voor velen.  
Schenk ons de vervulling van onze levenslange hoop:  
overvloedig leven in uw heerlijkheid. 
 

 Laat ons toe in de gemeenschap van uw heiligen;  
dat wij met Maria de maagd en moeder Gods,  
met uw apostelen en martelaren,  
en al de anderen die u genegen zijn,  
dankbaar uw Naam aanbidden  
en U prijzen door Jezus Christus, onze Heer. 
 

 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. 

 
 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, 
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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. Amen. 

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

 



 
 

16 

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 
 

 
 

 
Schietgebedje 

 

Bij wie kun je terecht met je angsten en zorgen? 
Een enkel woord is genoeg:  

 
Gij zijt het, Heer,   

die mij altijd weer 

van harte  
wil ontvangen,  

als ik 
in mijzelf gevangen,  

met al mijn leed  

geen uitweg weet 
 

                               Zr. Virginie Meesters S.F.I.C. 
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Gebed na de communie 
 

Heer, door uw woord en sacrament schenkt Gij  
uw gelovigen voedsel en nieuwe levenskracht.  
Laat deze grote gaven van uw beminde Zoon  
ons zó ten goede komen  
dat wij voor altijd mogen delen in zijn leven.  
Door Christus, onze Heer. Amen.  
 

 
SLOT VAN DE DIENST 
 
Mededelingen 
 
Zegen en zending 
 
P. Zie om naar degenen  

die in de ogen van de wereld onaanzienlijk zijn:  
 in hen is het beeld van God het meest nabij.  
 Geef uw oor aan mensen zonder stem:  
 in hen is het Woord van God het duidelijkst hoorbaar.  
 Moge dat voor ons een zegen zijn nu wij weer van hier gaan. 
 
P. De Heer zal bij u zijn. 
A. De Heer zal u bewaren. 
 
P. Zegene U de almachtige God, Vader, + Zoon en heilige Geest.  
A. Amen. 
 
P. Gaat nu allen heen in vrede. 
A. Wij danken God. 
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Slotlied  LIED OM MEE TE GAAN 

  
2. Laten we gaan. Geloof in de zegen 

die onze God steeds toegezegd heeft, 
in niemandsland soms worst’lend verkregen 
maar die ons hoop, moed en waakzaamheid geeft. 
Neem van hier mee, het vaste idee 
Licht blijft de kern, vaak tastend beleefd. 

 
3. Neem bij het gaan de mantel van vrede 

die we behoedzaam om mogen slaan, 
waarin de Naam vol kleur is geweven. 
Vage beschutting in mensenbestaan. 
In de woestijn, vruchten en wijn: 
vrede en zegen! Laten we gaan. 



 
 
 
DE WEEK VAN ZONDAG 5 T/M ZATERDAG 11 SEPTEMBER 
 
 
VIERINGEN 
 
Zondag 5-9 10.00 uur:   Eucharistieviering   
    (Ps. Diego Pildain)    
Donderdag 9-9 10.00 uur: Eucharistieviering  
    (Ps. Rob Verhaegh)    
Zondag 12-9 10.00 uur:  Eucharistieviering    
   (Mgr. Hendriks)    
          
GEBEDSINTENTIES  
 
Zondag 10:00 uur 

Om zegen over onze parochie;  
Voor Pastoor Johannes Agterof;  
Voor levende en overleden familie van Sambeek – Peeperkorn;  
Voor Pastoor Derk de Vries; 
Voor Catharina van der Vosse en Maria Siebelink – van der Vosse; 
Voor Annette Vorderhake – Sikkenk 
 

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

  
 
ZIEKEN  

Thuis, in het ziekenhuis of verpleeghuis 
 
 
OVERLEDENEN 

Jannie Otte - Hoekman  
Ton Neelissen  
Agnes Walraven 
Petronella Helena Maria de Backker - Kompier 

 
AGENDA 
 
Maandag 6-9 09.45 uur:   Liturgiegroep 2    



 
 

 

 
 
 
 
 

 
 



 
 

 

 



 
 

 

 
 

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

 
                               (geldig tot 18 september) 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


