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OPENING VAN DE DIENST 
 
Openingslied  DE AARDE IS VERVULD  

 
 
2. Gods goedheid is te groot 

voor het geluk alleen, 
zij gaat in alle nood 
door heel het leven heen. 

 
3. Omdat zij niet vergeet 

wie godverlaten zijn: 
de wereld hemelsbreed 
zal goede aarde zijn. 

 
4. Al gij die God bemint 

en op zijn goedheid wacht, 
de oogst ruist in de wind 
als psalmen in de nacht. 

 
Kruisteken en Begroeting 
 
Inleidend woord 
 

We mogen ons drukke leven met al zijn verplichtingen  
nu even achter ons laten en op adem komen.  
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In dit uur kunnen we al ons doen en laten  
in het juiste perspectief plaatsen:  
we mogen ons bij alles wat we de komende week gaan doen  
afvragen of we dit doen ter ere van onszelf  
of ten dienste van onze naasten  
en ter ere van Hem die de Dienaar bij uitstek is  
en die ons geroepen heeft  
op deze eerste dag van de week om Hem te ontmoeten.  
Hij wil ons sterken met zijn woord en sacrament.  
Openen we dan ons hart voor Hem. 

 
Gebed om vergeving 
 
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 tot het eeuwig leven. Amen.  
 

Heer ontferm u 
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Eer aan God 
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Gebed 
 

Goede God, om onzentwille heeft uw Zoon zich belast  
met onze schuld en het lijden op zich genomen  
om allen te rechtvaardigen. 
Beziel ons met zijn gezindheid; dat wij bereid zijn ook de last 
van anderen te dragen zoals Hij heeft gedaan:  
de dienaar van ons allen,  
Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer.   
Die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest, 
God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. 

 
 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Eerste lezing 
Uit de profeet Jesaja 53, 10-11 
 

De Heer heeft besloten zijn dienaar te vernederen  
en hem te doen lijden. 
Waarlijk, hij gaf zijn leven als zoenoffer  
maar hij zal een nageslacht zien en  
het raadsbesluit van de Heer komt door hem tot vervulling. 
Na zijn lijden zal hij het licht zien en verzadigd worden. 
Door zijn zwoegen zal mijn rechtvaardige dienaar velen 
rechtvaardigen. Hij zal zich belasten met hun fouten. 

 
Woord van de Heer. 

A. Wij danken God. 
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Antwoordpsalm  PSALM 8II 
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Tweede lezing 
Uit de brief van de heilige apostel Jakobus aan de Hebreeën  
4,14-16 
 

Broeders en zusters,  
nu wij een verheven hogepriester hebben,  
een die de hemelen is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God,  
nu moeten wij vasthouden aan onze belijdenis. 
Want wij hebben een hogepriester die in staat is  
mee te voelen met onze zwakheden. 
Hij werd zelf op allerlei manieren op de proef gesteld,  
precies zoals wij. afgezien dan van de zonde. 
Laten wij daarom vrijmoedig naderen  
tot de troon van Gods genade,  
om barmhartigheid en genade te verkrijgen en tijdige hulp. 

 
Woord van de Heer. 

 
A. Wij danken God. 
 
Acclamatie  NIET VAN BROOD ALLEEN 

 
 
Evangelielezing 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus  
volgens Marcus 10,35-45 
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Toen kwamen Jakobus en Johannes,  
de zonen van Zebedeüs, naar Hem toe en zeiden:  
"Meester, wij willen dat U voor ons doet wat wij U vragen".  
Hij antwoordde hun: "Wat wilt ge dan dat Ik voor u doe?"  
Zij zeiden Hem: "Geef dat in uw glorie een van ons aan uw 
rechter- en de ander aan uw linkerhand moge zitten". 
Maar Jezus zei hun: "Ge weet niet wat ge vraagt.  
Zijt ge in staat de beker te drinken die Ik drink en met het 
doopsel gedoopt te worden waarmee Ik gedoopt word?"  
Zij antwoordden Hem: "Ja, dat kunnen wij".  
"Inderdaad, - gaf Jezus toe - de beker die Ik drink zult gij 
drinken en met het doopsel waarmee Ik gedoopt word,  
zult gij gedoopt worden, maar het is niet aan Mij  
u te doen zitten aan mijn rechter- of linkerhand,  
omdat alleen zij dit verkrijgen voor wie dit is bereid". 
Toen de tien anderen dit hoorden,  
werden ze kwaad op Jakobus en Johannes. 
Jezus echter riep hen bij zich en sprak tot hen:  
"Gij weet dat zij die als heersers der volkeren gelden,  
hen met ijzeren vuist regeren en dat de groten  
misbruik maken van hun macht over hen. 
Dit mag bij u niet het geval zijn;  
wie onder u groot wil worden moet dienaar van u zijn,  
en wie onder u de eerste wil zijn moet aller slaaf wezen, want 
ook de Mensenzoon is niet gekomen  
om gediend te worden, maar om te dienen  
en zijn leven te geven als losprijs voor velen". 
 
Woord van de Heer. 

 
A. Wij danken God. 
 
Acclamatie  LOF EN HEERLIJKHEID 
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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, 
 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. 
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Voorbede 
 
P. Richten wij ons dan in gebed tot God onze Vader,  

die ons zijn Zoon gezonden heeft  
om ons de weg van dienstbaarheid te leren. 

 
L. Bidden we voor de vele christenen in de wereld:  

dat zij door hun houding in woord en daad  
mogen getuigen van de levende Heer;  
laat ons bidden... 

A. Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
 
L. Bidden wij voor de machthebbers in de wereld:  

dat zij hun macht inzetten  
voor de bescherming van de zwakkeren in de samenleving; 
laat ons bidden... 

A. Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
 
L. Bidden we voor hen die niet gezien of gehoord worden,  

voor hen die vervolgd worden omwille van hun geloof  
en voor hen die op de vlucht zijn:  
dat zij mensen mogen ontmoeten  
die hun een nieuwe en goede toekomst bieden;  
laat ons bidden... 

A. Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
 
L. Bidden we voor onszelf:  

dat we als leerlingen van de Heer  
mogen groeien in liefde, barmhartigheid en nederigheid  
om zo geloofwaardig in woord en gezang te getuigen  
van Gods liefde voor mensen in de wereld van vandaag;  
laat ons bidden... 

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

- intenties vanuit onze geloofsgemeenschap - 
 
P. Barmhartige God,  

U heeft ons uw Zoon gezonden,  
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om als één van ons de weg naar U vrij te maken  
en de dienstbaarheid in liefde voor te leven.  
Verhoor onze gebeden  
en geef ons alles wat wij nodig hebben  
om waarachtige leerlingen van de Heer te zijn,  
door dezelfde Christus, onze Heer. Amen.  

 
 
DIENST VAN DE TAFEL 
 
Klaarmaken van de altaartafel 
 
Tafellied  KOM EN VOLG MIJ 
 
K. Kom en volg mij op de weg  

gehoorzaam aan de schriften  
die zijn vervuld van wat ik zeg:  
zij zullen u verlichten. 

 
A.  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
K. Vraag niet of hij wel veilig is 

maar durf mij te geloven; 
ik ben voor u in duisternis 
het schijnsel voor uw ogen. 

 
A. Ik geef u niet de overvloed 

waarvan de mensen dromen 
maar kracht die overwinnen doet 
wat ons wil overkomen. 
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K. Kom en volg mij op de weg 
die mensen zal verbinden 
de zwakken in hun rechten zet 
en zicht geeft aan verblinden. 

 
A. Kom en volg mij op de weg 

en doe uw broeder leven 
ontvang wat u tot vrede strekt 
als zegen van Godswege. 

 
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, vrijmoedig naderen wij tot U  
en wij belijden met deze gaven  
dat Gij de Gever zijt van alle goed. 
Ontvang ons in de tempel waar Gij tegenwoordig zijt,  
samen met de verheven Hogepriester,  
Jezus Christus, onze Heer. Amen.  

 
Eucharistisch gebed (VI) 
      (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. 
 
Prefatie V van de zondagen door het jaar 
P. Heilige Vader, machtige eeuwige God,  

om recht te doen aan uw heerlijkheid,  
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om heil en genezing te vinden zullen wij U danken, 
altijd en overal. 
Gij hebt deze aarde geschapen met al wat zij bevat;  
Gij hebt tijden en seizoenen ingesteld  
en de mens gemaakt naar uw beeld. 
Heel uw wonderlijke schepping  
hebt Gij aan hem onderworpen;  
in uw naam mag hij over alles heersen  
en U altijd prijzen om het werk van uw handen,  
door Christus onze Heer.  
Daarom, met alle engelen en heiligen,  
loven en aanbidden wij U en zeggen vol vreugde:  
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P. Heer onze God, Gij zijt heilig en goed en zó bekend met ons, 

dat onze namen staan geschreven in uw hand.  
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,  
dat 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. 
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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 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 onze Paus Franciscus,  
met onze bisschop Johannes 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,  
met de H. 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,  
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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. 
 
Gebed om vrede en uitnodiging tot de vredewens 
 
P. Heer Jezus Christus,  

Gij hebt aan uw apostelen gezegd:  
“Vrede laat Ik u, mijn vreugde geef Ik u”,  
let niet op mijn 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 van Christus! 
 
Lam Gods  
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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 spreek slechts een woord, en ik zal gezond worden. 
 
Communie 
 

 
 

Ter overweging  
 

Liefdevolle God, 
wij danken U voor de gave van ons leven, 

het mooiste cadeau  
dat we ons maar mogen wensen. 

Wij danken U voor de vrijheid 
om in liefde voor U en voor elkaar te kiezen. 
Wij danken U dat U ons door Jezus leerde  

om ons leven te delen.  
 

Wij willen de beker van het leven aannemen 
en iedere dag in dankbaarheid drinken. 

U bent de bron waaraan wij ons willen voeden. 
Wij willen in ons leven een zegen zijn 

door ons leven toe te vertrouwen aan U. 
Door Christus onze Heer, Amen. 

 

 



 
19 

Communielied   AVE MARIA (Arcadelt) 
 

Ave Maria, gratia plena. 
Dominus tecum, 
Ave Maria, benedicta, benedicta tu in mulieribus, 
et benedictus fructus ventris tui, Jesus. 
Sancta Maria, ora, ora pro nobis. 
Sancta Maria ora pro nobis! 
Sancta, Sancta Maria, ora pro nobis, 
Amen, Amen 

 
Gebed na de communie 
 

Heer, met veel verlangens zijn wij naar U toegekomen,  
maar Gij zendt ons niet weg met lege handen:  
in brood en wijn hebt Gij ons uw Zoon gegeven.  
Wij vragen U om kracht voor de taak  
die Gij ons toevertrouwt; dat wij elkander dienen  
in uw Naam zoals uw Zoon het ons heeft voorgedaan, Jezus 
Christus, onze Heer.  

 
 
SLOT VAN DE DIENST 
 
Mededelingen 
 
Zending en zegen 
 
P. De Heer zij met u. 
A. En met uw geest. 
 
P. Zegen 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  ZINGT GOD DE HEER DE ALMACHTIGE KONING 
 

 
 
3. Dank aan de Herder, die zorgzaam en wijs ons wil leiden, 

die ons gezondheid geeft, vriendschap en gunstige tijden, 
in alle nood biedt Hij ons daag'lijks zijn Brood 
en schenkt ons kracht om te strijden. 

 
4. Voor U, Drieëne God, zingen wij dankbaar tezamen 

heel het heelal brenge eer aan uw heilige Name, 
engelen Gods, buigt u voor Hem, onze rots, 
die ons standvastig maakt. Amen. 

 
 

 
 



 
 
 
DE WEEK VAN ZONDAG 17 T/M ZATERDAG 23 OKTOBER  
 
 
VIERINGEN 
 
Zondag 17-10 10.00 uur:  Eucharistieviering   
    (Ps. Diego Pildain)   
Donderdag 21-10 09.00 uur: Eucharistieviering  
    (Ps. Rob Verhaegh)    
Zondag 24-10 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 Peter Versteeg en overleden familie  
Voor de levenden en overleden familie van den Brink 
Voor Marcia Kaldenhoven - Coleman 
 

Donderdag 09.00 uur 
 Voor overleden familie van Zonneveld 
  
 
ZIEKEN  

Thuis, in het ziekenhuis of verpleeghuis 
 
 
OVERLEDENEN 

Henk Vijn  
Betty Steegmans-Koenraad 

 
 
AGENDA 
 



 

 
 

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

 
                               (geldig t/m 10 november) 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


