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OPENING VAN DE DIENST 
 
Openingslied 
 
LIED: INTOCHTSLIED 
 

 
 
2. Tijd vloeit ineen; verleden wordt heden, 

toekomst wordt nu, maar altijd blijft het Woord:  
herinnerd te worden aan hoe wij bedoeld zijn,  
herscheppen de wereld waarmee wij vergroeid zijn,  
die opdracht aan alles wat ademt gaat voort. 

 
3. Samengekomen om te gaan vieren 

uur van gemeenschap, van Woord en van Geest,  
dat warm en met liefde en licht is doorweven, 
ons helpt om ons leven gestalte te geven.  
Verwachtingsvol zijn wij gereed voor dit feest. 
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Kruisteken en Begroeting 
 
Inleidend woord 
 
L. Vandaag verheugen wij ons  

om het Woord van de Heer:  
de Bijbel die wij mogen lezen  
over God en de mensen;  
en wij verheugen ons  
om het mens geworden Woord:  
Jezus, die heeft voorgeleefd  
hoe we het Woord, de Wet van God,  
een plek kunnen geven in ons leven. 
 

Schuldbelijdenis 
 
P. We worden, elke dag weer, gevraagd om te leven naar het 

Woord. Soms schieten wij echter tekort in liefde om dat waar 
te maken. Bidden we God daarom om ontferming: 

 
P. Heer, die de rechtvaardigen bemint en de verdrukten recht 

verschaft,  
ontferm U over ons. 
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P. Christus, die rondtrok en alle ziekten en kwalen genas,  

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. 

 
 
P. Moge de almachtige God zich over ons ontfermen,  

al onze zonden vergeven,  
en ons geleiden naar het eeuwig leven. 

 
A. Amen. 
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Gloria 
 

 
 
Gebed 
 

God, menigmaal hebt Gij tot ons gesproken  
door uw profeten,  
maar in Jezus van Nazareth  
herkennen wij gelovig uw mens geworden Woord,  
de blijde boodschap voor alle mensen van alle tijden.  
Wij bidden:  
maak ons bereid gelovig naar U te luisteren;  
dat wij uw Woord ter harte nemen  
en het aan allen verkondigen.  
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. Een mens, een lichaam  

is meer dan de som der delen.  
En zo is ook de Schrift meer  
dan een verzameling teksten.  
Openen wij onze oren, hoofden en harten  
voor het Woord van God. 
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Eerste lezing 
Uit het boek Nehemia 8,2-4a.5-6.8-10 
 

In die dagen bracht de priester Ezra het boek van de wet voor 
de vergadering van mannen en vrouwen en van allen die de 
voorlezing konden volgen. Het was de eerste dag van de 
zevende maand.  
Vanaf de dageraad tot de middag las Ezra voor uit het boek op 
het plein voor de Waterpoort, ten aanhoren van mannen en 
vrouwen en van allen die het konden volgen.  
Het volk luisterde aandachtig naar de voorlezing van het 
wetboek. Ezra, de schriftgeleerde, ging op een houten 
verhoog staan dat voor die gelegenheid opgeslagen was. Ten 
aanschouwen van heel het volk, hij stak immers boven allen 
uit, opende Ezra het boek. Op dat ogenblik gingen allen staan. 
Ezra prees de Heer, de grote God, en heel het volk 
antwoordde: 'Amen, amen!'  
De levieten staken hun handen omhoog, zij bogen het hoofd 
en zij aanbaden de Heer met het gezicht tegen de grond.  
Zij lazen uit het boek van Gods wet, legden het uit en 
verklaarden de betekenis, zodat allen de lezing verstonden. 
Vervolgens zeiden Nehemia, de landvoogd, Ezra de priester 
en schriftgeleerde, en de levieten die de uitleg gaven tot heel 
het volk: 'Deze dag is aan de Heer, uw God, gewijd. Gij moogt 
dus niet treurig zijn en niet wenen.' Het hele volk was namelijk 
in tranen uitgebarsten toen het de woorden van de wet 
hoorde.  
En ze zeiden hun: 'Komt, gaat lekker eten en drinkt er zoete 
wijn bij en deelt ervan mee aan wie niets heeft, want deze dag 
is aan onze Heer gewijd. Weest niet bedroefd, maar de 
vreugde die de Heer u schenkt zij uw kracht.' 

 
Woord van de Heer. 

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

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

 
Refr. 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.  

 
Refr. 
 
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. 

 
Refr. 
 
Tweede lezing  
Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de Korintiërs.12,12-30 
 

Broeders en zusters, het menselijke lichaam vormt met zijn 
vele ledematen één geheel; alle ledematen, hoe vele ook, 
maken tezamen één lichaam uit. Zo is het ook met de 
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Christus. Wij allen, Joden en Grieken, slaven en vrijen zijn 
immers in de kracht van een en dezelfde Geest door de doop 
één enkel lichaam geworden en allen werden wij gedrenkt met 
één Geest. Een lichaam bestaat nu eenmaal niet uit één lid, 
maar uit vele leden.  
(Veronderstel dat de voet zegt: 'omdat ik geen hand ben, 
behoor ik niet tot het lichaam', behoort hij daarom niet tot het 
lichaam? En veronderstel dat het oor zegt: 'omdat ik geen oog 
ben, behoor ik niet tot het lichaam', behoort het daarom niet tot 
het lichaam? Als het hele lichaam oog was, waar bleef dan het 
gehoor? Als het helemaal gehoor was, waar bleef de reuk? In 
werkelijkheid echter heeft God de ledematen en organen elk 
afzonderlijk hun plaats in het lichaam aangewezen zoals Hij 
het gewild heeft. Als zij alle samen één lid vormden, waar 
bleef dan het lichaam? In feite echter zijn er vele ledematen, 
maar slechts één lichaam. Het oog kan niet tot de hand 
zeggen: 'ik heb je niet nodig' en evenmin het hoofd tot de 
voeten: 'ik heb je niet nodig'. Nog sterker. "juist die delen van 
het lichaam die het zwakst schijnen te zijn, zijn onmisbaar.  
En die wij beschouwen als minder eerbaar omgeven wij met 
grote eer. Onze minder edele ledematen worden met groter 
kiesheid behandeld, de andere hebben dat niet nodig. God 
heeft het lichaam zo samengesteld dat Hij aan het mindere 
méér eer gaf, opdat er in het lichaam geen verdeeldheid zou 
zijn en de ledematen eendrachtig voor elkaar zouden zorgen. 
Wanneer één lid lijdt delen alle ledematen in het lijden; wordt 
één lid geëerd, alle delen in de vreugde.)  
Welnu, gij zijt het lichaam van Christus en ieder van u is een 
lid van dit lichaam. Nu heeft God in de kerk allerlei mensen 
aangesteld: ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten 
derde leraars; voorts zijn er wonder-krachten, dan gaven van 
genezing, hulpbetoon, bestuur en velerlei taal. Zijn soms allen 
apostelen, allen profeten, allen leraars, allen wonderdoeners? 
Hebben allen gaven van genezing? Spreken allen in 
vervoering? Kunnen allen uitleg geven? 

 
Woord van de Heer. 

 
A. Wij danken God. 
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Tussenzang  
 

Alleluia. 
 
Evangelielezing 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens  
Lucas 1,1-4; 4,14-21 
 

Reeds velen hebben getracht de gebeurtenissen te verhalen 
die onder ons hebben plaats gevonden, aan de hand van de 
gegevens welke ons werden overgeleverd door mensen die 
van het begin af aan ooggetuigen waren en in dienst van het 
woord zijn getreden. Vandaar, edele Theofilus, dat ook ik 
besloot - na van meet af aan alles nauwkeurig te hebben 
onderzocht - voor u een ordelijk verslag te schrijven, met de 
bedoeling u te doen zien hoe betrouwbaar de leer is waarin gij 
onderwezen zijt.  
In die tijd keerde Jezus in de kracht van de Geest uit de 
woestijn terug naar Galilea en men sprak over Hem in heel de 
streek. Hij trad nu op als leraar in hun synagogen en werd 
algemeen geprezen. Zo kwam Hij ook in Nazaret, waar Hij 
was grootgebracht. Hij ging volgens zijn gewoonte op de 
sabbatdag naar de synagoge en stond op om voor te lezen. 
Ze reikten Hem de boekrol van de profeet Jesaja aan. Hij 
opende de rol en vond de plaats waar geschreven stond: 'De 
Geest des Heren is over mij gekomen, omdat Hij mij gezalfd 
heeft. Hij heeft mij gezonden om aan armen de Blijde 
Boodschap te brengen, aan gevangenen hun vrijlating bekend 
te maken, en aan blinden dat zij zullen zien: om verdrukten te 
laten gaan in vrijheid, om een genadejaar af te kondigen van 
de Heer.' Daarop rolde Hij het boek dicht, gaf het terug aan de 
dienaar en ging zitten. In de synagoge waren aller ogen 
gespannen op Hem gevestigd. Toen begon Hij hen toe te 
spreken: 'Het Schriftwoord dat gij zojuist gehoord hebt is thans 
in vervulling gegaan.'  
 
Woord van de Heer. 

 
A. Wij danken God. 
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Acclamatie EEN LAMP VOOR MIJN VOET 

 
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. 
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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  

en het leven van het komend rijk.  
Amen. 

 
Voorbede 
 
P. Goede God,  

dankbaar voor uw Woord  
en vertrouwend op uw liefde, bidden wij: 

 



11 
 
L. Voor bestuurders in kerk en wereld:  

dat zij zich niet boven anderen verheffen,  
maar beseffen dat zij onderdeel uitmaken van het geheel;  
laat ons bidden... 

 
A. Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
 
L. Voor al onze broeders en zusters die gevaar lopen  

als ze lezen in de Bijbel  
of hun geloof met elkaar delen:  
dat zij niet langer onderdrukt worden;  
laat ons bidden ... 

 
A. Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
 
L. Voor de eenheid van de christenen:  

dat niet onze verschillen,  
maar ons broeder- en zusterschap leidend zijn;  
laat ons bidden … 

 
A. Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
 
L. Voor mensen die geen tijd hebben voor uw Woord:  

dat wij hun tot inspiratie kunnen zijn 
zodat de deur van hun hart zich weer opent voor U;  
laat ons bidden … 

 
A. Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
 
   - intenties vanuit onze geloofsgemeenschap - 
 
P. Goede God,  

dit, en alles wat er in onze harten leeft,  
leggen wij bij U neer.  
Mogen wij steun ervaren voor uw Woord,  
door Christus, onze Heer. Amen. 
 
 

Collecte en klaarmaken van de altaartafel 
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Tafellied: WAITING FOR THE LORD 
 
1. Waiting for the Lord,  

for the everlasting Lord,  
waiting for the Lord,  
for the mighty savior,  
wanna celebrate wanna break His bread,  
Lord have mercy on me,  
oh Lord , have mercy on me !  

 
2. Waiting for the Lord,  

for the everlasting Lord,  
waiting for the Lord,  
for the mighty savior,  
wanna celebrate wanna drink His wine,  
Lord have mercy on me,  
oh Lord , have mercy on me ! 

 
3. Waiting for the Lord,  

for the everlasting Lord,  
waiting for the Lord,  
for the mighty savior,  
wanna celebrate wanna sing and praise  
Lord, have mercy on me,  
oh Lord , have mercy on me ! 

 
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, Gij roept uw volk bijeen rondom uw tafel.  
Laat de eenheid van dit brood  
en de vreugde van deze beker  
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alle verdeeldheid uit ons midden wegnemen.  
Spreek Gij uw scheppend woord  
en maak ons tot het éne lichaam van Christus, onze Heer. 
Amen. 
 

Eucharistisch gebed (III B) 
 

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. 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 Jezus Christus onze Heer.  
Die eenmaal door de dood is heengegaan,  
het ontzagwekkend wonder heeft volbracht;  
die ons wegvoert uit het slavenhuis van dood en zonde,  
om te zijn: uw uitverkoren en geheiligd volk, -  
koningen en priesters worden wij genoemd.  
Uw grote daden, God, verkondigen wij overal:  
dat Gij ons uit de duisternis geroepen hebt  
om nu te leven in uw onvergankelijk licht.  
Daarom, met alle engelen, machten en krachten,  
met allen die staan voor uw troon,  
loven en aanbidden wij U en zingen U toe vol vreugde: 
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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 te wijden.  
In alle ootmoed vragen wij U,  



15 
 

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. 
 
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.  
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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, 
met de heilige Bavo  
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:  
tezamen met uw dienaar Franciscus, onze paus,  
Johannes onze bisschop  
en 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.  



17 
 

In Hem schenkt Gij alles wat goed is aan deze wereld. 
 
 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 
 
Gebed om vrede en uitnodiging tot de 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 
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P. De vrede des Heren zij altijd met u. 
 
A. En met uw geest. 
 
P. Wensen wij elkaar de. 
 
Lam Gods 
 

 
 
Uitnodiging tot de communie 
 
P. Zalig zij die genodigd zijn aan de tafel 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 
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Communielied: OM HET GEHEIM 
 

Tastend naar licht en hopend op de morgen  
vragen wij Jou die onze namen riep  
naar het geheim, naar wat ons is verborgen,  
zoeken wij Jou die licht in het duister schiep.  
 
Tastend naar licht en hopend op de morgen  
vragen wij Jou die onze namen riep  
naar het geheim, naar wat ons is verborgen,  
zoeken wij Jou die licht in het duister schiep.  
 
Ben Jij de onrust die ons wakker maakte,  
ben Jij de hartstocht die ons leven doet?  
Ben Jij de stilte die ons hart zo raakte,  
ben Jij de bron van liefdes eb en vloed?  
 
Tastend naar licht en hopend op de morgen  
vragen wij Jou die onze namen riep  
naar het geheim, naar wat ons is verborgen,  
zoeken wij Jou die licht in het duister schiep.  
 
Jij die ons kent tot in ons diepste wezen,  
die ons al kende voor het eerste licht,  
In Jouw hand kunnen we de toekomst lezen  
en in Jouw oog weerspiegelt ons gezicht.  
 
Tegen de angst en tegen het vergeten  
Tegen de nacht en tegen het gemis  
Is er het vreemd maar onvervreembaar weten:  
Jij zult er zijn, die licht in het duister is 
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Ter overweging 
 

Open ons hart voor het geloof  
Wij zijn U alles waard:  
alles wat denkbaar is 

hebt Gij voor ons gedaan.  
Gij hebt u voor ons uitgesproken:  

Jezus Christus is uw ja tot alle mensen  
en hem herroept Gij niet.  

Laat zoveel liefde  
niet tevergeefs aan ons besteed zijn.  

Open ons hart voor het geloof  
dat niets ons voortaan van U kan scheiden en dat zelfs onze 

onwil  
Uw liefde niet ongedaan maakt  
die overmachtig verschenen is 

in Jezus, onze Heer.  
(Rom. 8, 31-39)  

 
FRANS CROMPHOUT SJ 

 
(Bron: Van drie engelen naar driekoningen) 
 

 
Gebed na de communie 
 

Heer, het woord dat Gij gesproken hebt,  
is thans in vervulling gegaan.  
Gij hebt ons het lichaam van Christus toevertrouwd  
en door deze communie zijn wij zelf één lichaam geworden. 
Wij vragen U: doe onze inzien hoezeer wij elkaar nodig 
hebben; hoe elkeen zijn eigen gaven en zijn eigen roeping 
heeft.  
Bouw ons op tot uw éne kerk,  
tot de gemeenschap van Jezus Christus, onze Heer. Amen. 

 
Mededelingen 
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Zending en zegen 
 
P. Het Woord van God is ons allema.tl. geschonken.  

Niemand is daarbij belangrijker dan een ander:  
alleen samen kunnen we één lichaam vormen.  
Mogen wij deze vreugdevolle gedachten meenemen  
als wij terugkeren naar ons leven van alledag. 

 
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: WIE WIL LEVEN 
 
Wie wil leven moet zich geven moet het wagen op weg te gaan.  
Met zijn vragen, onbehagen moet met anderen samengaan. 
Niemand kan het leven aan als hij alleen blijft staan.  
Want een mens leeft niet alleen je moet naar anderen gaan. 
  
Ook al heb je zelf zo veel geluk.  
Kan het haast niet beter gaan.  
Iemand anders mist dan net dat stuk.  
Troost hem eens en droog een traan.  
 
Wie wil leven moet zich geven moet met brood naar de ander gaan 
En moet leven om te geven zoals Jezus dat heeft gedaan.  
Niemand kan het leven aan je moet in Jezus naam  
Met het brood in iedere hand naar alle mensen gaan. 
  
Ook al heb je zelf zo veel geluk.  
Kan het haast niet beter gaan.  
Iemand anders mist dan net dat stuk.  
Troost hem eens en droog een traan. 
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De week van zaterdag 4 dec. t/m vrijdag 10 december 2021 
 
 
 
AGENDA 
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geldig van 31 december t/m 2 februari 2022 

 
Heeft u geen los geld bij u? 

Scan dan deze code 
voor de collecte. 

Dank u wel. 
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