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Heilig verklaring Titus Brandsma 
15 mei 2022 

 
 

Gebed tot Titus Brandsma 
 

Heilige pater Titus, u geloofde 
in een God, die altijd vriendschap aanbiedt en 
ook hulp nodig heeft, een God vol mededogen, 

die lijdt onder onrechtvaardigheid en zich 
verheugt over solidariteit voor de zwakke mens. 

 
U leerde ons God zien, die verwacht, dat wij 
opkomen voor de vrijheid en de waardigheid 

van elke mens en voor een rechtvaardige 
samenleving. Zo de mensen dienen was voor u 

eerlijk knielen voor de God van mensen en getuigen 
van de Vader van Jezus, uw bijzondere vriend. 

 
Heilige pater Titus, uw onbegrijpelijke God 

hield u staande in uw leed en in de eenzaamheid 
van uw cel. Met God verbonden wandelde u in 

een licht, dat u niet bevrijdde van uw angst maar u wel 
bij alles wat u overkwam dichterbij God bracht. 

 
Met uw rust en uitstralende goedheid maakte u een 

weg vrij in het hart van de mensen, die zich bedreigd 
voelden door de wreedheid van de Nazi's en door de 

onverschilligheid van hun medeburgers. 
 

Mogen wij leven in uw goede Geest, heilige Titus, 
dat wij ons door u laten inspireren en in iedere mens 

een glimp van God mogen zien. 
 

CLAUDIO VAN BALEN 
Karmeliet in Brazilië, vorig jaar overleden 
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OPENING VAN DE DIENST 
 
Openingslied  CHRISTUS DIE VERREZEN IS  
 

 
 
2. Christus brak de slavernij,  

brak de donk'rè dagen.  
Rijzend uit zijn graf heeft Hij  
Adams dood verslagen.    Refrein. 

 
3. Christus die verrezen is, 

straalt van eeuwig leven; 
't maal van zijn gedachtenis  
zal dat ons ook geven.    Refrein. 

Kruisteken en Begroeting 
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Inleidend woord 
 
L. Hoe blijf je aanwezig? 

Door er lichamelijk te zijn? 
Of door het feit dat je zoveel hebt betekend in je aardse leven 
dat mensen aan je blijven denken?  
Op deze vijfde zondag van Pasen gaat het over liefde, 
die Jezus zijn leerlingen en daarmee ook ons schenkt. 
De liefde zal je alles verder laten ontdekken. 
Het is de zondag van de oosterse kerken. 
Laten wij in verbondenheid tussen Oost en West zeggen: 
Overal waar je liefde ontvangt en geeft, ben je thuis, bij elkaar. 

 
Schuldbelijdenis 
 

P. Het is niet altijd gemakkelijk om echte aandacht  
voor elkaar te hebben,  
om te peilen: wat kan ik voor je betekenen?  
Om de liefde die je mocht ontvangen,  
te delen met de mens naast jou.  
Vragen wé daarom de Heer dat Hij ons daarbij helpt  
en zich over ons ontfermt. 
 

P. Heer, wij vragen U om vergeving 
wanneer wij teveel aan onszelf denken 
en vergeten om te delen.  
 

 
 

P. Christus, wij vragen U om vergeving 
wanneer wij alleen maar druk bezig zijn 
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om onze plicht te doen en vergeten 
Dat er soms meer nodig is. 

 

 

 
 
P. Heer, wij vragen U om vergeving 

Wanneer wij ons hart niet openstellen 
Voor onze medemens. 

 

 
 
P. Moge de almachtige God zich over ons ontfermen,  
 onze zonden vergeven,  

en ons geleiden naar het eeuwig leven. Amen. 
 
Eer aan God 
 
P. Looft onze Heer: 
 
A. Wondere daden heeft Hij voor ons, zijn volk, gedaan. 

 
P. Looft onze Heer: 
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A. Vol van genade doet Hij ons veilig samen gaan. 
 

P. Looft onze Heer, want Hij is goed. 
 
A. Hij is ons steeds nabij. 

Dat God geprezen zij. 
 
Gebed 
 

God, Gij opent de poort van het geloof  
voor alle volken van alle tijden.  
Wij vragen U: roep ook in deze tijd mensen  
die zich wijden aan het gebed  
en de bediening van het woord.  
Vermeerder het aantal leerlingen  
die van harte geloven in uw Zoon,  
en elkaar liefhebben zoals Hij ons bevolen heeft,  
Jezus Christus, 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 
 
Bij het openen van de Schriften  
 
L. Allen die Jezus' leerlingen willen zijn,  

moeten met elkaar verbonden blijven,  
in wederzijdse liefde,  
een liefde die niet eist maar een geschenk is dat leven doet. 
 

 Eerste lezing 
Uit de Handelingen van de apostelen 14, 21-27 
 

In die dagen keerden Paulus en Barnabas  
terug naar Lystra, Ikonium en Antiochië.  
Daar bevestigden zij de leerlingen in hun goede gesteldheid, 
spoorden hen aan in het geloof te volharden  
en zeiden dat zij door vele kwellingen  
het Rijk Gods moeten binnengaan. 
In elke gemeente stelden zij  
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na gebed en vasten oudsten voor hen aan,  
en vertrouwden hen toe aan de Heer  
in wie zij nu geloofden. 
Zij reisden door Pisidië naar Pamfylië,  
predikten het woord in Perge  
en bereikten Attalia.  
Daar gingen ze scheep naar Antiochië  
vanwaar zij,  
aan Gods genade toevertrouwd,  
vertrokken waren naar het werk dat zij volbracht hadden.  
Na hun aankomst riepen zij de gemeente bijeen 
en vertelden alles wat God met hun medewerking  
tot stand had gebracht  
en hoe Hij voor de heidenen  
de poort van het geloof had geopend.  
 

Woord van de Heer. 
 

A. Wij danken God. 
 

Tussenzang    GELUKKIG IS DE MENS 
 

 
 
1. Hoe vredig is het waar Gij woont,  

Heer God van alle machten.  
Verlangen zal ik met hart en ziel  
naar het huis waar Gij mij wacht. 

 
2. De vogel vindt een eigen nest;  

de zwaluw een plaats voor zijn jongen.  
Gelukkig de mens die woont bij U,  
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hij zal U loven zijn leven lang.    Refrein. 
 
3, Trekken wij door een dorre woestijn,  

Gij maakt het tot een vallei vol bronnen.  
De lenteregen zegent het land,  
zo trekken wij voort naar uw heilige stad. 

 
4. Heer van de machten, hoor mijn gebed;  

God van Jakob, luister naar mij.  
Bescherm uw volk, dat Gij hebt geroepen,  
zegen ons, die hier voor U staan.   Refrein 

 
5. Beter één 'dag in uw nabijheid,  

dan duizend dagen in de woestijn.  
Beter toeven op uw drempel,  
dan mijn leven te slijten, ver van u af. 

 
6. Gij zijt mijn schild, Gij zijt mijn betrouwen,  

Gij brengt mij tot aanzien, Gij maakt mij bemind.  
Ik zal genade vinden in uw ogen,  
als ik rechtop kan staan zonder bedrog.  Refrein 

 
Tweede lezing 
Uit de Openbaring van de heilige apostel Johannes 21, 1-5a  
 

Ik, Johannes, zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde;  
de eerste hemel en de eerste aarde waren verdwenen  
en de zee bestond niet meer.  
En ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem  
van God uit de hemel neerdalen,  
schoon als een bruid die zich voor haar man heeft getooid. 
Toen hoorde ik een machtige stem die riep van de troon: 
'Zie hier Gods woning onder de mensen!  
Hij zal bij hen wonen.  
Zij zullen zijn volk zijn  
en Hij, God-met-hen, zal hun God zijn.  
En Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen 
en de dood zal niet meer zijn;  
geen rouw, geen geween, geen smart zal er zijn  
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want al het oude is voorbij'. 
En Hij die op de troon is gezeten sprak: 
'Zie, Ik maak alles nieuw'. 
 
Woord van de Heer. 

 
A. Wij danken God. 

 
Acclamatie    
 

 
Evangelielezing 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens 
Johannes 13, 31-33a.34-35 
 

In die tijd zei Jezus tot de leerlingen:  
'Nu is de Mensenzoon verheerlijkt  
en God is verheerlijkt in Hem.  
Als God in Hem verheerlijkt is  
zal God ook Hem in zichzelf verheerlijken,  
ja, Hij zal Hem spoedig verheerlijken. 
Kindertjes, nog maar kort zal Ik bij u zijn.  
Een nieuw gebod geef Ik u: gij moet elkaar liefhebben;  
zoals Ik u heb liefgehad,  
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zo moet ook gij elkaar liefhebben.  
Hieruit zullen allen kunnen opmaken  
dat gij mijn leerlingen zijt:  
als gij de liefde onder elkaar bewaart'. 
 
Woord van de Heer. 
 

A.  Wij danken God. 
 

Acclamatie.  
 

 
Overweging 
 

Geloofsbelijdenis 
 

Ik geloof in een God van liefde en goedheid,  
die de wereld gaf aan ons allen  
zonder onderscheid in rang, stand of kleur.  
Die als teken van zijn liefde zijn Zoon zond,  
een voorbeeld van menselijkheid, vrede en rechtvaardigheid.  
 
Ik geloof in zijn Zoon Jezus  
die voor ons de pijn droeg van het kruis,  
en daarmee de weg opende naar U, Vader.  
Zijn dood is voor ons niet het einde, maar een nieuw begin.  

 
Ik geloof in Uw Geest die de apostelen bijstond,  
die ons ook de kracht geeft  
te werken aan een meer menselijke wereld,  
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vol hoop en vertrouwen;  
een gemeenschap van liefde, met en voor elkaar,  
naar Uw bedoeling. Amen. 

 
Voorbede 
 
P. Broeders en zusters, 

bidden wij tot God, onze hemelse Vader,  
in het vertrouwen dat Hij ons liefheeft  
en dat Hij alles nieuw wil maken. 

 
L. Laat ons bidden 

Voor de Kerk in Oost en West. 
Voor alle leerlingen van Jezus Christus: 
dat wij zijn nieuwe gebod onderhouden 
en elkaar liefhebben. 
Dat wij ooit één mogen zijn in Hem 
En zó zijn boodschap van goed nieuws brengen: 
Vrede en leven voor alle mensen; 
laat ons bidden … 

 
A. Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
 
L. Laten wij bidden voor onze wereld, 

voor alle landen waar bevolkingsgroepen tegen elkaar opstaan  
en oorlog is; 
om respect voor de waardigheid van elk mens; 
wij vragen: geeft ons uw vrede, 
opdat wij die brengen overal waar wij gaan;  
laat ons bidden ... 

 
A. Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
L. Laten wij bidden voor onszelf,  

de geloofsgemeenschap hier bijeen, 
dat wij elkaar herkennen en waarderen, liefhebben 
en niemand buitensluiten; 
laat ons bidden ... 

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

 
P. Eeuwige God,  

Gij die eens alle tranen  
van onze ogen zult afwissen,  
schenk ons nu al de troost van uw genade  
om elkaar lief te hebben  
zoals Jezus ons liefheeft,  
zodat wij werkelijk uw kinderen mogen zijn.  
Door Christus onze Heer. Amen. 

 
Communieviering 
 
Collecte en klaarmaken van de altaartafel 
 
Tafellied  HIJ BRAK HET BROOD 
 

 

 

 
 
2. Nu gaat zijn dood als levensbrood van hand tot hand:  

zijn stervenspijn wordt vreugdewijn in ieders hand. 
3. Leven en dood zijn wijn en brood in onze hand:  

zo zal voortaan de dood een gaan te leven zijn. 
 
Communiegebed 
 

P. In verbondenheid met hen die de Eucharistie hebben gevierd, 
mogen wij ons voorbereiden op de Communie. 
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P. Gij die licht zijt, liefde, God: 
 U bidden wij, U danken wij. 
 Wij zijn hier samengekomen in uw ruimte,  

zoekend in de diepte, hopend op uw aanwezigheid,  
wachtend op tekens van leven. 

 In uw naam hebben mensen elkaar gevonden,  
trouw ervaren, liefde gedeeld. 

 
A. Wij die gaan in hun spoor, komen bij U aan.  

Wees hier aanwezig, God die leeft,  
die ons roept en vrede geeft. 

 
P. Wij zijn de eersten niet die - horend uw stem -  

speuren naar wat U het liefste is.  
Met uw woord hebben mensen elkaar getroost,  
uitgedaagd en voortgeholpen,  
wegen ten leven elkaar gewezen. 

 Van geslacht op geslacht hebben zij gedaan  
wat zij ontvingen uit uw mond. 

 
A. En nog zijt Gij niet uitgesproken en  

schrijft Gij in mensen uw verhaal. 
 Spreek weer uw woord, God die leeft,  

die ons roept en vrede geeft. 
 
P. Wij zijn de eersten niet die rondom een tafel als deze  

brood en wijn in handen nemen.  
Uw eigen zoon, Jezus van Nazareth,  
reikte ons uw liefde aan,  
gaf uw aanwezigheid gestalte.  
En broers en zussen in zijn naam  
gaven ons deze tekens door  
van leven gedeeld en vereeuwigd. 

 
A. Wij danken U, wij bidden U: 
 houd ons gaande op zijn weg. 
 Wees hier aanwezig, God die leeft,  

die ons uw brood en vrede geeft. 
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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. 

 
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. Jezus' Paaswens voor ons is dat wij elkaar liefhebben  
over grenzen van verschillen heen.  
Dat betekent dat wij elkaar geluk gunnen,  
welzijn en tevredenheid.  
Dat mogen wij elkaar toewensen en wij bidden:  

 

A. Heer Jezus, U bent het die ons het eerst heeft liefgehad,  
die ook ons heel intiem 'kindertjes' noemt.  
Wij vragen: geef ons uw vrede,  
opdat wij die brengen overal waar wij gaan. 

 

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. 
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Communielied  A BLESSING (Jay Athouse) 
 

Moge liefde en lachen je dagen verlichten  
en jouw hart en huis verwarmen. 
Dat je goede en trouwe vrienden mag hebben,  
waar je ook heen mag gaan. 
Moge vrede en overvloed jouw wereld zegenen. 
Moge al je dagen “licht”zijn. 
Moge Engelen altijd in de buurt zijn  
om je door donkere tijden te helpen. 
Moge al je wensen en dromen uitkomen. 
Mag iedere briesje je vrede en vreugde en geluk brengen. 
Moge liefde en lachen je dagen verlichten  
en jouw hart en huis verwarmen. 
Dat je goede en trouwe vrienden mag hebben,  
waar je ook heen mag gaan. 
Moge liefde en lachen je dagen verlichten  
en jouw hart en huis verwarmen. 

 
Gebed na de communie 
 

Heer, door deze communie  
zijn wij met Christus verbonden  
als ranken met de wijnstok.  
Wij vragen U  
dat wij met Hem verenigd blijven,  
en vruchten dragen van geloof en liefde.  
Door Christus, onze Heer.  
 

A. Amen. 
 

SLOT VAN DE DIENST 
 
Mededelingen 
 
Zegenbede en zending 
 
P. Jezus' slotwoorden op deze zondag zijn: 
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‘als gij de liefde onder elkaar bewaart'. 
Misschien bestaat in onze samenleving 
met het gemakkelijk gebruik van social media  
het gevaar van vluchtigheid,  
maar er zijn voorbeelden te over, bij jong en oud  
van oprechte belangstelling, van tijd maken voor elkaar  
en belangeloze inzet...  
gelukkig maar!  
Dat is wat Jezus voor ogen staat  
met de wederzijdse band van liefde.  
Het zijn tekenen van hoop in onze soms zo verdeelde wereld. 
Laten wij met die hoop en in het licht van de Levende Heer, 
teruggaan naar ons leven van alledag.  
 
Zegene ons daartoe de Algoede God, die wij mogen noemen:  
Vader,+ Zoon en heilige Geest.  
Amen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slotlied  HET WEES GEGROET 



 

16 

 
2. Want onder alle vrouwen  

zijt gij gebenedijd; 
gelukkig die aanschouwen  
in dank uw heerlijkheid. 

 
3. En meer nog zij gezegend  

de vrucht van uwe schoot;  
door Hem zijn wij genezen  
van een volkomen dood. 
 

4. Gods Moeder, wil ons horen:  
bid dat wij zondaars groot  
voor God niet gaan verloren  
in 't uur van onze dood. 
 

 



 
De week van zaterdag 14 mei t/m vrijdag 20 mei 2022 
 
VIERINGEN: 
 
Zondag 10.00 uur: Woord en Communieviering (Ps. Ans Dekker) 
 
Donderdag 09.00 uur: Eucharistieviering (Ps. Rob Verhaegh) 
Vrijdag 09.00 uur: Eucharistieviering (Ps. Rob Verhaegh) 
 
Zondag     10.00 uur: 1e heilige communieviering (Ps. Ans Dekker,  
      Pater Diego Pildain) 
 
GEBEDSINTENTIES: 
 
Zondag 10.00 uur: Om zegen over onze parochie; 
  Voor Jannie en Jan Otte; 
 Voor Wim Zwartkruis en Mia Zwartkruis – Schreuder 
 en overleden ouders en familie; 
  Voor familie en vrienden; 
 Voor familie Gielen 
 
Donderdag 09.00 uur: Voor overleden familie van Zonneveld; 
  Voor Ruud Schouten 
 
Vrijdag        09.00 uur: 
 
Voor onze dopelinge: Janna Pauline Larissa Henfling; 
                                     Tess Cornelia Maria Schaap 
 
ZIEKEN: Thuis, in het ziekenhuis of verpleeghuis. 
 
 
OVERLEDENEN:  Juul van der Veldt; 
  Riet Kinket – van der Wijden 
 
 
AGENDA: 
 
  



 

 
 
 

 
 geldig t/m 6 juni 2022 

  

Heeft u geen los geld bij u? 

Scan dan deze code 

voor de collecte. 

Dank u wel. 

 
 


