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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. In de wereld anno 2022 is er zó veel afleiding  

dat veel mensen lijden onder keuze-stress,  
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bang iets leuks of belangrijks te missen.  
We doen van alles een beetje maar vaak niets echt goed.  
Zelden durven we echt te gaan voor één ding.  
In de viering van vandaag staan we stil  
bij de vastberadenheid van een gelovige  
om de juiste Weg te blijven volgen.  
Mogen wij hierdoor geïnspireerd worden  
om de juiste keuzes te maken 
 

Gebed om vergeving 
 
P. Als we ons aflaten brengen van de juiste Weg  
 doen we God, onze naasten en onszelf tekort.  
 We mogen ons echter altijd weer omkeren naar Hem 
 
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. 

 
Heer, ontferm U   
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Eer aan God  ZINGT VAN DE VADER 

 
 
2. Zingt van de Zoon, licht voor onze ogen, 

bron van geluk voor wie Hem wil geloven; 
luistert naar Hem het woord van alzo hoge; 
houdt Hem in ere! 
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3. Zingt van de Geest, adem van het leven, 
duurzame kracht die mensen wordt gegeven; 
waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen; 
houdt Hem in ere! 

 
Gebed 
 

Heer onze God,  
het woord van Jezus, uw dienaar, roept ons op  
Hem te volgen en niet om te zien naar wat achter ons ligt. 
Maak ons geschikt voor het Rijk Gods:  
dat wij als trouwe dienaars  
zijn roep aanhoren en uw wil volbrengen.    
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. Jezus volgen is iets wat we volledig doen,  

zonder enige vorm van uitstel.  
We doen het door om te zien naar onze naasten.  
Het begint echter met luisteren:  
luisteren naar het Woord van God.  
Luisteren wij nu, opdat wij vastberaden kunnen volgen. 

 
Eerste lezing 
Uit het eerste boek Koningen 19, 16b.19-21 
 

In die dagen zei de Heer tot Elia: 
‘Gij moet Elisa, de zoon van Safat zalven  
tot uw opvolger als profeet’. 
Elia vertrok en trof Elisa, de zoon van Safat,  
terwijl die aan het ploegen was. 
Twaalf koppels ossen gingen voor hem uit;  
hijzelf bevond zich bij het twaalfde. 
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Toen Elia langs kwam, wierp hij Elisa zijn mantel toe.  
Elisa liet de ossen in de steek, liep Elia achterna en zei:  
‘Laat mij eerst afscheid nemen van mijn vader  
en mijn moeder: dan zal ik u volgen’. 
Hij antwoordde hem:  
‘Ga maar weer terug; heb ik je soms tot iets verplicht?’. 
Hierop ging Elisa naar de ossen terug, slachtte er twee,  
kookte het vlees op het hout van de jukken  
en gaf het aan het werkvolk te eten. 
Daarna vertrok hij, volgde Elia en werd zijn dienaar.  
 
Woord van de Heer. 

 
A. Wij danken God. 
 
Antwoordpsalm  PSALM 16I 

 
K. God bewaar mij als ik mijn toevlucht bij U zoek 
A. (Refrein) 

 
 
K. Ik zeg tot de Heer; Gij zijt mijn Heer.  

Gij gaat mij te boven, ik kan er niet bij  
maar kies voor degenen die hier op aarde zijn zoals Gij.  

A. (Refrein) 
 

K. Niets wil ik weten van hen die betalen  
met bloed en offer aan hun idool,  
U zal ik erven, U mag ik drinken,  
Gij zijt mijn lot, vruchtbare grond  
God bewaar mij als ik mijn toevlucht bij U zoek. 

A. (Refrein) 
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K. U zal ik loven, Gij die mij raad schaft  
 stem in mijn binnenste, licht in mijn nacht.  
 Ik kom tot mijzelf en zonder angst leg ik mij neer;  
 Gij laat niet toe dat ik val in het niets. 
A. (Refrein) 

 
K. Gij zult mij leren te overleven.  
 Onder uw ogen leef ik op.  
 Koesteren zult Gij mij in uw hand. 
 God bewaar mij als ik mijn toevlucht bij U zoek  
A. (Refrein) 

 
Tweede lezing 
Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Galaten 
 (5, 1.13-18) 
 

Broeders en zusters,  
Voor die vrijheid heeft Christus ons vrijgemaakt.  
Houdt dus stand en laat u niet opnieuw het slavenjuk 
opleggen. Gij werd geroepen om vrije mensen te zijn.  
Misbruikt echter de vrijheid niet als voorwendsel  
voor de zelfzucht; dient elkaar in liefde.  
Want de hele wet is vervat in dit ene gebod:  
“Bemint uw naaste als uzelf’.  
Maar als ge elkaar blijft bijten en klauwen,  
vrees ik dat ge elkaar op den duur zult verslinden.  
Ik bedoel dit: leeft naar de Geest,  
dan zult ge niet uitvoeren wat de zelfzucht dicteert.  
Wat de zelfzucht wil, strijdt met de Geest, en omgekeerd,  
het verlangen van de Geest komt in botsing  
met het egoïsme. Die twee liggen met elkaar overhoop,  
zodat ge niet kunt doen wat ge zoudt willen doen.  
Maar als ge u door de Geest laat leiden,  
staat ge niet onder de wet.  
 
Woord van de Heer. 

 
A. Wij danken God. 
 
Acclamatie  GEPREZEN ZIJT GIJ 
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Evangelielezing 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus  
volgens Lucas 9,51-62 
 

Toen de dagen van zijn verheffing hun vervulling naderden, 
aanvaardde Jezus vastberaden de reis naar Jeruzalem  
en zond boden voor zich uit. 
Dezen kwamen op hun tocht in een Samaritaans dorp  
om er zijn verblijf voor te bereiden. 
Maar de Samaritanen ontvingen Hem niet,  
omdat Jeruzalem het doel van zijn reis was. 
Toen de leerlingen Jakobus en Johannes dit gewaar werden, 
vroegen ze: “Heer, wilt Gij dat wij  
vuur van de hemel afroepen om hen te verdelgen? 
Maar Hij keerde zich om  
en wees hen op strenge toon terecht. 
Daarop vertrokken zij naar een ander dorp. 
Terwijl zij onderweg waren zei iemand tot Hem: 
“Ik zal u volgen, waar Gij ook heen gaat.” 
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Jezus sprak tot hem: 
“De vossen hebben holen en de vogels hun nesten,  
maar de Mensenzoon heeft niets  
waar Hij zijn hoofd op kan laten rusten.” 
Tot een ander sprak Hij: “Volg Mij.” Deze vroeg:  
“Heer, laat mij eerst teruggaan om mijn vader te begraven.” 
Jezus zei tot hem: “Laat de doden hun doden begraven;  
maar gij, ga heen en verkondig het Rijk Gods.” 
Weer een ander zei: “Ik zal U volgen, Heer,  
maar laat mij eerst afscheid nemen van mijn huisgenoten.” 
Tot hem sprak Jezus: “Wie de hand aan de ploeg slaat  
maar omziet naar wat achter hem ligt,  
is ongeschikt voor het Rijk Gods.” 
 

 Woord van de Heer. 
 
A. Wij danken God. 
 
Acclamatie  UW WOORD IS WAARHEID 

 
 
Overweging 
 
Lied  Uit: ELIJA (Felix Mendelssohn Bartholdy)  

 
Wer bis an das Ende erharrt, der wird selig. 

 
Wie tot het einde volhardt, zal zalig worden. 
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Geloofsbelijdenis 
 
A. Ik geloof in de Geest van leven en liefde,  

ver aan mij vooraf, royaal aan mij vooruit,  
maar ook in mij aanwezig.  
Soms noem ik hem God,  
maar het liefste noem ik haar Schepper.  
 
Ik geloof in mensen, gedreven door de Geest;  
die mij vóórleven wat leven betekent  
en wat liefde vermag.  
Daarom geloof ik in Jezus en in zoveel anderen  
die leefden en leven zoals hij.  
 
Ik geloof in de gemeenschap van de Geest:  
Mensen die samen zich oefenen  
in recht doen en vrede stichten,  
in breken en delen.  
 
Ik geloof in het goede  
dat wij nu eens verbergen dan weer openbaren.  
En ik geloof dat het goede het kwade zal overleven;  
dat niet het laatste woord zal zijn aan de dood,  
maar aan het leven en de liefde. 

 
Voorbede 
 
P. Goede God, we keren ons tot U en bidden U:  

 
L. Voor mensen die de weg kwijt zijn:  

letterlijk, omdat ze op de vlucht zijn  
en nergens meer een thuis hebben,  
en figuurlijk, omdat ze hun leven geen richting kunnen geven:  
dat er mensen voor hen zijn die hen weer op weg helpen;  
laat ons bidden…  

A. Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
 
L. Voor degenen die altijd druk zijn,  
 vastzitten in hun vertrouwde leventje  



 
10 

 en geen echte keuzes durven te maken:  
 dat hun angst voor verandering wordt weggenomen,  
 dat zij de moed mogen ontwikkelen  
 om te kiezen voor een leven met U;  

laat ons bidden…  
A. Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
 
L. Voor activisten, politici en ondernemers  
 die vanuit hun idealisme opgeklommen zijn tot functies  
 waarin zij verantwoordelijkheid voor anderen dragen:  
 dat zij zich niet laten afleiden en verleiden  
 maar vasthouden aan hun principes;  

laat ons bidden…  
A. Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
 
L. Voor onze eigen geloofsgemeenschap:  
 dat zij een veilige haven mag zijn  
 voor allen die de Weg willen volgen;  
 voor hen die op die Weg een mijlpaal hebben bereikt:  
 degenen die onlangs zijn gedoopt,  
 de eerste communie of het vormsel hebben ontvangen;  
 degenen die onlangs getrouwd zijn:  
 dat zij hun levensweg met U vervolgen;  

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

- intenties vanuit onze geloofsgemeenschap - 
 
P. God, wij bidden U:  
 hoor wat er in onze harten leeft.  
 Maak ons tot mensen die vastberaden  

met U op weg durven te gaan.  
 Door Christus, onze Heer. Amen. 
A. Amen. 
 
 
COMMUNIEVIERING 
 
Klaarmaken van de altaartafel  
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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 

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. 
 
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. 
 
Communiegebed 
 
P. In verbondenheid met hen die de Eucharistie hebben gevierd, 

mogen wij ons voorbereiden op de Communie. 
 
P. Goede God, wij loven en danken U:  

U schenkt ons telkens weer moed en vertrouwen,  
wanneer wij uw gaven ontvangen.  
Wij bidden U:  
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mogen wij, gesterkt door het lichaam van uw Zoon,  
ons leven richten naar Hem:  
onze weg en waarheid ten leven. 

A. Gij zijt onze God, die ons hoop op leven schenkt. 
 
P. U hebt onze namen geschreven  

in de palm van uw hand.  
Wij mogen daarop vertrouwen  
en het geeft ons de zekerheid  
dat U met ons begaan bent,  
dat U ons niet in de steek laat,  
ook als wij ons van U afkeren.  
Uw trouw geeft ons leven zijn bestemming:  
waarachtig leven bij U. 

A. Gij zijt onze God, die ons hoop op leven schenkt. 
 
P. U draagt ons leven met grote zorg en trouw.  

Daaruit mogen wij hoop en vertrouwen putten  
voor ons leven, hier op aarde,  
samen met zoveel anderen.  
Dat vertrouwen geeft ons de moed  
gehoor te geven aan uw blijde boodschap. 

A. Gij zijt onze God, die ons hoop op leven schenkt. 
 
P. U leidt ons op de weg van Jezus, uw Zoon.  

Hij is ons voorgegaan in leven en lijden,  
in dood én in opstanding.  
Hij geeft ons hoop op een betere wereld  
en bereidt ons een plaats in het vaderhuis. 

A. Gij zijt onze God, die ons hoop op leven schenkt. 
 
P.  U loven en danken wij,  

U prijzen wij  
door Jezus Christus, onze Heer,  
die met U en de Geest leeft tot in eeuwigheid.  

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

met de woorden die Jezus ons gegeven heeft: 
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(mel. Rimsky-Korsakov) 
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. Als wij Jezus volgen, met Hem op weg gaan,  

zullen wij vrede ervaren:  
vrede in onszelf en vrede met elkaar.  
Bidden wij daarom:  
 

A. Heer Jezus, keer op keer roept U ons.  
Geef ons de kracht en het lef  
om te kiezen, om U te volgen  
en zo de brengers te worden van de vrede  
waar iedereen naar verlangt. Amen. 
 

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 van de Heer.  

Zie het Lam van God,  
dat de zonden van de wereld wegneemt. 
 

A. Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt,  
maar spréék, en ik zal gezond worden. 
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Communielied  BE STILL MY SOUL (Jean Sibelius) 
 
1. Be still, my soul: The Lord is on thy side; 

Bear patiently thy cross of grief or pain. 

Leave to thy God to order and provide; 

In ev'ry change he faithful will remain. 

Be still, my soul: Thy best, thy heav'nly Friend 

Thru thorny ways leads to a joyful end. 

 

2. Be still, my soul: Thy God doth undertake 

To guide the future as he has the past. 

Thy hope, thy confidence let nothing shake; 

All now mysterious shall be bright at last. 

Be still, my soul: The waves and winds still know 

His voice who ruled them while he dwelt below. 

 

4. Be still, my soul: The hour is hast'ning on 

When we shall be forever with the Lord, 

When disappointment, grief, and fear are gone, 

Sorrow forgot, love's purest joys restored. 

Be still, my soul: When change and tears are past, 

All safe and blesséd we shall meet at last. 

 

WEES STIL, MIJN ZIEL 

 

1. Wees stil, mijn ziel: de Heer staat u terzij; 

Draag met geduld uw kruis van smart of pijn. 

Laat zorg en orde door uw God voorzien; 

Hij zal bij iedere verandering trouw blijven. 

Wees stil, mijn ziel: Uw beste, uw hemelse Vriend  

Leidt langs doornige paden naar een vreugdevol einde. 
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2. Wees stil, mijn ziel: Uw God neemt op zich 

Om de toekomst te geleiden zoals in het verleden. 

Laat niets uw hoop, uw vertrouwen doen wankelen; 

Al wat nu mysterieus is zal uiteindelijk duidelijk zijn. 

Wees stil, mijn ziel: Golven en wind hebben nog weet 

Van Zijn stem die hen beteugelde toen hij hier verbleef. 

 

4. Wees stil, mijn ziel: het uur zet tot spoed aan 

Wanneer wij eeuwig toeven bij de Heer, 

Wanneer teleurstelling, kommer en vrees voorbij zijn, 

Leed vergeten is, en liefde’s puur genot hersteld is. 

Wees stil, mijn ziel: zijn verandering en tranen voorbij 

Dan, uiteindelijk, ontmoeten wij elkaar, veilig en gezegend. 

 
Communielied  GEISTLICHES LIED  (Johannes Brahms) 
 
Laß dich nur nichts nicht dauern mit Trauern, 
Sei stille, wie Gott es fügt, so sei vergnügt mein Wille. 
 
Was willst du heute sorgen auf morgen? 
Der Eine steht allem für, der gibt auch dir das Deine. 
 
Sei nur in allem Handel ohn Wandel, 
Steh feste! 
 
Was Gott beschleußt, das ist und heißt das Beste. Amen. 
 

SPIRITUEEL LIED  (Johannes Brahms) 
 
Wees niet bedroefd of treurig; 
Wees stil,  
Mijn geest zal verheugd zijn, zoals God het heeft bedoeld,  
 
Wat zal je je vandaag zorgen maken voor morgen? 
God staat voor iedereen, en geeft ook jou, wat je toekomt. 
 
Wees standvastig in alles wat je doet! 

Wat God heeft besloten, dat is en blijft het beste. Amen. 
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Los-vast  

 

Hoort u ook wel eens  
"Je moet het loslaten?"  
 

Zorgen en verdriet.  
Loslaten.  
Angst en vrees,  

overspannen ambities,  
hoge verwachtingen,  

verlies en frustraties,  
onmin en onmacht.  
Loslaten.  

 
Ja loslaten, maar hoe?  
Leidt dat niet tot:  
verlies van jezelf en de ander,  

verlies van betrokkenheid en mededogen,  
verlies van liefde en vriendschap,  
onbesproken laten  

wat besproken moet worden,  
doofpotten,  
die niets met de mantel der liefde te maken hebben?  
 
Loslaten kan alleen  

als je een anker hebt,  
een houvast om te gaan,  

een rustpunt in 't leven,  
een basaal vertrouwen.  
Loslaten kan alleen  

als je vastgehouden wordt  
door God en mensen.  
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Gebed na de communie 
 

Heer, onze God,  
het werk dat Gij verricht in Jezus, uw geliefde Dienaar,  
mogen wij tot voltooiing brengen.  
Gesterkt door deze gaven van brood vragen wij U:  
zend ons in deze wereld  
om van uw liefde te getuigen  
en mee te werken aan de verbreiding van uw Rijk.  
Door Christus onze Heer. Amen. 
 

 
SLOT VAN DE DIENST 
 
Mededelingen 
 
Zegenbede en zending 
 
P. Jezus volgen, gaan met God ...  

dat doe je niet half, maar helemaal.  
Vandaag worden wij uitgedaagd  
om alle afleiding en verleiding te negeren  
en te kiezen voor wat echt belangrijk is.  
Gelukkig hoeven we dat niet alleen:  
God gaat met ons mee.  
 

P. De Heer zal bij u zijn. 
A. De Heer zal u bewaren. 
 
P. Zegene ons 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  GA MEE MET ONS  

 
 
2. Ga mee met ons, verberg U niet altijd,  

gun ons een flits, een teken in de tijd,  
dat U nog leeft, nog steeds om mensen geeft  
en zonder wanhoop voor de vrede leeft. 

 
3. Ga mee met ons, wie zijn wij zonder U?  

Een mens gaat dood aan enkel hier en nu.  
Licht op in ons, wees vuur en vlam van hoop.  
Houd steeds in ons de toekomstmens ten doop. 

 
 
 



 
 

DE WEEK VAN ZONDAG 26 JUNI – ZONDAG 3 JULI 
 
VIERINGEN 
 
Zondag 26-6 10.00 uur:   Woord- en Communieviering  
    (Ps. Ans Dekker)    
Donderdag 30-6 09.00 uur: Eucharistieviering  
    (Ps. Rob Verhaegh)    
Vrijdag 1-7 09.00 uur: Eucharistieviering  
    (Ps. Rob Verhaegh)    
Zondag 3-7 10.00 uur:  Eucharistieviering   
   (Ps. Diego Pildain)    
          
GEBEDSINTENTIES  
 
Zondag 10:00 uur 

Om zegen over onze parochie  
Voor familie en  vrienden;   
 

Donderdag 09:00 uur    
 
Vrijdag 09:00 uur    
 
 
ZIEKEN  

Thuis, in het ziekenhuis of verpleeghuis 
 
 
OVERLEDENEN:  
Ton Driessen; Greet Tirion – Sluiter; 
Marleen Klein Schiphorst – Krijgsman; Johann van Leeuwen; 

 
 

 
AGENDA 

 



 
 
 

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

 

 
 

                               (geldig t/m 26 juli) 
 

 
Hebt u geen los geld bij U? 

Scan dan bovenstaande code voor de collecte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


