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OPENING VAN DE DIENST 
 
Openingslied  IK ZING VOOR GOD MIJN MORGENLIED  
 

 
 

Ik zing voor God mijn morgenlied,  
want in de dageraad  
verrees de heer en won voorgoed  
het leven metterdaad.  
 
Ik zing voor God mijn morgenlied.  
Zijn adem voedt mijn stem,  
verleidt mij niet tot eigen roem.  
Daarom zing ik voor hem.  
 
Ik zing voor God mijn morgenlied.  
Alleen mijn zingen kan  
Hem dienen die er altijd is  
voor kind, voor vrouw en man.  
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Kruisteken en Begroeting 
 
Inleidend woord 
 
L. Het is al volop zomer.  

De boeren beginnen op sommige plaatsen al te oogsten.  
In ieder geval kunnen ze gras maaien en inkuilen.  
Maar niet alleen in agrarische sector:  
vele jongeren weten nu of ze over zijn of niet,  
of ze met een diploma een volgende fase kunnen ingaan.  
Niet altijd gaat het mensen voor de wind.  
Er zijn ook tegenslagen.  
In onze kerk hebben we te maken met krimp.  
Valt er te oogsten?  
Hoe gaan we om met wat ons aan het hart gaat  
en dat minder aansluiting vindt met de huidige tijd?  
De boodschap uit de Schrift wil ons bemoedigen en 
ondersteunen. 

 
Schuldbelijdenis 
 

P. Keren wij ons tot de Barmhartige in een gebed om ontferming, 
bidden wij Hem om de juiste instelling om zijn oproep te horen 
en zijn opdracht voor vandaag te leren verstaan: 

 
 korte stilte 

 
P. Heer, die de gerechtigheid laat stralen over de volkeren en 

haar op aarde zult laten zegevieren,  
ontferm U over ons. 
 

A. Heer, ontferm U over ons. 
 

P. Christus, die ondersteund zijt door het getuigenis van de 
Vader om de blijde boodschap van vrede te verkondigen, 
ontferm U over ons. 

 
A. Christus, ontferm U over ons. 
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P. Heer, die door God de Vader gezalfd zijt om allen te genezen, 
ontferm U over ons. 

 
A. Heer, ontferm U over ons. 

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

en ons geleiden naar het eeuwig leven. Amen. 
 
Gloria 
 

 
 
Eer aan God in de hoge.  
En vrede op aarde aan de mensen van goede wil. 
 

Gebed 
 

Barmhartige Heer,  
Gij belooft ons troost en vrede  
en telkens weer schenkt Gij ons de zekerheid  
dat wij bij U geborgen zijn.  
Zend ons uit;  
dat wij ieder mens uw vrede brengen  
en dat allen die wij ontmoeten,  
de nabijheid ervaren van uw Rijk.  
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. 
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DIENST VAN HET WOORD 
 
Bij het openen van de Schriften  
 
L. Verhalen verbinden: ze verbinden ons met gelovigen van 

gisteren, ze verbinden ons met elkaar.  
Luisteren we naar wat God ons wil zeggen, vandaag: 

 
 Eerste lezing 
Uit het boek Jesaja 66,10-14c 
 

Verheugt u met Jeruzalem, en juicht over haar, allen die haar 
liefhebben! Neemt deel aan haar vreugde, allen die over haar 
treuren! En laat u tot verzadiging toe zogen aan haar borsten 
vol troost, en u vol genot laven aan haar zo rijke boezem. 
Want zo spreekt de Heer: ‘Als een rivier leid Ik de vrede naar 
haar toe, en als een onstuimige stroom de schatten der 
volken. Gij zult gezoogd worden, gedragen op de arm, 
vertroeteld op de schoot! Zoals een moeder haar kind troost, 
zo zal Ik u troosten: Jeruzalem zelf zal uw troost zijn. Wanneer 
gij dat ziet zal uw hart zich verheugen, uw beenderen zullen 
bloeien als het jonge groen, en de dienaren des Heren zullen 
zijn macht ervaren!'  
 

Woord van de Heer. 
 

A. Wij danken God. 
 
Antwoordpsalm 
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. 
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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. 

 
 Refrein 
 
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. 

 
 Refrein 
 
Tweede lezing 
Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de Galaten 
6, 14-18 
 

Broeders en zusters,  
God beware mij ervoor op iets anders te roemen dan op het 
kruis van onze Heer Jezus Christus, waardoor de wereld voor 
mij gekruisigd is en ik voor de wereld.  
Besneden zijn betekent niets,  
en onbesneden zijn betekent niets.  
Het gaat er alleen om een nieuwe schepping te zijn!  
Vrede en barmhartigheid kome over allen die naar dit beginsel 
willen leven, en over heel het volk Gods!  
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Laat voortaan niemand mij lastig vallen want ik draag de 
merktekenen van Jezus in mijn lichaam.  
Broeders en zusters, de genade van onze Heer Jezus 
Christus zij met u. Amen. 
 
Woord van de Heer. 

 

A. Wij danken God. 
 

Acclamatie ALLELUIA 
 

 
Evangelielezing 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas 
10,1-10.17-20 
 

In die tijd wees de Heer tweeënzeventig leerlingen aan en 
zond hen twee aan twee voor zich uit naar alle steden en 
plaatsen waarheen Hijzelf van plan was te gaan.  
Hij sprak tot hen: 'De oogst is groot, maar arbeiders zijn er 
weinig. Vraagt daarom de Heer van de oogst arbeiders te 
sturen om te oogsten. Gaat dan, maar zie, Ik zend u als 
lammeren onder de wolven. Neemt geen beurs mee, geen 
reiszak, geen schoeisel en groet niemand onderweg. In welk 
huis ge ook binnengaat, laat uw eerste woord zijn: Vrede aan 
dit huis! Woont daar een vredelievend mens, dan zal uw vrede 
op hem rusten; zo niet, dan zal hij op u terugkeren. Blijft in dat 
huis en eet en drinkt wat zij u aanbieden; want de arbeider is 
zijn loon waard. Gaat niet van het ene huis naar het andere. In 
elke stad waar ge binnengaat en ontvangen wordt, eet wat u 
wordt voorgezet, geneest de zieken die er zijn en zegt tot hen: 
Het Rijk Gods is u nabij.  
In elke stad waar ge binnengaat en niet ontvangen wordt, trekt 
daar door de straten en zegt: Zelfs het stof uit uw stad dat aan 
onze voeten kleeft schudden wij tegen u af. Maar weet dit wel:  
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Het Rijk Gods is nabij. Ik zeg u: Die dag zal het voor de 
mensen van Sodom draaglijker zijn dan voor die stad.'  
 
De tweeënzeventig keerden vol blijdschap terug en zeiden: 
'Heer, zelfs de duivels onderwerpen zich aan ons door uw 
naam.' Hij zeide tot hen: 'Ik zag de satan als een bliksemstraal 
uit de hemel vallen. Ik heb u macht gegeven op slangen en 
schorpioenen te treden, te heersen over heel de kracht van de 
vijand; en niets zal u kunnen schaden.  
Toch moet ge u niet verheugen over  
het feit dat de duivels aan u onderworpen zijn, maar verheugt 
u omdat uw namen staan opgetekend in de hemel. 
 
Woord van de Heer. 
 

A.  Wij danken God. 
 
Acclamatie THE KINGDOM OF GOD 
 

 
 
Het koninkrijk Gods is gerechtigheid en vrede  
en vreugde in de Heilige Geest.  
Kom Heer en open in ons de poorten van uw koninkrijk. 
 
 

Overweging 
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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. 

 
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; 
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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. Bidden we tot onze God die ons zijn Blijde Boodschap 

toevertrouwt, die ons verantwoordelijk heeft gemaakt voor zijn 
mooie wereld: 

 
L. Voor hen die als roeping hebben  

ons te leiden in de kerk of in de samenleving:  
dat ze zuiver omgaan met allen die hen zijn toevertrouwd;  
laat ons bidden ... 

 
A. Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. 
 
L. Voor vrouwen en mannen die zoeken naar de juiste weg  

om beter te kunnen samenleven in deze tumultueuze wereld:  
dat ze het 'gezamenlijk goede' nastreven  
en van elkaar blijven leren;  
laat ons bidden ... 

 
A. Heer onze God , wij bidden u, verhoor ons. 
 
L. Voor jongeren die na de vakantie een nieuwe uitdaging 

aangaan en zich scholen voor hun bijdrage aan het wel en 
wee van mensen:  
dat ze ook aandacht hebben voor hen die moeilijk meekunnen;  
laat ons bidden ... 
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A. Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. 
 

L. Voor de velen die in deze tijd op vakantie gaan  
en willen bijtanken na alle inspanningen:  
dat zij tijd nemen voor elkaar en bouwen aan verbondenheid; 
laat ons bidden ... 
 

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

- intenties vanuit onze geloofsgemeenschap - 
 
P. God en Vader,  

Nog veel meer zouden wij aan U willen toevertrouwen.  
Luister ook naar het stille gebed in ons hart.  
Blijf ons nabij met uw genaden en liefde,  
Gij die God zijt voor de eeuwen der eeuwen. Amen. 

 

Collecte en klaarmaken van de altaartafel 
 

Tafellied  BROOD EN WIJN 
 
1. Jezus breekt het brood, kijkt zijn vrienden aan. 

Het zal niet lang meer duren, totdat hij zal gaan.  
Hij geeft hen de beker, een beker met wijn. 
En zegt "na deze avond, zal alles anders zijn." 
 

 
 

2. Wij breken nu het brood, kijken elkaar aan. 
Wij zijn bijeen gekomen, om te delen in zijn naam.  
In het brood en in de beker met wijn, 
voelen wij het teken. Hij zal bij ons zijn. 
 
Refrein 
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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 
 

Barmhartige God,  
dit brood en deze wijn zijn tekenen  
van gemeenschap en vreugde onder de mensen.  
Aanvaard deze gaven:  
dat zij een teken worden van onze verbondenheid met U.  
Door 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. 
 
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.  
Zozeer hebt Gij de wereld liefgehad  
dat Gij ons een verlosser hebt gezonden,  
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in alles aan ons gelijk, behalve in de zonde.  
Want Gij wilt in ons beminnen  
wat U welgevallig is in uw Zoon:  
door zijn gehoorzaamheid  
staan wij weer open voor uw gaven  
die wij verloren hadden  
door de zonde van ongehoorzaamheid.  
Daarom verkondigen,  
met alle engelen en heiligen,  
ook wij uw heerlijkheid en zingen vol vreugde: 

 

A. Heilig, heilig, heilig, de Heer, 
 de God der hemelse machten! 
 Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. 
 Hosanna in den hoge. 
 Gezegend Hij die komt in de naam des Heren. 
 Hosanna in den hoge. 
 

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. 
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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,  
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. Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, 

verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. 
 
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 Franciscus onze 
Paus, met Johannes onze bisschop  
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 en al uw heiligen,  
vragen wij om uw barmhartigheid voor levenden en doden, 
erkennen wij uw grootheid en brengen wij U onze dank. 
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 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 vredewens 
  

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. 
 

P. De vrede des Heren zij altijd met u. 
 

A. En met uw geest. 
 

P. Wenst elkaar de vrede van Christus. 
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Lied: VREDE WENS IK JE TOE 
 

 
 
2. Ik wens je vreugde van God. ( 3x)  

Ik wens je vreugde, vreugde,  
vreugde van de Heer.  

 
3. Ik wens je liefde van God. ( 3x)  

Ik wens je liefde, liefde,  
liefde van de Heer. 

 
Lam Gods 
 

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, 
ontferm U over ons. 
 
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, 
ontferm U over ons. 
 
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, 
geef ons de vrede. 

 
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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Communieliederen:  
 
1. MENTION MY NAME 
 
2. BE STILL FOR THE PRESENCE OF THE LORD 
 
 
Ter overweging 
 

Gebed bij vertrek voor een vakantie  
Eeuwige, wij keren ons tot U  
om uw zegen te vragen over de reis die wij gaan maken,  
over de vakantie die wij gaan vieren.  
Wees onze tochtgenoot als het goed gaat én als het tegenzit,  
wees ons nabij in het samen optrekken.  
Geef ons de geestkracht om elkaar te blijven steunen  
en een hart waarmee wij elkaar nabij blijven.  
Leer ons ook te genieten van al het moois dat we 
tegengekomen  
in uw mooie schepping, in de mensen die ontmoeten.  
Doe ons ook veilig terugkeren naar huis  
en alles als een geschenk uit uw handen weten te ontvangen.  
Zo bidden wij U in naam van uw Zoon Jezus Christus, onze 
Heer. Amen. 

 
 
 
Gebed na de communie 
 

Heer God, met onbegrijpelijke barmhartigheid  
hebt Gij U tot zwakke mensen gewend.  
Wij vragen U:  
sterk ons met de kracht van uw Zoon  
want zijn genade is ons genoeg.  
Laat uw vrede en barmhartigheid over ons komen.  
Door Christus onze Heer. Amen. 
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SLOT VAN DE DIENST 
 
Mededelingen 
 
Zegenbede en zending 
 
P. Bij Jezus werden mensen uitgezonden om anderen te 

bemoedigen, de Blijde Boodschap te brengen.  
Zullen wij dit ook doen?  
 
Laten we gaan met de zegen van God:  
Vader, + Zoon en heilige Geest. Amen.. 

 
A. Amen. 
 

P. Gaat nu allen heen in vrede. 
 

A. Wij danken God. 
 

Slotlied  NU WIJ UITEENGAAN 
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2. Voor wie ons lief zijn 
vragen wij God:  
ga met uw licht  
vóór hen uit! 
Al onze vrienden  
wensen wij vrede: 

 
refrein 

 
3. Voor alle mensen 

in deze stad: 
Vrede en goeds 
in elk huis! 
Voor alwie kwamen  
onder dit dak: 

 
refrein 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ons koor In Between is altijd op zoek naar nieuwe leden.  
Als u interesse heeft nodigen wij u van harte uit, om onze 
repetitie een keer bij te wonen. Wij repeteren op maandag 
avond van 20:00 tot 22:00 uur in de kerk. We verzorgen 
gemiddeld 10 keer per jaar de begeleiding van een viering. 
Zang ervaring is niet nodig, een goed humeur is altijd welkom. 

 



 
De week van zaterdag 2 juli t/m vrijdag 8 juli 2022 
 
VIERINGEN: 
 
Zondag 10.00 uur: Eucharistieviering (Ps. Diego Pildain)  
 
Donderdag 09.00 uur: Eucharistieviering (Ps. Rob Verhaegh)    
Vrijdag 09.00 uur: Eucharistieviering (Ps. Rob Verhaegh)   
    
Zondag 10.00 uur: Eucharistieviering (Pastoor Eric Fennis  
                                                             en Pastor Ans Dekker) 
 
GEBEDSINTENTIES: 
 
Zondag 10.00 uur:   

Om zegen over onze parochie; 
In dierbare herinnering Mia Steffens en haar moeder Catharina 
Wilhelmina Anna Steffens – Koop; 
Voor Pastoor Derk de Vries; 
Voor Catharina van der Vosse en Maria Siebelink – Van der Vosse; 
Voor Ton Neelissen; Voor pastoor Johannes Agterof; 
Voor Jilles Lageweg; 
Voor Ben Berndsen; 
Voor Gerardus Geukers en Hendrika Geukers – van Lieshout; 
Voor levende en overleden familie Glorie – IJpelaan; 
Voor Marcia Kaldenhoven; 

 
Donderdag 09.00 uur: Voor Thea Prins; 
 
Vrijdag 09.00 uur: Om zegen over onze parochies; 
 
ZIEKEN: Thuis, in het ziekenhuis of verpleeghuis. 
 
OVERLEDENEN: 

Greet Tirion – Sluiter; 
Marleen Klein Schiphorst – Krijgsman 

 
AGENDA: 
 

  



 

 
 
 

 
geldig t/m 26 juli 2022  

 

Heeft u geen los geld bij u? 

Scan dan deze code 

voor de collecte. 

Dank u wel. 

 
 


