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OPENING VAN DE DIENST 
 
Openingslied  LIED AAN HET LICHT 
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2. Licht, van mijn stad de stedehouder, 

aanhoudend licht dat overwint. 
Vaderlijk licht, steevaste schouder, 
draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen  
of ergens al de wereld daagt, 
waar mensen waardig leven mogen 
en elk zijn naam in vrede draagt. 

 
3. Alles zal zwichten en verwaaien 

wat op het licht niet is geijkt. 
Taal zal alleen verwoesting zaaien 
en van ons doen geen daad beklijft. 
Veelstemmig licht, om aan te horen  
zolang ons hart nog slagen geeft. 
Liefste der mensen, eerstgeboren, 
licht, laatste woord van Hem die leeft. 

 

Kruisteken en Begroeting 
 
Inleidend woord 

 
L. Meerdere mensen komen we tegen in de evangelielezing van 

vandaag: een leviet, een priester, een Samaritaan  
die onderweg is, en natuurlijk dat onfortuinlijke slachtoffer  
van een roofoverval.  

 Als mensen in Bijbelverhalen geen naam hebben, dan betekent 
dat meestal dat het over elke mens kan gaan. Ook over ons. 
Dan gaat het niet om specifieke personen,  

 maar om een kwestie die voor alle mensen van belang is.  
Vandaag is die kwestie: wie is mijn naaste?  
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Gebed om vergeving 
 
P. Om ons waarachtig open te stellen voor wat God ons geven wil  
 en om in oprechte verbondenheid met elkaar te kunnen vieren,  
 leggen wij voor God neer wat ons hart bezwaart  
 en bidden wij 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 naar het eeuwig leven. Amen. 

 
Heer, ontferm U  ZUM EINGANG 
 
1.  Wohin soll ich mich wenden,  

wenn Gram und Schmerz mich drücken?  
Wem künd' ich mein Entzücken,  
wenn freudig pocht mein Herz?  
Zu Dir, zu Dir, o Vater komm' ich  
in Freud' und Leiden,  
Du sendest ja die Freuden,  
du heilest jeden Schmerz. 

 
3.  Doch darf ich Dir mich nahen,  

mit mancher Schuld beladen?  
Wer auf der Erde Pfaden  
ist Deinem Auge rein?  
Mit kindlichem Vertrauen  
eil' ich in Vaters Arme,  
fleh' reuerfüllt: Erbarme,  
erbarm' o Herr Dich mein! 

 
1. Waarheen moet ik mij wenden  

als verdriet en pijn op mij drukken?  
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Aan wie vertel ik mijn "opgetogenheid"  
als mijn hart blij klopt?  
Bij U kom ik, o vader,  
in vreugde en in lijden,  
U brengt immers blijdschap,  
U geneest alle pijn. 

 
3.  Maar mag ik wel tot U komen,  

met zoveel schuld beladen?  
Wie op aarde  
is "zuiver" in Uw ogen?  
Met kinderlijk vertrouwen  
vlucht ik in Uw armen,  
smeek vol berouw: Ontferm U,  
ontferm U, o Heer, over mij. 

. 
Eer aan God  ZUM GLORIA 
 
1.  Ehre, Ehre sei Gott in der Höhe!  

Singet der Himmlischen selige Schar  
Ehre, Ehre sei Gott in der Höhe!  
Stammeln auch wir, die die Erde gebar.  
Staunen nur kann ich, und staunend mich freu'n;  
Vater der Welten! Doch stimm ich mit ein:  
Ehre sei Gott in der Höhe! 

 
2. Ehre, Ehre sei Gott in der Höhe!  

Kündet der Sterne strahlendes Heer.  
Ehre, Ehre sei Gott in der Höhe!  
Säuseln die Lüfte, brauset das Meer.  
Feiernder Wesen unendlicher Chor  
jubelt im ewigen Danklied empor:  
Ehre sei Gott in der Höhe!  

 
1. Ere zij God in de hoge!  

Zingt de heilige hemelse schare.  
Ere zij God in de hoge! stamelen ook wij  
voor Hem die de aarde schiep.  

 Ik kan alleen maar verwonderd zijn en mij verheugen.  
"Vader van het Heelal, ja, ik sluit mij hierbij aan"  
Ere zij God in de hoge! 
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2. Ere zij God in de hoge!  
Verkondigt het stralende licht van de ster.  
Ere zij God in de hoge,  
ruist de lucht en bruist de zee.  
Het oneindig feestelijk koor  
zingt jubelend een danklied naar Hem:  
Ere zij God in de hoge! 

 

Gebed 
 
P. Heer onze God,  
 diep in ons hart is uw Wet geschreven,  
 en in Jezus hebt Gij ons geopenbaard  
 hoe wij uw wil kunnen volbrengen.  
 Leer ons dat dienende liefde de weg baant naar U.  
 Geef dat wij barmhartigheid betonen aan wie in nood zijn,  
 naar het voorbeeld van Jezus, 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 de opening van de Schriften 
 
L. Laten wij ons openstellen voor de woorden van de Schrift  
 en voor wat ons van Godswege wordt aangereikt:  
 wijsheid om mee te dragen in het hart, een richting om te gaan 

en liefde te vervullen aan onze naasten, 
 
Eerste lezing 
Uit het boek Deuteronomium 30,10-14 

 
In die dagen sprak Mozes tot het volk:  
‘Als gij de stem van de Heer uw God hoort,  
dan moet ge Hem gehoorzamen  
en alle geboden en voorschriften onderhouden,  
die in dit wetboek staan opgetekend;  
dan moet gij met heel uw hart en heel uw ziel terugkeren  
tot de Heer uw God. 
De geboden die Ik u heden geef  



 
6 

zijn niet te zwaar voor u en zij liggen niet buiten uw bereik. 
Zij zijn niet in de hemel en gij hoeft niet te zeggen:  
Wie zal naar de hemel opvaren  
om ze voor ons te halen en ze ons te laten horen,  
zodat we ze kunnen volbrengen? 
Ze zijn niet overzee en ge hoeft niet te zeggen:  
Wie zal de zee overvaren om ze voor ons te halen  
en ze ons te laten horen,  
zodat we ze kunnen volbrengen?  
Neen, het woord is dicht bij u, in uw mond en in uw hart.  
Gij kunt het dus volbrengen.’ 

 
 Woord van de Heer. 
 
A. Wij danken God. 
 
Tussenzang   PSALM 122 
 
Refrein: 

 
 
1.  Blij werd mijn hart, toen mensen mij zeiden; 

Laten we gaan naar het huis van de Heer. 
Daar naderden onze voeten uw poorten, 
Jerusalem, naar de vrede genoemd.  Refrein 

 
2.  Jerusalem, stad uit één stuk gebouwd 

als een plaats van allen voor allen.  
Daar trokken mensen heen, mensen van God, 
om te getuigen van Israëls God. .   Refrein 

 
3.  Daar was het hof waar recht werd gesproken, 

hoog op de tronen van David's huis  
Bidt vrede af over Jerusalem,  
leven en welzijn voor uw vrienden. .  Refrein 
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4.  Vrede kome er binnen uw muren,  
dat er rust komt binnen uw huizen.  
Uit naam van mijn broeders en naasten,  
wens ik de eeuwige vrede u toe. .   Refrein 

 
5. Uit naam van het huis dat de Heer bewoont, 

Bid ik voor u dat het goed moge gaan. 
Eer aan de Vader, de Zoon en de Geest 
Nu en altijd in der eeuwigheid. .   Refrein 

 
Tweede lezing 
Uit de brief van de heilige apostel Paulus  
aan de Christenen van Kolosse 1, 15-20 
  

Broeders en zusters,  
Christus Jezus is het beeld van de onzichtbare God, 
de eerstgeborene van heel de schepping. 
Want in Hem is alles geschapen, 
in de hemelen en op de aarde, 
het zichtbare en het onzichtbare, 
tronen en hoogheden, 
heerschappijen en machten. 
Alles is geschapen door Hem en voor Hem. 
Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in Hem. 
Hij is ook het hoofd van het lichaam dat de kerk is. 
Hij is de oorsprong, de eerste die van de dood is opgestaan, 
om in alles de hoogste te zijn, Hij alleen. 
Want in Hem heeft God willen wonen in heel zijn volheid 
om door Hem het heelal met zich te verzoenen 
en vrede te stichten door het bloed, aan het kruis vergoten,  
om alles in de hemel en op aarde te verzoenen,  
door Hem alleen. 
 

 Woord van de Heer. 
 
A.  Wij danken God. 
 
Acclamatie  ALS IEMAND MIJ LIEFHEEFT 
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Evangelielezing 

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus  
volgens Lucas 10,25-37 
 

In die tijd trad een wetgeleerde naar voren  
om Jezus op de proef te stellen. Hij zei: ‘Meester,  
wat moet ik doen om het eeuwig leven te verwerven?’ 
Jezus sprak tot hem: ‘Wat staat er geschreven in de wet?  
Wat leest ge daar?’  
Hij gaf ten antwoord: ‘Gij zult de Heer uw God beminnen  
met geheel uw hart en met geheel uw ziel,  
met al uw krachten en geheel uw verstand,  
en uw naaste gelijk uzelf’. 
Jezus zei: ‘Uw antwoord is juist, doe dat en ge zult leven’.  
Maar omdat hij zijn vraag wilde verantwoorden,  
sprak de wetgeleerde tot Jezus:  
‘En wie is dan mijn naaste?’  
Nu nam Jezus weer het woord en zei:  
‘Eens viel iemand, die op weg was van Jeruzalem  
naar Jericho, in handen van rovers.  
Ze plunderden en mishandelden hem  
en toen ze aftrokken lieten ze hem half dood liggen.  
 



 
9 

Bij toeval kwam er juist een priester langs die weg;  
hij zag hem wel maar liep in een boog om hem heen.  
Zo deed ook een leviet: hij kwam daar langs,  
zag hem, maar liep in een boog om hem heen.  
Toen kwam een Samaritaan die op reis was bij hem,  
hij zag hem en kreeg medelijden; hij trad op hem toe,  
goot olie en wijn op zijn wonden en verbond ze;  
daarna tilde hij hem op zijn eigen rijdier,  
bracht hem naar een herberg en zorgde voor hem. 
De volgende morgen haalde hij twee denariën te voorschijn,  
gaf ze aan de waard en zei:  
‘Zorg voor hem, en wat ge meer mocht besteden,  
zal ik u bij mijn terugkomst vergoeden.  
Wie van deze drie lijkt u de naaste te zijn van de man  
die in handen van de rovers gevallen is?’ 

  Hij antwoordde: ‘Die hem barmhartigheid betoond heeft’.  
En Jezus sprak: ‘Ga dan en doet gij evenzo’. 

 
 Woord van de Heer. 
 
A. Wij danken God. 
 
Acclamatie  LOF EN HEERLIJKHEID 

 
 
Overweging 
 
Lied  CANTATE DOMINO (Giuseppe O. Pitoni) 
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Cantate Domino canticum novum,  
laus ejus in Ecclesia Sanctorum. 
Laetetur Israel in eo, qui fecit eum,  
et filii Sion exultent in rege suo. 
 

Zing voor de Heer een nieuw lied,  
Loof Hem in zijn heilige Kerk. 
Laat Israël blij zijn in Hem die hen heeft gemaakt,  
en kinderen van Sion, verheugt u in uw koning. 

 
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. 
 
Voorbede 
 
P. Openen we ons hart  
 en leggen we in gebed aan God voor wat ons raakt  
 en waarvoor we zijn liefde en barmhartigheid nodig hebben:  
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L. Bidden we voor Gods Kerk:  
 dat zij onophoudelijk mag oproepen tot naastenliefde  
 als navolging van Christus; 

laat ons bidden… 
A. Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
 
L. Voor mensen die waar ter wereld ook lijden  

door ziekte, honger en dorst,  
die niet beschermd zijn tegen onrecht, misbruik en geweld,  

 de vele slachtoffers van oorlogen en natuurrampen:  
 dat iemand naar hen omziet, dat wij naar hen omzien;  

laat ons bidden… 
A. Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
 
L. Voor mensen die het tempo van de wereld niet kunnen 

bijbenen, die het harde leven van macht en materialisme  
niet meer kunnen volhouden en soms letterlijk langs de kant 
van de weg liggen:  

 dat iemand voor hen zorgt, dat wij voor hen zorgen;  
laat ons bidden... 

A. Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
 
L. Bidden wij voor onszelf:  
 dat wij door de ontmoeting met Christus in Woord en 

Sacrament steeds meer de naasten mogen worden  
 van hen die in nood zijn en onze hulp en zorg nodig hebben; 

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

- intenties vanuit onze geloofsgemeenschap - 
 

P. Goede God,  
 wij danken U voor de liefde die U ons betoont  
 en wij vragen U:  

luister naar ons gebed,  
 geef ons wat wij nodig hebben om op onze levensweg  

aan uw liefde handen en voeten te geven.  
 Dat bidden we U, door Christus onze Heer.  
A. Amen.  
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DIENST VAN DE EUCHARISTIE 
 
Klaarmaken van de altaartafel 
 
Tafellied  ZUM OFFERTORIUM  
 
1.  Du gab'st o Herr mir Sein und Leben,  

und Deiner Lehre himmlisch' Licht.  
Was kann dafür, ich Staub, Dir geben?  
Nur danken kann ich, mehr doch nicht  
nur danken kann ich, mehr doch nicht. 

 
2.  Wohl mir! Du willst für Deine Liebe  

ja nichts als wieder Lieb' allein;  
und Liebe, dankerfüllte Liebe  
soll meines Lebens Wonne sein  
soll meines Lebens Wonne sein. 

 
3.  Mich selbst, o Herr, mein Tun und Denken  

und Leid und Freude opf'r ich Dir;  
Herr nimm durch Deines Sohnes Opfer  
dies Herzensopfer auch von mir  
Dies Herzensopfer auch von mir. 

 
1.  U gaf mij Heer, mijn bestaan en mijn leven.  

En het hemelse licht van Uw leer.  
Wat kan ik,  "Stof" , U daarvoor geven?  
Slechts danken kan ik, maar meer niet.  

 
2.  Gelukkig! U wilt voor Uw liefde  

slechts Wederliefde ontvangen;  
En liefde, dankbare liefde  
zal mijn levensgeluk zijn. 

 
3. Mijzelf, o Heer, mijn doen en denken  

En verdriet en vreugde offer ik U;  
Heer, neem door het offer van Uw Zoon  
dit offer van mijn hart ook aan. 
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Lied  KOMT LUISTERT NAAR DE WOORDEN 

 
 
2.  Komt luistert alle mensen die zoeken naar geluk: 
 mijn last is licht te dragen want Liefde heet mijn juk. 
 
4. Gelukkig die zachtmoedig de weg van goedheid gaan: 

hun leven is een weldaad, de vrede breekt zich baan. 
 
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 
 
P. God, op vruchtbare bodem komt uw woord tot volle wasdom. 

Als teken van onze bereidheid bieden wij U aan  
dit brood en deze wijn, de vruchten van uw goedheid.  
Schenk ons door deze gaven nieuwe levenskracht,  
omwille van Jezus, die gestorven is als een zaad  
in de aarde, en leven voortbrengt tot in eeuwigheid.  
Amen. 

 
Eucharistisch gebed (2-c) 
       (Allen gaan staan) 
P. De Heer zal bij u zijn. 
A. De Heer zal u bewaren. 
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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 VIII van de zondagen door het jaar) 
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. 
Gij hebt uw kinderen  
die door de zonde van U waren vervreemd,  
opnieuw bij U willen samenbrengen  
door het bloed van uw Zoon en de kracht van de Geest: 
één volk, uit de drie-ene God,  
lichaam van Christus, tempel van de Geest,  
uw kerk op aarde: tot lof van uw veelvoudige wijsheid!  
Daarom, met de koren van de engelen,  
loven en aanbidden wij U en zingen vol vreugde: 

 
 
 
 
 
 
 
 
Heilig, Heilig  ZUM SANCTUS 
 
1.  Heilig, heilig, heilig, heilig ist der Herr! 
 Heilig, heilig, heilig, heilig ist nur Er, 
 Er, der nie begonnen, Er der immer war, 
 ewig ist und waltet, sein wird immer dar. 
 
2.  Heilig, heilig, heilig, heilig ist der Herr! 
 Heilig, heilig, heilig, heilig ist nur Er. 
 Allmacht, Wunder, Liebe, Alles ringsum her! 
 Heilig, heilig, heilig, heilig ist der Herr! 
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1.  Heilig, heilig, heilig is de Heer! 
 Heilig is Hij alleen! 
 Hij die, zonder begin, Hij die er altijd was, 
 eeuwig is en heerst. En er altijd zal zijn. 
 
2.  Heilig, heilig, heilig is de Heer! 
 Heilig is  Hij alleen! 
 Almacht, wonderen, liefde zijn altijd om Hem heen.  

Heilig, heilig, heilig is de Heer! 
 
P. God onze Vader, wij danken u met heel ons hart:  

Gij hebt ons tot leven geroepen,  
Gij hebt ons bestemd voor het geluk  
in Jezus, uw Zoon, onze Heer. 
In Hem zien wij uw goedheid en uw wil  
om ons allen te redden.  
Hij is het verlossende woord, uw helpende hand.  
Nooit willen wij vergeten hoe Hij één werd met ons  
in lijden en dood. Onze last maakte Hij tot de zijne,  
zijn trouw werd de onze. 
Blijvend zijn wij U dank verschuldigd om Hem.  
 
God, onze Vader, wij vragen U:  
zend over dit brood en deze wijn  
de kracht van uw heilige Geest,  
dat zij voor ons het Lichaam en Bloed worden  
van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus. 
 
Toen het paasfeest op handen was kwam zijn uur.  
Hij had de zijnen in de wereld bemind;  
nu gaf Hij hun een bewijs van zijn liefde  
tot het uiterste toe. 
In het bewustzijn dat Hij van U was uitgegaan en naar U 
terugkeerde heeft Hij het brood in zijn handen genomen,  
en zijn ogen opgeslagen naar U, God, zijn almachtige Vader, 
de zegen uitgesproken, het brood gebroken  
en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden:  
Neemt en eet hiervan, gij allen,  
want dit is mijn Lichaam, dat voor u gegeven wordt. 
Zo nam Hij ook, toen zij gegeten hadden,  
de beker in zijn handen. 
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Hij sprak de zegen en het dankgebed,  
reikte hem over 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. Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, 

verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. 
 
P. Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus,  

uw Zoon, onze Heer; zijn overgave in lijden en dood,  
de overwinning van zijn verrijzenis  
en de glorie van zijn hemelvaart; wij bieden U deze gaven aan,  
het levende brood en de heilzame beker,  
terwijl wij vol vertrouwen uitzien naar zijn komst in heerlijkheid.  

 
 Zend nu, Vader, de Trooster en Helper in ons midden,  

uw heilige Geest. Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons 
hart. Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde.  
Raak ons met het vuur van uw Geest  
en breng ons elkaar nabij.  

 
 Vrijmoedig in deze Geest bidden wij U, Vader, voor uw heilige 

kerk. Bescherm haar en leid haar; geef haar vrede en eenheid 
over de hele wereld. Geef wijsheid en kracht  
aan paus Franciscus, aan onze bisschop Johannes  
en aan allen, die U als herders in uw kerk hebt aangesteld.  

 
 Gedenk in uw goedheid ook degenen die een bijzondere plaats 

innemen in ons hart en vergeet niet hen, die door de dood van 
ons zijn heengegaan. 

 
 Samen met heel uw volk, met de maagd Maria de moeder van 

de Heer, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de 
apostelen en martelaren, met de heilige Bavo, patroon van 
onze parochie en met en al uw heiligen, samen ook met allen 
ter wereld die op U hun vertrouwen hebben gesteld, vragen wij 
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om uw barmhartigheid, erkennen wij uw grootheid en brengen 
wij u onze dank, door Jezus, uw Zoon, onze Heer. 
 
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. 

 
 Laten wij zingend bidden tot God onze Vader  

met de woorden die Jezus ons gegeven heeft: 
 
(melodie 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. 

 
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. 
 
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;  
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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! 
 
Lam Gods  ZUM AGNUS DEI 
 
1.  Mein Heiland, Herr und Meister!  

Dein Mund so segensreich,  
Sprach einst das Wort des Heiles:  
"Der Friede sei mit Euch!"  
O Lamm, das opfernd tilgte  
der Menschheit schwere Schuld,  
send' uns auch Deinen Frieden  
durch Deine Gnad' und Huld. 

 
3.  Herr, uns're Lieben alle,  

die nun bereits von hier  
ins Land des Friedens gingen,  
nimm sie, nimm sie zu Dir!  
Lass' einst sie dort uns finden!  
O seliger Verein,  
wenn wir des Himmelsfrieden  
zusammen uns erfreu'n! 

 
4. Mein Heiland, Herr und Meister, 
 O sprich erbarmungsreich 
 Zu uns das Wort des Heiles: 
 "Der Friede sei mit euch!“ 
 Send' uns den Himmelsfrieden, 
 Den nie die Erde gibt, 
 Der nur dem Herzen winket, 
 Das rein und treu Dich liebt!  
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1.  Mijn Heiland, Heer en Meester!  
Uw gezegende mond  
sprak ooit het helende woord:  
"Vrede zij u allen!"  
O Lam, dat door Uw offer  
de zware schuld van de mensheid teniet deed.  
Zend ons ook Uw vrede  
door Uw goedgunstige genade. 

 
3.  Heer, neem al onze dierbaren  

die reeds van hier  
het land van vrede binnengingen,  
bij U op, neem ze bij U op.  
Laat hen ons daar ooit vinden!  
Wat zal het heerlijk zijn  
als wij de Hemelse vreugde 
met elkaar kunnen genieten. 

 
4.  Mijn Heiland, Heer en Meester,  

o, spreek het helende woord  
vol erbarmen tegen ons:  
"Vrede zij U allen!"  
Zend ons de Hemelse Vrede  
die de aarde nooit zal geven.  
Die alleen dat hart zal wenken  
dat U zuiver en trouw liefheeft. 

 

Uitnodiging tot de communie 
 

P. Zalig zij die genodigd zijn  
aan de maaltijd van de Heer.  
Zie het Lam Gods,  
dat wegneemt de zonden der wereld. 

 
A. Heer, ik ben niet waardig,  

dat Gij tot mij komt,  
maar spréék,  
en ik zal gezond worden. 

 
Communie  
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Communielied  WOHL MIR, DASS ICH JESUM HABE (J.S. Bach) 
 
 
 

 
Hoe ben ik een naaste?  

 

De kracht van Jezus' boodschap is  
hoe Hij in aansprekende verhalen  
mensen wil betrekken in zijn helende werking.  
De parabel van de Barmhartige Samaritaan  
is een parel uit de Bijbelse literatuur.  

 
Waar herkennen we ons in het verhaal?  
Durven we de weerbarstige kanten van de parabel  

ook op onszelf toe te passen?  
En wordt de boodschap ook  
- zie de eerste lezing –  

een opdracht voor ons?  
 
Dat is de bedoeling van parabels:  
door het aansprekende verhaal heen,  
je te keren tot Jezus Christus,  
beeld van de onzichtbare God (tweede lezing). 
  

 

 
 

Gebed na de communie 
 
P. Heer, onze God,  

Gij hebt uw woord gezaaid in ons hart,  
uw Brood voor ons gebroken.  
Wij danken U om uw liefde,  
die ons bezielt tot daden van goedheid,  
tot hoopvol gebed en hartelijk dienstbetoon.   
Door Christus onze Heer. Amen. 
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SLOT VAN DE DIENST 
 
Mededelingen 
 
Lied  SCHLUSSGESANG   
 

Herr, Du hast mein Fleh'n vernommen,  
selig pocht's in meiner Brust; 
in die Welt hinaus ins Leben  
folgt mir nun des Himmels Lust. 
Dort auch bist ja Du mir nahe,  
überall und jederzeit, 
allerorten ist Dein Tempel,  
wo das Herz sich fromm Dir weiht. 
Segne, Herr, mich und die Meinen,  
segne unsern Lebensgang! 
Alles, unser Tun und Wirken,  
sei ein frommer Lobgesang, 
sei ein frommer Lobgesang! 

  
Heer, U heeft mijn smeken gehoord,  
gezegend klopt het in mijn borst. 
De buitenwereld in,  
volgt de Hemelse blijdschap mij in het leven. 
Daar toch bent U mij overal en altijd nabij. 
Op alle plaatsen,  
waar de harten U vroom en toegewijd zijn,  
is Uw tempel. 
Zegen, Heer, mij en de mijnen,  
zegen onze levensweg! 
Moge alles wat wij doen  
en al ons werken een vrome lofzang zijn. 
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Zending en zegen 
 
P. Laten we van hier gaan met in ons hart  

de woorden die God daar zelf heeft neergelegd.  
 Laten we bekommerd blijven om elkaar  
in het besef dat alle mensen onze naasten zijn.  
 Moge die eenheid en verbondenheid ons tot zegen zijn,  
in de naam van de Allerhoogste. 
 

P. De Heer zal bij u zijn. 
A. De Heer zal u bewaren. 
 
P. Zegene u de almachtige God,  

de Vader, de Zoon en de heilige Geest. 
A. Amen. 
 
P.  Gaat nu allen heen in vrede. 
A. Wij danken God. 
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Slotlied  WIJ ZIJN UW VOLK 
 

 
 
K. Wij zijn uw volk, wij zijn met U verbonden,  

sinds U aan onze vaderen verscheen  
in de woestijn en met hen uitgezonden  
om U te dienen, Heer, en U alleen. 

 
A. Wij zijn uw volk, wij blijven U behoren,  

door U beveiligd en door U gevoed,  
ja, Heer, uw eigendom en uitverkoren  
als koningskind’ren van het hoogste goed. 

 
K. Wij zijn uw volk, wij zullen van U spreken  

op deze wereld in geluk en rouw,  
Uw eigen liefdevolle levensteken,  
de zingende getuigen van uw trouw. 

 
A. Wij zijn uw volk, O draag ons nu ook verder  

door heel het doornig dal van onze tijd,  
als op de schouders van de goede herder  
naar de muziek van onze eeuwigheid. Amen. 

 
  

     
 



 
 

DE WEEK VAN 10 JULI T/M 17 JULI 2022 
 
VIERINGEN 
 
Zondag 10-7 10.00 uur:  Eucharistieviering 
   (Ps. Eric Fennis)  
   (Ps. Ans Dekker)  
Donderdag 14-7 09.00 uur: Eucharistieviering  
    (Ps. Rob Verhaegh)   
Vrijdag 15-7 09.00 uur: Eucharistieviering  
    (Ps. Rob Verhaegh)   
Zondag 17-7 10.00 uur:  Geen viering  
         
GEBEDSINTENTIES  
 
Zondag 10:00 uur 

Om zegen over onze parochie;  
Voor Pastoor Derk de Vries; Voor familie en vrienden;  

 Voor Maria Johanna Hendrica Kok; 
Voor Willem van den Berg en Els van den Berg – Smit;  
Voor Agnes Maria Walraven; 
Voor Maria Sluijter – Uvenhoven en Afra Sluijter – van Halem;  
Voor Ruud Schouten; 
Voor  Ans Wassenaar – Smit en Henk Wassenaar; 
Voor Wilhelmus Henricus Maria Martens;  
Voor  levende en overleden families Martens - van Ophoven 

 
Donderdag 09:00 uur:  Voor Paulus Aloysius Maria Zegwaart 
 
Vrijdag 09:00 uur:  Voor Thea Prins 
 
ZIEKEN  

Thuis, in het ziekenhuis of verpleeghuis 
 
OVERLEDENEN   
Greet Tirion – Sluiter;  Marleen Klein Schiphorst – Krijgsman; 
An van Houten – de Vries;  Antonius Hendrikus Selhorst;  

  

AGENDA 

Dinsdag 12 juli om  10.00 uur:  Rouwgroep.



 
 

 



 
 

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

  
                             geldig t/m 26 juli 2022 

 
Hebt u geen los geld bij U? 

Scan dan bovenstaande code voor de collecte 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


