
 

NEGENTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR 
 

 

Houd je lendenen omgord  
en je lampen brandend.  
Gelukkig zijn de knechten die de heer  
wakend aantreft bij zijn komst.  

 
 
 
 

THEMA: 

          “Leven in het licht van de belofte” 

  
                       JAARCYCLUS C 

 
                                            Eucharistieviering 
 

 
 

                        PAROCHIE HEILIGE BAVO             
HEEMSTEDE 



1 
OPENING VAN DE DIENST 
 
Openingslied  VERVUL DIT HUIS 
 

 
 
2. Wees hier opnieuw verbeeldingskracht,  

geef taal en toon aan dromen,  
geef stem aan wat verborgen bleef,  
laat hier uw rijk maar komen. 

 
3. Wees kracht en troost voor jong en oud,  

dat niemand hoeft te vrezen,  
als hij zich inzet voor uw rijk,  
want dood heet daar ‘verrezen’. 
 

Kruisteken en Begroeting 
 
Inleidend woord  

 
Vandaag gaat het erom werk te maken  
van wat je gelooft en hoopt.  
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Geloven vraagt van ons een wakkere levenshouding,  
een verlangend uitzien naar Gods Koninkrijk.  
We moeten onze lamp brandend houden.  
In de tweede lezing wijst de schrijver ons op Abraham.  
Door zijn geloof blijft Abraham vertrouwen  
op Gods beloften en is hij in staat  
het moeilijke op zijn weg te dragen.  
Zo mogen ook wij hoopvol werken  
aan de toekomst en zorg dragen voor elkaar,  
opdat ieder tot zijn recht kan komen.  
Wie zó goed doet, zal bij God goed ontmoeten.  
 

Gebed om vergeving 
 
P. God van mensen, die door alle tijden met ons meetrekt,  

die is en zijn zal, alle dagen, tot U roepen wij:  
 
A. Hoor en zie ons, onrustig als wij zijn,  

onzeker, zoekend naar richting in ons leven. 

 
 
P. God van mensen, wij zien uit naar uw toekomst,  

naar Licht dat blijven zal, naar Liefde die duren zal.  
 

 
 
A. Goede God, vergeef ons als wij uw licht verduisteren,  

als wij vrede onmogelijk maken,  
als wij haten in plaats van beminnen,  
als wij vernietigen in plaats van opbouwen. 
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P. Moge God ons keren naar waarachtig leven,  

moge Hij ons bevrijden van angst en schuld  
en ons op weg zetten naar goed, wijd land,  
ons aangezegd voor tijd en eeuwigheid. Amen. 

 
Eer aan God   
 

Eer aan God in den hoge, 
en vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft. 
Wij loven U. 
 
Wij prijzen en aanbidden U. 
Wij verheerlijken U en zeggen U dank 
voor uw grote heerlijkheid. 
 
Heer God, hemelse Koning, God, almachtige Vader; 
Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus; 
 
Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader; 
Gij die wegneemt de zonden der wereld, 
ontferm U over ons; 
 
Gij die wegneemt de zonden der wereld, 
aanvaard ons gebed; 
Gij, die zit aan de rechterhand van de Vader, 
ontferm U over ons. 
 
Want Gij alleen zijt de Heilige. 
Gij alleen de Heer. 
 
Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus, 
Met de heilige Geest 
in de heerlijkheid van God de Vader. 
Amen. 

 
Gebed 
 

Heer, Gij zijt de Schepper van al wat leeft.  
Gij bouwt uw stad te midden van de mensen.  
Vervul ons met ijver voor de wereld  
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die Gij ons hebt toevertrouwd, zodat wij klaar staan  
als Gij met uw liefde alles komt voltooien.  
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,  
die met U en de heilige Geest leeft tot in eeuwigheid. Amen. 

 
 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Bij het openen van de Schriften 

 
Wat maakt ons tot een gelovige 
mens? Het gevoel van Gods nabijheid? Het vertrouwen in de 
Liefde die groter is  
dan ons hart? Of de aansporing om mee te werken  
aan een betere wereld en de steun daarbij…  
Geloven helpt ons mensen in ieder geval echt mens te zijn. 
Laten wij de Schrift openen en luisteren naar de oproep  
en uitdaging van God om met Hem op te trekken.  

 
Eerste lezing 
Uit het Boek Wijsheid (18, 6-9) 
 

Die nacht was onze vaderen te voren bekend gemaakt,  
opdat zij, zeker wetend op welke eden zij vertrouwden,  
vol vreugde zouden zijn.  
Wat door uw volk verwacht werd was:  
redding voor de rechtvaardigen,  
ondergang voor de vijanden.  
Want datgene waarmee Gij de tegenstanders gestraft hebt, 
daarmee hebt Gij roem verleend aan ons,  
de door U geroepenen. In het verborgene immers  
brachten de heilige zonen der vromen hun offer  
en zij aanvaardden eendrachtig de goddelijke wet,  
dat de heiligen gelijkelijk zouden delen  
in dezelfde goede dingen en dezelfde gevaren;  
vooraf zongen zij reeds de lofzangen van hun vaderen. 

 
Woord van de Heer. 

 
A. Wij danken God. 
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Antwoordpsalm Psalm 33  
 
L. Jubelt, gerechtigen, voor de Heer, 

wie vroom is dient Hem te loven.  
Zalig het volk, dat de Heer heeft als God,  
de natie door Hem tot zijn erfdeel gekozen. 

 
 
L. Maar het is God die zijn dienaars bewaakt,  

hen die op zijn gunst vertrouwen. 
 Dat Hij hen redden zal van de dood, 

bij hongersnood hen zal voeden. 

 

L. Daarom vertrouwt ons hart op de Heer, 
is Hij ons een schild en een helper. 

 Geef ons dus, Heer, uw barmhartigheid,  
zoals wij op U vertrouwen. 

 
 
Tweede lezing 
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Uit de brief van de heilige apostel Paulus  
aan de Hebreeën, 11, 1-2,8-12 
 

Broeders en zusters,  
het geloof is een vaste grond van wat wij hopen,  
het overtuigt ons van de werkelijkheid van onzichtbare dingen. 
Om hun geloof zijn de oudsten met ere vermeld.  
Door het geloof heeft Abraham gehoor gegeven  
aan de roeping van God, en ging hij op weg naar een land  
dat bestemd was voor hem en zijn erfgenamen;  
hij vertrok zonder te weten waarheen.  
Door het geloof heeft hij als vreemdeling vertoefd  
in het land dat hem was beloofd; hij woonde er in tenten, 
evenals Isaäk en Jakob, die dezelfde belofte erfden;  
want hij zag uit naar de stad met de fundamenten,  
waarvan God de ontwerper en de bouwer is.  
Door het geloof heeft ook Sara,  
ofschoon haar tijd al lang voorbij was,  
de kracht tot vruchtbaarheid ontvangen,  
want zij wist dat Hij die de belofte had gedaan,  
zijn woord zou houden.  
Daarom is dan ook aan één man,  
en nog wel in zijn hoge ouderdom,  
een nageslacht gegeven, talrijk als sterren aan de hemel, 
ontelbaar als de zandkorrels aan het strand van de zee. 
 
Woord van de Heer. 

 
A. Wij danken God. 
 
Alleluja 
 

Alleluja.  
Gezegend de koning  
die komt in de naam des Heren!  
Vrede in de hemel en eer in de hoge.  
Alleluja. 

 
Evangelielezing 
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Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus  
volgens Lucas 12, 32-40 
 

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:  
”Weest niet bevreesd, kleine kudde;  
het heeft uw Vader behaagd u het Koninkrijk te schenken.  
Verkoopt uw bezittingen en geeft aalmoezen;  
verschaft u beurzen die niet verslijten,  
en verwerft een onuitputtelijke schat in de hemel,  
waar geen dief komt en geen mot hem bederft.  
Waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.  
Houdt uw lendenen omgord en de lampen brandend!  
Gedraagt u als mensen die wachten op de terugkomst  
van hun heer die naar de bruiloft is, om,  
als hij aankomt en klopt, hem aanstonds open te doen. 
Gelukkig de dienaars die de heer bij zijn komst  
wakende zal vinden. Voorwaar, Ik zeg u:  
Hij zal zich omgorden en hij zal hen aan tafel nodigen  
en langs hen gaan om te bedienen.  
Al komt hij ook in de tweede of de derde nachtwake,  
gelukkig de dienaars die hij zo aantreft.  
Begrijpt dit wel: als de eigenaar van het huis wist  
op welk uur de dief zou komen,  
zou hij niet laten inbreken in zijn huis.  
Weest ook gij bereid, omdat de Mensenzoon komt  
op het uur waarop gij het niet verwacht.” 

 
Woord van de Heer. 

 
A. Wij danken God. 
 
Acclamatie  
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Overweging 
 
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. God is goed en trouw in zijn beloften.  

Laten wij daarom vol vertrouwen tot Hem bidden:  
 

L. Dat wij met hart en ziel geloven in God,  
die ons een betere wereld heeft toegezegd,  
een nieuwe stad, waar Hij met de mensen zal wonen.  
Bidden wij dat in ons de overtuiging mag groeien  
dat de verwerkelijking van Gods beloften  
hier op aarde moet beginnen in het leven van iedere dag. 
Laat ons bidden... 

A. Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
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L. Laat ons bidden dat wij ons voorbereiden  

op de terugkomst van de Heer  
door waakzaam te zijn,  
onze bezittingen met elkaar te delen  
en de rechtelozen recht te verschaffen.  
Laat ons bidden... 

A. Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
 
L. Goede God, wij bidden U  

voor hen die wachten op hun dood  
of onverwachts zullen sterven;  
dat zij durven geloven dat hun doop in Jezus Christus  
hen ook doet delen in zijn dood en verrijzenis.  
Laat ons bidden... 

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

- intenties vanuit onze geloofsgemeenschap - 
 
P. Heer onze God,  

aanhoor onze gebeden  
en geef aandacht aan onze zorgen.  
Geef ons het vertrouwen  
dat U ons met uw Geest begeleidt,  
heel ons leven tot Gij ons zelf tegemoet komt  
in Jezus, uw Zoon. Amen. 

 
 
DIENST VAN DE TAFEL 
 
Collecte en klaarmaken van de altaartafel 
 
Tafellied  HET LIED VAN DE GETROUWE HERDER 
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2. Als schapen doolden allen rond 

geen die nog weide en water vond. 
Toen zijt Gij zelf ons voorgegaan, 
getrouwe herder is uw naam. 

 
3. Geen die zijn leven voor ons gaf, 

al wie kwam vóór U, was vreemd en laf. 
Geen huurling weidt ons meer voortaan, 
getrouwe herder is uw naam. 

 
4. Die als een lam draagt onze dood, 

die breekt zijn lichaam als levend brood,  
die om zijn kudde zich liet slaan - 
getrouwe herder is zijn naam. 

 
5. Die maakt dat allen op zijn woord 

komen tezamen, Hij is de poort; 
gij moet door Hem het rijk ingaan, 
hoort, want Hij roept u bij uw naam. 

 
6. In dood en leven, Heer, zult Gij 

zijn die Gij zijt: uw klein volk nabij. 
Gij zult met ons uw wegen gaan, 
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getrouwe herder is uw naam. 
Oproep tot gebed 
 
P. Bidt, broeders en zusters, dat ons 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 nodigt ons uit naar U toe te komen,  
en Gij verwacht ons aan de maaltijd, door U bereid.  
Aanvaard wat wij U aanbieden.  
Maak deze gave tot voedsel voor de eeuwigheid.  
Door Christus, onze Heer. Amen.  

 
Eucharistisch gebed 
 
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. Het is waarlijk passend U dank te zeggen,  

het is waarlijk goed uw heerlijkheid uit te spreken,  
heilige Vader;  
Gij zijt een God van leven en waarheid, Gij alleen,  
Gij bestaat van voor alle eeuwen  
en Gij duurt in alle eeuwigheid voort,  
in het ontoegankelijke licht is uw woning.  
Gij zijt de bron van leven,  
in uw goedheid hebt Gij alle dingen tot bestaan geroepen,  
Gij hebt al het geschapene met zegening verzadigd  
en uw talloze schepselen gelukkig gemaakt  
met de glans van uw licht.  
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Daarom staat rond U een schare van engelen  
die niemand tellen kan,  
uw dienaren, die het gelaat van uw glorie zien  
en U ononderbroken lofzingen, dag en nacht.  
In hun koor willen ook wij onze stem doen horen,  
met ieder schepsel op aarde  
zeggen wij U onze lofprijzing toe: 

 
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. U belijden wij, heilige Vader: groot zijt Gij  

en alles hebt Gij met wijsheid en liefde geschapen.  
Gij hebt de mens gemaakt naar uw beeld  
en hem de zorg over de gehele aarde opgedragen,  
opdat hij in gehoorzaamheid aan zijn Schepper  
over alle schepselen zou bevelen.  
Door ongehoorzaamheid aan U  
heeft hij uw vriendschap verloren,  
maar Gij hebt hem niet  
aan het geweld van de dood uitgeleverd;  
integendeel, Gij zijt hem met alle hulp tegemoet gesneld,  
zodat wie U zoeken wil, U reeds heeft gevonden.  
Menigmaal hebt Gij aan de mensen een verbond  
aangeboden en hen, bij monde van uw profeten,  
gesproken over hun heil in de verte. 

 
 Heilige Vader, zozeer hebt Gij de wereld liefgehad  

dat Gij, toen de tijd van wachten voorbij was,  
uw eengeboren Zoon als Verlosser hebt gezonden. 
Hij is mens geworden door de heilige Geest uit de maagd Maria. 
als mens heeft Hij onder ons gewandeld,  
in alles aan ons gelijk, maar niet in de zonde. 
Aan geringen heeft Hij een boodschap gebracht  
van liefde en heil, aan gevangenen de vrijlating gegeven,  
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aan bedroefden zijn blijdschap. 
Om uw heilsbeschikking ten volle waar te maken  
heeft Hij zich aan de dood uitgeleverd  
en door zijn opstanding alle sterven afgebroken  
en opgebouwd tot een nieuw bestaan. 
En opdat wij niet meer voor onszelf zouden leven maar  
voor Hem, die om onzentwil geslagen werd en tot uw 
rechterhand verheven, zond Hij van uwentwege, Vader,  
de heilige Geest om zijn werk in deze wereld te voltooien:  
onze heiligmaking ten einde toe. 
 
Daarom smeken wij U, Heer,  
dat uw heilige Geest deze offergaven wil bezielen,  
opdat zij het Lichaam en Bloed worden van onze Heer  
Jezus Christus, tot viering van het grote heilmysterie  
dat Hij ons naliet als zijn verbond-met-ons voor altijd. 

 
Toen kwam het uur dat Hij door U, heilige Vader,  
zou worden verheerlijkt. 
Hij had de zijnen in de wereld tot het uiterste liefgehad. 
Terwijl Hij de maaltijd voorzat nam Hij het brood,  
brak het, en zegende U,  
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. 
 
Zo nam Hij ook de beker met wijn gevuld,  
sprak het dankgebed uit,  
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. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood  
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en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt. 
P. Daarom, Heer, vieren wij de gedachtenis van onze verlossing: 

wij gedenken de dood van Christus  
en zijn verblijf onder hen die eens waren gestorven,  
wij geloven en verkondigen zijn opstanding uit de dood,  
zijn hemelvaart bij U terug, in uw rijk zonder einde;  
wij zien vol verwachting uit  
naar zijn wederkomst in heerlijkheid. 

 Wij brengen U het offer van zijn Lichaam en Bloed,  
een gave die Gij gaarne aanvaardt,  
een gave van heil voor de wereld. 

 
 Heer, zie welwillend en genegen neer op dit heilige offer  

dat Gij aan ons, uw kerk, hebt toevertrouwd. 
 Verleen genadig dat zij die dit brood eten  

en uit deze beker drinken  
door uw heilige Geest tot één lichaam worden verzameld,  
in Christus voltooid tot een levende offerande,  
tot uw lof en eer. 

 
 Wijd uw gedachten, o Heer, aan allen  

voor wie wij dit offer aan U opdragen:  
vooreerst voor uw dienaar, onze paus N.,  
onze bisschop N., voor de bisschoppen van de gehele kerk,  
voor de priesters en diakens;  
voor allen ook die U dit offer aanbieden,  
voor geheel het gelovige volk  
en voor hen die U met een oprecht hart zoeken. 

 
 Denk ook aan hen  

die in vrede met Christus uw Zoon zijn gestorven  
en aan alle doden waarvan de gelovige gezindheid  
door U alleen was gekend. 

 
 Barmhartige Vader, verleen aan ons, uw kinderen,  

dat wij de heerlijkheid zien die Gij ons beloofd hebt  
tezamen met de maagd Maria, de moeder van God,  
die Gij hebt verheerlijkt, met de heilige Jozef, haar bruidegom,  
met uw apostelen, met de heilige Bavo  
en met alle heiligen in uw koninkrijk,  



15 
 

 
waar wij met de gehele schepping  
die Gij uit zonde en dood hebt opgericht  
uw lof zingen door Christus onze Heer;  
in wie Gij aan de wereld alle goed geeft,  
gisteren, nu en altijd. 

 
 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 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. Angst, wantrouwen en vooroordelen:  

vaak belemmeren zij een vredelievende ontmoeting tussen 
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mensen en de bereidheid om samen op weg te gaan.  
Een klein gebaar kan een begin zijn  
van een positieve verandering.  
Bidden wij: 

 
A. Heer Jezus Christus, verminder onze angst,  

doorbreek ons wantrouwen en help ons stap na stap  
mensen van vrede en mededogen te worden. 
Zo bidden wij U die leeft in eeuwigheid. Amen..  
 

P. Heer Jezus Christus,  
Gij hebt aan uw apostelen gezegd:  
“Vrede laat Ik u, mijn vreugde geef Ik u”,  
let niet op mijn 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. Amen. 

 
 De vrede des Heren zij altijd met u. 
 
A. En met uw geest. 
 
P. Wenst elkaar de vrede. 
 
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. Dit is 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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Ter overweging 
 

Is het de kracht van God in mij  
dat ik woorden spreek  

waardoor mijn hart zich openbreekt?  
 

Is het het licht van God in mij  
dat ik de ruimte voel  

waardoor de hoop zich in mij voedt? 
 

Is het de geest van God in mij  
dat ik wonderen zie  

waar mijn hersenspel het mij verbiedt? 
 

Is het de adem Gods in mij  
dat ik leven voel  

wanneer mijn angst slechts dood vermoedt? 
 

Kom Geest,  
verlicht ons mensenlot,  

vervul ons van de adem Gods. 

 
 
Gebed na de communie 
 

Heer, terwijl wij nog onderweg zijn naar U  
zijt Gij ons tegemoet gekomen.  
Gij hebt ons genodigd aan uw tafel,  
Gij zelf hebt ons bediend.  
Maak ons tot waakzame dienaren  
die klaar staan als dag en uur zijn gekomen  
waarop Gij ons tot U roept voor altijd.  
Door Christus, onze Heer. Amen.  

 
 
SLOT VAN DE DIENST 
 
Mededelingen 
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Zegenbede en zending 
L. Laat ons weer op weg gaan  

in vertrouwen op de toekomst.  
Dat wij moedig en waakzaam blijven verlangen  
naar Gods Koninkrijk.  
Dat wij onze lamp niet laten doven  
maar brandend houden. 
 

P. De Heer zal bij u zijn. 
A. De Heer zal u bewaren. 

 
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  LIED VAN DE WEGZENDING 
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2. En zegt: wie in Hem geloven 

zijn gered voor het koninkrijk. 
De wonderen, blijde tekens 
zijn dan binnen uw handbereik. 

Refrein 
 
3. Verdrijft in zijn naam de duivels, 

dat het kwaad uit de wereld wijkt. 
Legt handen op aan wie lijden, 
dat het heil tot de hemel reikt. 

Refrein 
 
 
 

 


