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OPENING VAN DE DIENST 
 
Openingslied  ALS REGEN DIE DE AARDE DRENKT  
 

 
 
2. Als zonlicht dat het groen gewas uit zaad ontkiemen doet; zo 

geeft het woord van God de mens, luister en nieuwe gloed. 
 
3. Als schaduw die verkoeling brengt op 't heetste van de dag, 

geneest het woord van God de mens die op bevrijding wacht. 
 
4. 0 God, vernieuw de dorre grond, verzacht wat is verhard; maak 

ons gehoorzaam aan uw woord en mensen naar uw hart.  
 
Kruisteken en Begroeting 
 
Inleidend woord 
 
L. Bij herhaling worden wij geroepen door Jezus onze Heer,  

om Hem te volgen op zijn weg 
en mede-bouwer te worden van die nieuwe wereld 
die wij het Koninkrijk Gods noemen. 
We willen heel graag met hem mee; 
maar in de praktijk valt het nog lang niet mee  
om onze gehechtheid aan zekerheid en comfort los te laten. 
Daar hebben we veel wijsheid, en moed en geestkracht bij 
nodig. 
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Schuldbelijdenis 
 

P. Om die Geestkracht, om Gods vergeving en ontferming 
mogen wij bidden, en Hem alles voorleggen wat ons hart 
bezwaart en onze blik vertroebelt. 

 
 korte stilte 

 
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. 
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Eer aan God 
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Gebed 
 

Heer onze God,  
wie van ons kan uw plan doorgronden,  
wie ontdekken wat Gij wilt,  
als wij, gejaagd door het leven,  
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geen stilte meer vinden,  
geen tijd voor bezinning.  
Breng Gij ons tot rust.  
Zend ons uw Geest van wijsheid die inzicht geeft  
en ons leert rechte wegen te gaan;  
maak ons tot volgelingen 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 het openen van de Schriften  
 
L. Verlangend naar wijsheid en inzicht,  

openen wij ons voor de woorden van de Schrift. 
 
 Eerste lezing 
Uit het boek Wijsheid 9, 13-18b 
 

Wie van de mensen kan Gods plan doorgronden,  
wie ontdekken wat de Heer wil?  
De gedachten der stervelingen zijn immers onzeker,  
en twijfelachtig onze berekeningen.  
Het vergankelijke lichaam is een last voor de ziel,  
en onze aardse gebondenheid belemmert de beweeglijke 
geest.  
Wij begrijpen amper de dingen van deze wereld,  
en wat voor de hand ligt kost ons nog moeite; 
hoe zouden we dan het hemelse verstaan?  
Wie zou uw wil kunnen kennen, 
als Gij hem het inzicht niet geeft,  
en uw heilige Geest niet van boven zendt? 
Zo alleen kunnen de mensen op aarde rechte wegen gaan, 
leren zij kennen wat U welgevallig is,  
en worden zij door de wijsheid gered. 
 

Woord van de Heer. 
 

A. Wij danken God. 
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Antwoordpsalm 
Psalm 16-1 
 

God bewaar mij als ik mijn toevlucht tot U zoek. 
 

 
 

1. 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. 

 

Refrein 
 

2. Niets wil ik weten van hen die betalen  
met bloed en offer aan hun idool, 

 

3. U zal ik erven, U mag ik drinken,  
Gij zijt mijn lot, vruchtbare grond 

 

God bewaar mij als ik mijn toevlucht tot U zoek. 
 

Refrein 
 

4. U zal ik loven, Gij die mij raad schaft 
stem in mijn binnenste, licht in mijn nacht. 

 

5. Ik kom tot mijzelf en zonder angst leg ik mij neer; 
Gij laat niet toe dat ik val in het niets. 

 

Refrein 
 

6. Gij zult mij leren te overleven. 
Onder Uw ogen leef ik op.  
Koesteren zult Gij mij in uw hand. 
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God bewaar mij als ik mijn toevlucht tot U zoek. 
 

Refrein 
 
Tweede lezing 
Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan Filémon 
9b-10.12-17 
 

Dierbare,  
Paulus is het die u schrijft, een oud man,  
nu bovendien een gevangene van Christus Jezus,  
en mijn verzoek geldt het kind  
dat ik hier in de gevangenis voor de Heer heb gewonnen,  
ik bedoel Onésimus.  
Ik stuur hem terug naar u  
en met hem heel mijn liefde.  
Gaarne had ik hem hier gehouden als uw plaatsvervanger, 
om voor mij te zorgen 
in mijn gevangenschap voor het evangelie.  
Maar ik wil niets doen zonder uw instemming, 
ik wil niets afdwingen:  
uw goedheid moet zich spontaan kunnen uiten! 
Misschien was dat wel de reden  
waarom hij een tijd lang bij u is weg geweest:  
dat ge hem voorgoed terug zoudt krijgen,  
nu niet meer als slaaf, 
maar als veel meer dan een slaaf,  
als een geliefde broeder.  
Dat is hij voor mij al helemaal,  
hoeveel meer dan voor u,  
als mens en als christen. 
Als gij u dus met mij verbonden voelt, 
heet hem dan welkom zoals ge het mij zoudt doen. 

 
Woord van de Heer. 

 
A. Wij danken God. 
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Acclamatie  

 
Evangelielezing 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas 
14, 25-33 
 

In die tijd trokken talloze mensen met Jezus mee;  
Hij keerde zich om en zei tot hen:  
'Als iemand naar Mij toekomt 
die zijn vader en moeder, zijn vrouw en kinderen,  
zijn broers en zusters,  
ja zelfs zijn eigen leven niet haat,  
kan hij mijn leerling niet zijn. 
Als iemand zijn kruis niet draagt en Mij volgt  
kan hij mijn leerling niet zijn.  
Als iemand van u een toren wil bouwen, 
zal hij dan niet eerst  
er voor gaan zitten om een begroting te maken  
of hij wel genoeg bezit om hem te voltooien? 
Anders zou het hem kunnen overkomen, 
- als hij de fundering heeft gelegd 
en niet in staat is het werk te voltooien - 
dat allen die het zien hem gaan bespotten en zeggen: 
Die man begon te bouwen, 
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maar hij was niet in staat het einde te halen. 
Of welke koning zal, 
- als hij tegen een andere koning ten oorlog wil trekken –  
niet eerst overleggen of hij sterk genoeg is 
om met tienduizend man het hoofd te bieden 
aan iemand die met twintigduizend man tegen hem optrekt? 
Zo niet, 
dan stuurt hij, als de tegenstander nog ver weg is 
een gezantschap en vraagt om de vredesvoorwaarden.  
Zo kan niemand van u mijn leerling zijn 
als hij zich niet losmaakt van al wat hij bezit'. 
 
Woord van de Heer. 
 

A.  Wij danken God. 
 
Acclamatie  
 

 
 

Overweging 
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Tussenlied: BE STILL MY SOUL 
 
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. 

 

2. Wees stil, mijn ziel: Uw God neemt op zich 

Om de toekomst te geleiden zoals in het verleden. 
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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. 

 
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. 
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Voorbede 
 
P. God, in een wereld waarin de goede weg niet altijd zichtbaar 

is, komen wij tot U en bidden U: 
 
L. Voor mensen die in de ban zijn van geld en goed,  

die in de drukte van het moderne bestaan ten onder gaan:  
dat zij gaan inzien wat werkelijk van waarde is in het leven;  
laat ons bidden ... 

 
A. Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. 
 
L. Voor mensen die zijn gekrenkt en vernederd,  

die ieder gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen kwijt zijn:  
dat zij weer gaan beseffen dat élke mens de moeite waarde is;  
laat ons bidden ... 

 
A. Heer onze God , wij bidden u, verhoor ons. 
 
L. Voor de voortgang van het synodale proces: 

dat de gesprekken die hier en wereldwijd gevoerd zijn  
mogen leiden tot een oogst aan vruchten van de heilige Geest; 
dat de opbrengst de gemeenschap,  
de deelname en de zending van de kerk  
mag vernieuwen en versterken.  
Laat ons bidden ... 

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

 
L. Voor onszelf, wat wij kalmte krijgen om te aanvaarden 

wat we niet kunnen veranderen; 
Moed om te veranderen wat we wel kunnen veranderen; 
en wijsheid om het onderscheid hiertussen te kennen; 
laat ons bidden ... 
 

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

- intenties vanuit onze geloofsgemeenschap - 
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P. Goede God,  
verhoor de gebeden van uw volk dat tot U roept, 
verlicht ons met uw Geest  
om uw wil te mogen volbrengen waartoe Gij ons roept.  
Door Christus onze Heer. Amen. 

 

Collecte en klaarmaken van de altaartafel 
 

Tafellied  KOM EN VOLG MIJ 
 
1.K. Kom en volg mij op de weg, gehoorzaam aan de schriften die 

zijn vervuld van wat ik zeg: zij zullen u verlichten. 
 

 
 

3.K. Vraag niet of hij wel veilig is maar durf te geloven: 
Ik ben voor u in duisternis het schijnsel voor uw ogen. 
 

4.A. Ik geef u niet de overvloed waarvan de mensen dromen maar 
kracht die overwinnen doet wat ons wil overkomen. 
 

5.K. Kom en volg mij op de weg die mensen zal verbinden die 
zwakken in hun rechten zet en zicht geeft aan verblinden.  
 

6.A. Kom en volg mij op de weg en doe uw broeder leven ontvang 
wat u tot vrede strekt als zegen van Godswege. 
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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 
 

Heer, rond brood en wijn vormen wij de gemeenschap  
die de liefde van Jezus wil gedenken.  
Wij vragen U:  
maak ons ontvankelijk  
voor de gave van uw heilig gastmaal.  
Door Christus onze Heer. 
 

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: 

 

. 
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.  
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 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. 
 
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 
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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. 
 

 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: 

 

(melodie: N. 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. 
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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. 
 

Lam Gods 
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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. 
 

Communielied: LORD, FOR THY TENDER MERCY’S SAKE 
 

Lord, for thy tender mercy's sake,  
lay not our sins to our charge,  
but forgive that is past  
and give us grace to amend our sinful lives;  
to decline from sin and incline to virtue,  
that we may walk in a perfect heart  
before thee now and evermore. Amen.  
 
Heer, in uw tedere barmhartigheid,  
veroordeel onze zonden niet  
Vergeef ons voor wat is geweest  
en geef ons uw genade, zodat wij ons leven verbeteren,  
de zonde de rug toe keren en deugdzaamheid omarmen  
Dat we voor U kunnen staan met een zuiver hart,  
nu en voor altijd.  
Amen 

 
Gebed na de communie 
 

Heer, Gij vervult ons hart met vreugde en dankbaarheid,  
nu wij uw Zoon hebben herkend  
bij het breken van het brood.  
Wij vragen U:  
geef ons de geest van ware onthechting,  
zodat wij niemand iets schuldig blijven,  
onze naaste beminnen en uw geboden onderhouden.  
Door Christus onze Heer. Amen. 
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SLOT VAN DE DIENST 
 
Mededelingen 
 
Zegenbede en zending 
 
P. Geroepen zijn wij om Jezus van Nazareth te volgen. 

Veel van wat ons dierbaar en vertrouwd is 
moeten wij daarvoor loslaten.  
Wij krijgen er echter veel meer voor in de plaats: 
woorden van wijsheid, voedsel dat ons sterkt,  
de verbondenheid met elkaar.  
En Gods zegen die op ons zal rusten, waar we ook gaan. 
 

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 in vrede heen. 
 

A. God zij dank gebracht. 
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Slotlied 1  HEER, LAAT UW WOORS ONS LEIDEN 
 

 
 

2. Gij zijt de Weg en Waarheid. 
Schenk ons in volle klaarheid  
uw Woord als daag'lijks brood.  
Geef ons uw licht en leven.  
Leer ons aan ieder geven 
uw grote liefde tot de dood. 
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Slotlied 2: Geistliches Lied / Johannes Brahms 
 

LaB dich nur nichts nicht dauern mit Trauern,  
Sei stille, wie Gott es fügt, so sei vergnügt mein Wille.  
 
Was willst du heute sergen auf morgen?  
Der Eine steht allem für, der gibt auch dir das Deine.  
 
Sei nur in allem Handel ohn Wandel,  
Steh feste!  
 
Was Gott beschleuBt, das ist und heiBt 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. 

 
 
 



 
De week van zaterdag 3 september t/m vrijdag 9 september 
2022 
 
 
VIERINGEN: 
 
Zondag 10.00 uur: Eucharistieviering (Pater Tristan Perez)   
 
Donderdag 09.00 uur: Eucharistieviering (Ps. Rob Verhaegh)  
Vrijdag 09.00 uur: Eucharistieviering (Ps. Rob Verhaegh)  

        
Zondag     10.00 uur: Eucharistieviering (Ps. Rob Verhaegh)  
 
   
GEBEDSINTENTIES: 
 
Zondag 10.00 uur: Om zegen over onze parochie;  
  Voor Pastoor Derk de Vries; 
  Voor Catharina van der Vosse en  
  Maria Siebelink – van der Vosse;  
  Voor Pastoor Johannes Agterof;  
  Voor Ben Berndsen; 
 
Donderdag 09.00 uur: Voor Thea Prins; 
 
Vrijdag       09.00 uur:  Om zegen over onze parochies; 
 
 
ZIEKEN: Thuis, in het ziekenhuis of verpleeghuis. 
 
 
OVERLEDENEN: Trees Versteegh-Boersma; 
 
 
AGENDA: 
 
woensdag 28 september om 10.00 uur:  Felicitatiegroep;  



 

 
 

 
 

geldig van 17 augustus t/m 20 september 2022 

 

Heeft u geen los geld bij u? 

Scan dan deze code 

voor de collecte. 

Dank u wel. 

 
 


