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OPENING VAN DE DIENST 
 
Openingslied: WIJ TREDENBIDDEND IN UW LICHT 

 
 
2.  God, Vader, die van eeuwigheid, 

het heil der mensen heeft bereid. 
Geef dat uw al verlossend woord 
in groot vertrouwen wordt aanhoord. 

 
3. God, Zoon, die door uw offerdood 

het nieuwe leven weer ontsloot. 
Wij vragen dringend altijd weer; 
bewaar ons in uw liefde Heer. 

 
4. God, goede Geest van heiligheid, 

die ieder mens in lief de leidt. 
Breng allen samen en bewerk 
de eenheid van de Christenkerk. 

 
Kruisteken en Begroeting 
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Inleidend woord 
 
L. Vandaag staat degene centraal 

die helemaal niet centraal wil staan: 
Johannes de Doper. 
Hij beschouwt het als zijn enige taak 
aan de mensen de Messias aan te wijzen 
om vervolgens van het toneel te verdwijnen, 
opdat iedereen Jezus volgt. 
Johannes is de overgangsfiguur 
van het Oude naar het Nieuwe Testament, 
van de belofte naar de vervulling. 
 
Ook Paulus is door God geroepen om 
Jezus Christus bekend te maken.  
Hij maakt ook duidelijk dat iedereen die deel heeft  
aan de Kerk van de Heer daar een taak in heeft.  
En ook nu, bij het begin van de Week van gebed 
voor eenheid is er voor alle christenen nog 
heel wat te realiseren. 

 
Schuldbelijdenis 
 

P. We ervaren allemaal op onze eigen manier  
dat we onvolmaakt zijn. 
We maken soms verkeerde keuzes, 
laten ons verleiden door schone schijn 
of stellen onszelf te veel voorop. 
Brengen we al onze momenten van tekortschieten in liefde,  
bij God. 
En mogen we ons dan weer laten inspireren door Jezus 
Christus, 
die zijn leven en zelfs zijn dood in dienst stelde van de 
boodschap van de Heer: 
heb uw naaste lief als uzelf en bouw samen aan een 
rechtvaardige wereld. 
 

 korte stilte 
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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 
 
P. Heer, ontferm U over ons. 
A. Heer, ontferm U over ons. 
 
P. Christus, ontferm U over ons. 
A. Christus, ontferm U over ons. 
 
P. Heer, ontferm U over ons. 
A. Heer, ontferm U over ons. 
 
Eer aan God 
 
Lied: ZINGT VAN DE VADER 
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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! 

 
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 
 

God, onze Vader, 
in uw Zoon, Jezus Christus, 
hebt Gij ons allen uitverkoren 
en met uw heilige Geest gedoopt. 
Vernieuw in ons en in geheel uw kerk 
de geest van dienstbaarheid 
die wij in Jezus, uw Dienaar, hebben leren kennen. 
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Maak ons tot een licht voor allen, 
opdat uw heil tot de grenzen der aarde mag gaan. 
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. Gods woord is ons kompas: 

het geeft ons richting in ons leven en dagelijkse handelen. 
Openen we daarom nu de Schriften 
en luisteren we naar wat God ons vraagt. 

 
 Eerste lezing 
Uit de profeet Jesaj 49, 3.5-6  
 

De Heer had mij gezegd: 
'Mijn dienaar zijt gij, 
Israël, door wie Ik mijn glorie ga vinden'. 
Van de moederschoot af 
had Hij mij tot zijn dienaar gevormd 
om Jakob terug te brengen naar Hem 
en Israël van de ondergang te redden. 
Ik sta bij de Heer in ere 
en mijn God is mijn sterkte. 
Thans echter heeft Hij gezegd: 
'Gij zijt niet alleen mijn dienaar 
om Jakobs stammen op te richten 
en de rest van Israël terug te brengen. 
Ik maak u nu ook tot een licht voor de heidenen, 
zodat mijn heil tot de grenzen der aarde zal gaan'.  
 
Woord van de Heer. 
 

A. Wij danken God. 
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Antwoordpsalm  Psalm 40, 2.4ab.7-8a.8b-9.10 
 
L. Met groot vertrouwen heb ik op de Heer gehoopt, 

Hij heeft zich tot mij neergebogen, mijn geroep verhoord. 
Hij legde in mijn mond een nieuw gezang, 
een lied voor onze God. 
En velen zullen zien en vrezen en vertrouwen op de Heer. 
 

A. Zie ik kom, Heer, om uw wil te doen. 
 

L. Geschenk en offerande hebt Gij nooit verlangd, 
maar wel hebt Gij mijn oren voor uw stem geopend. 
Gij vraagt geen brandoffer, geen zoenoffer van mij: 
dus zei ik, ja, ik kom, zoals van mij geschreven staat. 
 

A. Zie ik kom, Heer, om uw wil te doen. 
 

L. Uw wil te doen, mijn God, dat is mijn vreugde, 
uw wet is in mijn hart gegrift. 
In de bijeenkomst heb ik gerechtigheid gepredikt, 
mijn lippen niet gesloten, Heer, Gij weet het. 
 

A. Zie ik kom, Heer, om uw wil te doen. 
 
L. Uw gunsten heb ik niet geheim gehouden, 

noch uw getrouwheid voor de mensen om mij heen. 
Houd uw erbarmen, Heer, niet van mij weg, 
laat uw genade en uw trouw mij steeds behoeden. 

 
A. Zie ik kom, Heer, om uw wil te doen. 
 
Tweede lezing 
Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de Korintiërs 
1, 1-3 
 

Van Paulus, 
door Gods wil geroepen tot apostel van Christus Jezus, 
en van onze broeder Sóstenes 
aan de kerk Gods te Korinte, 
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aan hen die, geheiligd in Christus Jezus, 
tot een heilig leven zijn bestemd, 
samen met allen 
die allerwegen de naam aanroepen van Jezus Christus, 
hun Heer en de onze. 
Genade en vrede voor u 
vanwege God onze Vader en de Heer Jezus Christus! 
 
Woord van de Heer. 

 
A. Wij danken God. 

 
Acclamatie  

 
L. Alleluja.  

Gezegend zijt Gij, Vader van hemel en aarde 
omdat Gij de geheimen van het koninkrijk 
aan kinderen geopenbaard hebt. 
 

A. Alleluja. 
 

Evangelielezing 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens 
Johannes 1, 29-34 
 

In die tijd 
zag Johannes de Doper Jezus naar zich toekomen en zei: 
'Zie, het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. 
Deze is het van wie ik zei: 
Achter mij komt een man die vóór mij is, 
want Hij was eerder dan ik. 
Ook ik kende Hem niet 
maar opdat Hij aan Israël geopenbaard zou worden, 
daarom kwam ik met water dopen'. 
Verder getuigde Johannes: 
'Ik heb de Geest als een duif uit de hemel zien neerdalen 
en Hij bleef op Hem rusten. 
Ook ik kende Hem niet, 
maar die mij gezonden had om met water te dopen, 
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Hij had tot mij gesproken: 
Op wie gij de Geest zult zien neerdalen en blijven rusten, 
Hij is het die doopt met de heilige Geest. 
Ik heb het zelf gezien en ik heb getuigd: 
Deze is de Zoon van God'. 
 
Woord van de Heer. 
 

A.  Wij danken God. 
 
Overweging 
 
Lied: LORD OF ALL HOPEFULNESS / arr. Alan bullard 
 

Lord of all hopefulness, Lord of all joy, 
Whose trust, ever child-like, no cares can destroy, 
Be there at our waking, and give us, we pray, 
Your bliss in our hearts, Lord, at the break of the day. 
 

Lord of all eagerness, Lord of all faith, 
Whose strong hands were skilled at the plane and the lathe, 
Be there at our labours, and give us, we pray, Your strength in 
our hearts, Lord, at the noon of the day. 
 

Lord of all kindliness, Lord of all grace, 
Your hands swift to welcome, your arms to embrace, 
Be there at our homing, and give us, we pray, 
Your love in our hearts, Lord, at the eve of the day. 
 

Lord of all gentleness, Lord of all calm, 
Whose voice is contentment, whose presence is balm, 
Be there at our sleeping, and give us, we pray, 
Your peace in our hearts, Lord, at the end of the day. 

 

Heer van alle hoop, Heer van alle vreugde, 
Onze zorgen kunnen Zijn onvoorwaardelijk vertrouwen niet 
breken, 
Wees er bij als we ontwaken,  
Wij bidden U: vervul ons hart met Uw geluk, Heer,  
als de morgen aanbreekt. 
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Heer van alle gretigheid, Heer van alle geloof, 
Wiens sterke handen bedreven waren in het werk met de 
schaaf en de draaibank, 
Wees bij onze arbeid,  
Wij bidden U: vervul ons hart met Uw kracht, Heer,  
op het middaguur van de dag. 
 
Heer van alle vriendelijkheid, Heer van alle genade, 
Uw handen verwelkomen ons direct, Uw armen omhelzen ons, 
Wees er bij als we thuiskomen, 
Wij bidden u: vervul ons met Uw liefde in ons hart, Heer,  
als de avond begint te schemeren. 
 
Heer van alle zachtheid, Heer van alle kalmte, 
Uw stem is tevredenheid, Uw aanwezigheid is balsem, 
Wees bij ons als we slapen,  
Wij bidden U: vervul ons met Uw vrede in ons hart, Heer,  
aan het einde van de dag. 

 
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; 
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 de verrijzenis van het lichaam; 
 en het eeuwig leven. Amen. 
 
Voorbede 
 
P. Bidden we vol vertrouwen tot God 

de liefdevolle Vader. 
 

L. In deze week van gebed voor de eenheid. 
Bidden we om eenheid onder de christenen  
over de hele wereld, 
dat zij onderlinge geschillen proberen op te lossen 
in de geest van verdraagzaamheid 
en in oprechte dialoog met elkaar. 
Laat ons bidden... 
 

A. Heer onze God, wij bidden U verhoor ons. 
 
L. Bidden we om harmonie in de gezinnen. 

Laat ons bidden… 
 

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

L. Voor de vrede in de gehele wereld, 
voor het welzijn van de heilige kerk van God 
en voor de eenheid van allen. 
Laat ons bidden… 

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

 
L. Bidden we voor hen die zorgen hebben: 

dat ze engelen van mensen mogen ontmoeten; 
dat we niet aan anderen overlaten 
wat we zelf kunnen doen. 
Laat ons bidden… 

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

 
L. Bidden we voor onszelf: 
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dat we onze zegeningen tellen 
en er dankbaar voor zijn, 
dat dit ons kracht geeft bij de vervulling van onze roeping. 
Laat ons bidden… 
 

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

- intenties vanuit onze geloofsgemeenschap – 
 

P. Goede God, 
luister naar onze woorden, 
zoals wij luisteren naar uw Woord 
dat ons steeds moed geeft om het goede te blijven doen. 
Dat vragen wij in naam van Jezus Christus, onze Heer.  
Amen. 

 
Collecte en klaarmaken van de altaartafel 
 
Tafellied: A CLARE BENEDICTION / John Rutter  
 

May the Lord show his mercy upon you; 
may the light of his presence be your guide： 
May he guard you and uphold you; 
may his spirit be ever by your side. 
 
When you sleep may his angels watch over you; 
when you wake may he fill you with his grace: 
May you love him and serve him all your days 
Then in heaven may you see his face. 
 
May the Lord's loving kindness surround you; 
Keep you safe as you journey on your way: 
May he lead you and inspire you 
as he grants you the gift of each new day. 
 
May he bless all your loved ones and cherish them; 
Ev'ry friend, ev'ry stranger at your door: 
In the name of his Son our Saviour Christ 
May God bless you now and evermore. 
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Moge de Heer je genadig zijn 
Mag het licht van zijn aanwezigheid jou tot een gids zijn.  
Dat Hij je mag behoeden en ondersteunen 
En dat Zijn geest niet van je wijkt.  
 
Dat als je slaapt, de engelen over je zullen waken  
En als je wakker wordt Hij je zal vervullen met zijn genade.  
Heb Hem lief en dien Hem alle dagen van je leven.  
Dan zul je Hem in de hemel ontmoeten. 
 
Moge de liefdevolle goedheid van de Heer je omringen; 
en Hij behoud je, veilig op je levensweg 
Dat Hij je mag leiden en inspireren 
Elke dag opnieuw is Zijn geschenk. 
 
Moge hij al je dierbaren zegenen en koesteren; 
Elke vriend, elke vreemdeling die bij je aanklopt: 
In de naam van Zijn Zoon, Christus, onze redder. 
Moge God je nu en voor altijd zegenen. 

 
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, met vreugde hebben wij deze tafel toebereid. 
Kom hier aanwezig, en voltooi deze maaltijd 
tot het gastmaal van uw nieuw verbond 
door Jezus Christus, onze Heer. 
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Eucharistisch gebed (IV)  
 
 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. 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. 
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 
zingen wij U jubelend onze lofprijzing toe: 

 
A. Heilig, heilig, heilig, de Heer, 
 de God der hemelse machten! 
 Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. 
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 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,  
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. 
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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  

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,  
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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 Franciscus onze Paus,  
Johannes onze bisschop,  
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 uw apostelen en heiligen in uw koninkrijk,  
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,  
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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 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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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. 
 
 
Ter overweging: 
 
“Doe goed – zoek recht” 
 
De week van gebed voor eenheid van de christenen 2023,  
moedigt kerken aan om goed te doen en recht te zoeken. 
Bijzondere aandacht is er voor de verdeeldheid 
die veroorzaakt wordt door het onrecht van onrecht 
van ongelijkheid en racisme. 
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Communielied: YOU RAISE ME UP / Brendan Graham  
      en Rolf Lovland 
 

When I am down and, oh my soul, so weary 
When troubles come and my heart burdened be 
Then, I am still and wait here in the silence 
Until You come and sit awhile with me. 
 

You raise me up, so I can stand on mountains 
You raise me up, to walk on stormy seas 
I am strong, when I am on your shoulders 
You raise me up to more than I can be 
 

There is no life no life without it's hunger 
Each restless heart beat so imperfectly 
But when you come and I am filled with wonder 
Sometimes I think I glimpse eternity 
 

You raise me up so I can stand on mountains 
You raise me up to walk on stormy seas 
I am strong when I am on your shoulders 
You raise me up to more than I can be  

 

Als ik down ben en mijn ziel is zo vermoeid 
Als problemen op me afkomen en mijn hart zwaar voelt, 
dan word ik stil en wacht hier in de stilte... 
totdat U komt en een tijdje bij me blijft. 
 

U tilt me op zodat ik op bergen kan staan 
U tilt me op om zodat ik over stormachtige zeeën kan gaan 
Ik ben sterk als ik op Uw schouders mag rusten 
U verheft mij tot iets groters dan ik kan zijn.  
 

Er is geen leven, geen leven zonder zijn verlangen 
Elk rusteloos hart klopt zo onvolmaakt 
Maar als U komt word ik vervuld van verwondering 
Soms denk ik dat ik een glimp kan zien van de eeuwigheid. 
 

U tilt me op zodat ik op bergen kan staan 
U tilt me op om zodat ik over stormachtige zeeën kan gaan 
Ik ben sterk als ik op Uw schouders mag rusten 
U verheft mij tot iets groters dan ik kan zijn.  
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Gebed na de communie 
 

Heer, wij danken U voor de overvloed van dit gastmaal 
dat Gij voor ons hebt aangericht als teken van uw Verbond. 
Laat uw gave in ons vrucht dragen; 
dat wij het dienstwerk volbrengen waartoe Gij ons roept, 
en aan alle mensen uw heil verkondigen. 
Door Christus, onze Heer. 

 
SLOT VAN DE DIENST 
 
Mededelingen 
 
Zegenbede en zending 
 
P. Elk mens heeft een unieke waarde. 

Laten we op zoek gaan die 'eigen-waarde' in onszelf 
en deze waarde bij een ander zien en waarderen; 
hoe anders een medemens ook kan zijn. 
Laten we steeds weer terugkeren naar Gods gebod 
om de ander lief te hebben als onszelf. 
Vragen we daartoe de zegen van Hem: Vader,  
+ Zoon en heilige Geest. Amen. 
 

P. Gaat nu allen heen in vrede. 
 
A. Wij danken God. 
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Slotlied: DANKT, DANKT NU ALLEN GOD 
 

 
 

2. Die eeuwig rijke God . 
Moge  ons reeds in dit leven 
een vrij en vrolijk hart 
en milde vrede geven. 
Die uit genade ons 
behoudt te allen tijd, 
is hier en overal 
een helper die bevrijdt. 
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3. Lof, eer en prijs zij God 
die troont in 't licht daarboven. 
Hem, Vader, Zoon en Geest 
moet heel de schepping loven. 
Van Hem, de ene Heer, 
gaf het verleden blijk, 
het heden zingt zijn eer, 
de toekomst is zijn rijk. 

 



 
De week van zaterdag 14 januari t/m vrijdag 20 januari 2023 
 
 
VIERINGEN: 
 
Zondag 10.00 uur: Eucharistieviering (Pater Esko Kissboat)  
 
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 het echtpaar Arie en  
 Wil Berkelmans – der Ven;  
 Voor Julius van der Veldt;   
 Ter gelegenheid van een 90e verjaardag;  
 Voor Wim Zwartkruis en  
 Mia Zwartkruis – Schreuder en  
 overleden ouders en familie;  
 Voor familie en vrienden; 

 
Donderdag 09.00 uur:Voor overleden familie van Zonneveld; 
 
Vrijdag 09.00 uur:Om zegen over onze parochies; 
 
 
ZIEKEN: Thuis, in het ziekenhuis of verpleeghuis. 
 
 
OVERLEDENEN: 
 
 
AGENDA: 
  



 
 

 

 
 

geldig van 28 dec. t/m 31 januari 2023 

 
Heeft u geen los geld bij u? 

Scan dan deze code 
voor de collecte. 

Dank u wel. 

 
 


