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OPENINGSRITUS 
 

(Allen staan) 
Openingslied:  
Lied over de plaats waar wij bijeengekomen zijn (GvL 568) 
 
1. Zomaar een dak boven wat hoofden 

deur die naar stilte openstaat. 
Muren van huid, ramen als ogen 
speurend naar hoop en dageraad. 
Huis dat een levend lichaam wordt 
als wij er binnengaan 
om recht voor God te staan. 

 
2.  Woorden van ver, vallende sterren, 

vonken verleden hier gezaaid. 
Namen voor Hem, dromen, signalen 
diep uit de wereld aangewaaid. 
Monden van aarde horen en zien, 
onthouden, spreken voort 
Gods vrij en lichtend woord. 

 
3.  Tafel van Eén, brood om te weten 

dat wij elkaar gegeven zijn. 
Wonder van God, mensen in vrede, 
oud en vergeten nieuw geheim. 
Breken en delen, zijn wat niet kan, 
doen wat ondenkbaar is, 
dood en verrijzenis. 

 
 
Kruisteken en begroeting 
 
Welkomstwoord        (Allen zitten) 
Anja Dijcker, secretaris van het parochiebestuur 
 
Boeteact         (Allen staan) 
 
Pr. Gij die alles hebt welgedaan,  

doven liet horen en stommen spreken:  
 
K. Heer ontferm U over ons 
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Al. Heer, ontferm U over ons. 
Pr. Gij die komt om te vergelden en te redden: 
 
K. Christus, ontferm U over ons. 
Al. Christus, ontferm U over ons. 

 
Pr. Gij die de armen van de wereld uitverkiest 

om rijk te zijn in het geloof: 
 

K. Heer ontferm U over ons 
Al. Heer, ontferm U over ons. 

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

vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.  
Al. Amen. 
 
 
Lofzang 
Pr. Eer aan God in den hoge, en vrede op aarde aan de mensen 

die Hij liefheeft.  
Al. Wij loven U.  
K. Wij prijzen en aanbidden U. 
Al. Wij verheerlijken U en zeggen U dank  

voor uw grote heerlijkheid. 
K. Heer God, hemelse koning, God, almachtige Vader;  
Al. Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus; 
K. Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader;  
Al. Gij, die wegneemt de zonden der wereld,  

ontferm U over ons; 
K. Gij, die wegneemt de zonden der wereld,  

aanvaard ons gebed; 
Al. Gij, die zit aan de rechterhand van de Vader,  

ontferm U over ons. 
K. Want Gij alleen zijt de Heilige.  
Al. Gij alleen de Heer. 
K. Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus,  
Al met de heilige Geest 

in de heerlijkheid van God de Vader. Amen. 
 
 
Collecta-gebed 
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LITURGIE VAN HET WOORD 
 
 
Eerste lezing: Jesaja, 35, 4-7a     (Allen zitten) 
 
Uit de Profeet Jesaja 
 
Spreek tot allen die de moed verloren hebben:  
„Vat moed en vreest niet: 
Uw God komt om de wraak te voltrekken, 
God komt om te vergelden en om u te redden.  
Dan gaan de ogen van de blinden weer open 
en zullen de oren van de doven geopend worden.  
De lamme zal springen als een hert 
en jubelen zal de tong van de stomme. 
Ja, in de steppe zullen beken ontspringen,  
rivieren in de woestijn. 
De dorre vlakte wordt een vijver,  
het dorstige land één waterbron." 
 
Woord van de Heer – Wij danken God. 
 
 
Tussenzang: Psalm 1 (GvL) 
 
1. Voorzang; 2. Allen: 
 
Refrein:  
Gelukkig de mens  
die voorgoed op de Heer zijn vertrouwen gegrond heeft. (Ps.40, 5) 
 
1. Gelukkig de man die niet treedt in het overleg van de bozen,  

op de weg van de schenders geen voet zet,  
niet zit in de kring van de spotters;  
die veeleer in de wet van de Heer zich vermeit,  
zijn wet overpeinst dag en nacht.     Refrein 

 
2. Als een boom is hij, wortelend waar water stroomt,  

die vrucht draagt in het seizoen;  
zijn gebladerte zal niet verdorren.  
Tot ontplooiing komt al wat hij doet.     Refrein 
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3. Hoe anders de bozen!  

Zij zijn als het kaf: de wind blaast het weg.  
Want de Heer kent de weg der rechtvaardigen,  
doch het pad van de bozen breekt af.    Refrein 

 
 
Tweede lezing: Jakobus, 2, 1-5 
 
Uit de brief van de heilige apostel Jakobus 
 
Broeders en zusters, 
Gij die gelooft in onze Heer Jezus Christus,  
de Heer der heerlijkheid, 
verbindt dit geloof toch niet met partijdigheid en vleierij  
Ik bedoel dit: 
veronderstel er treedt in uw samenkomst een man binnen,  
keurig gekleed en met gouden ringen aan zijn vingers, 
en tegelijkertijd komt er ook een arme aan in schamele kleren;  
als gij nu opziet tegen de rijkgeklede man 
en hem een ereplaats aanbiedt, terwijl gij tegen de arme zegt:  
„Blijf daar maar staan," of: 
„Ga hier op de grond zitten, bij mijn voetbank"  
maakt ge u dan niet schuldig 
aan een kwaadaardige discriminatie?  
Luister, lieve broeders: 
God heeft de armen naar de wereld uitverkoren  
om rijk te zijn in het geloof 
en erfgenamen van het koninkrijk 
dat Hij beloofd heeft aan wie Hem liefhebben. 
 
Woord van de Heer – Wij danken God. 
 
 

(Allen staan) 
Alleluia Johannes, 1, 14 en 12b 
 
Het woord is vlees geworden  
en het heeft onder ons gewoond; 
Aan allen die Hem aanvaardden gaf Hij het vermogen  
om kinderen Gods te worden. 
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Evangelie: Marcus 7, 31-37 
 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus  
volgens Marcus 
 
In die tijd vertrok Jezus uit de streek van Tyrus 
en begaf zich over Sidon naar het meer van Galilea,  
midden in de streek van Dekápolis. 
Men bracht een doofstomme bij Hem 
en smeekte Hem dat Hij deze de hand zou opleggen.  
Jezus nam hem terzijde, buiten de kring van het volk,  
stak hem de vingers in de oren 
en raakte zijn tong met speeksel aan. 
Vervolgens sloeg Hij zijn ogen ten hemel,  
zuchtte en sprak tot hem: „Effeta", 
wat betekent: Ga open. 
Terstond gingen zijn oren open, 
en werd de band van zijn tong losgemaakt  
zodat hij normaal sprak. 
Hij verbood het aan iemand te zeggen;  
maar met hoe meer nadruk Hij dat verbood,  
des te luider verkondigden zij het. 
Buiten zichzelf van verbazing riepen zij uit:  
„Hij heeft alles wel gedaan, 
Hij Iaat doven horen en stommen spreken." 
 
Woord van de Heer – Wij danken God. 
 
 
Homilie en getuigenis              (Allen zitten) 
 
Geloofsbelijdenis       (Allen staan) 
 
Al. Ik geloof in God, de almachtige Vader, 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 
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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 GvL 400b 
Wees aanwezig Heer, ontferm U, Heer 
 
 

EUCHARISTISCHE LITURGIE 
 
Collecte          (Allen zitten) 
 
Offerandezang: Tot u ben Ik gezonden (GvL 469) 
 
1.   Hij ging van stad tot stad, Hij sprak: 

"Tot u ben Ik gezonden." 
Voor zieken en gewonden 
had Hij een woord, een onderdak. 

 
Refrein:   
Alles heeft Hij welgedaan. 

 Tot wie zou ik anders gaan. 
 
2.   Hij gaf aan blinden het gezicht, 

de nacht heeft Hij verdreven, 
gaf doden weer het leven, 
waar Hij voorbijging werd het licht.    Refrein 

 
3.   Daags voordat Hij gestorven is 

heeft Hij het brood genomen: 
"Hiertoe ben ik gekomen, 
doet dit tot mijn gedachtenis."     Refrein 

 
4.   En alwie Jezus' naam belijdt 

zal wonderen verrichten 
en als een lamp verlichten 
de lange gang van onze tijd.     Refrein 

 
 
Pr. Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan 
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worden door God, de almachtige Vader. 
 
 
Al. 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       (Allen staan) 
 
Eucharistisch gebed IIB 
 
Pr. De Heer zij met u. 
Al. En met uw geest. 
 
Pr. Verheft uw hart. 
Al. Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
 
Pr. Brengen wij dank aan de Heer onze God. 
Al. Hij is onze dankbaarheid waardig. 
 
Pr. Van dankbaarheid, Vader, zijn wij vervuld. Waar wij ook gaan of 

staan U zeggen wij dank door Jezus Christus, uw Zoon in wie 
Gij uw welbehagen vindt. Hij is het Woord, bij U van in het 
begin, door Hem roept Gij tot leven alles wat bestaat. Gij hebt 
Hem gezonden als onze Redder en van ons weer vrije mensen 
gemaakt. Van uw heilige Geest heeft de Maagd ontvangen, en 
uw Woord is vlees geworden. Zo heeft uw Zoon uw wil volbracht 
en op het kruis in zijn uitgestrekte armen een nieuw en heilig 
volk voor U verzameld. Zijn lijden overwon de dood en zijn 
opstanding toont de weg naar uw heerlijkheid. Daarom zingen 
wij met allen die U volkomen toebehoren; het loflied dat de 
engelen hebben aangeheven:  

 
Al 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.      
          (Allen knielen) 

Pr. Ja, waarlijk, heilig zijt Gij, Vader, Gij zijt de bron, uit U stroomt 
alle heiligheid. Stort uw Geest nu uit over deze gaven, zodat zij 
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voor ons geheiligd worden tot Lichaam en Bloed van Jezus 
Christus, uw Zoon. 
Toen Hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden aanvaardde, 
nam Hij brood in zijn handen, dankte U, brak het om het te 
verdelen onder zijn leerlingen, en sprak: 

 
NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN, 
WANT DIT IS MIJN LICHAAM,  
DAT VOOR U GEGEVEN WORDT. 

 
Na de maaltijd nam Hij ook de beker in zijn handen, dankte U 
opnieuw, reikte hem aan zijn leerlingen, en sprak: 

 
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. 

 
Acclamatie GvL 306 

Al. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood  
en wij belijden tot Gij wederkeert,  
dat Gij verrezen zijt. 

 
Pr. Daarom gedenken wij, zoals Hij het heeft gewild, dat uw Zoon is 

gestorven en verrezen, heilige Vader, en wij bieden U aan wat 
Hij ons heeft gegeven: dit brood dat leven geeft en deze beker 
die ons redde van de dood. Wij danken U omdat Gij, sinds die 
dag, ons waardig hebt bevonden voor uw aanschijn te treden en 
U dit offer te bereiden. Wij hebben deel voortaan aan het 
Lichaam en het Bloed van uw eerstgeboren Zoon, en vragen U 
met aandrang dat wij naar elkaar toe groeien door de kracht van 
uw heilige Geest. 

 
Gedenk dan uw kerk, Heer, over de hele aarde, voltooi uw liefde 
in onze gemeenschap rondom de bisschop van Rome, paus 
Franciscus, onze bisschop Willem, zijn hulpbisschoppen, 
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Theodorus en Hermanus, en allen die Gij tot uw dienst hebt 
geroepen. 
 
Gedenk ook onze broeders en zusters  die door de dood heen 
zijn gegaan en leven in de verwachting der verrijzenis. Gedenk 
alle mensen die gestorven zijn; neem hen op in uw 
barmhartigheid en laat hen treden in de luister van uw 
aanschijn.  

 
Neem ook ons allen op in uw liefde, dan zullen wij, met de 
maagd Maria, de moeder van uw Zoon, met de heilige Jozef, 
haar bruidegom, met de apostelen en met allen die op deze 
aarde leefden in uw welbehagen delen in uw eeuwig leven. Dan 
zal de lofzang die wij nu hebben aangeheven in dankbaar 
herdenken van uw geliefde Zoon aanhouden tot in uw 
heerlijkheid. 
 
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.  

 
Al. Amen. 
 

COMMUNIERITUS 
(Allen staan) 

 
Al. 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. 

 
Pr. Verlos ons, Heer, van alle kwaad, 

geef genadig vrede in onze dagen, 
dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, 
altijd vrij mogen zijn van zonde, 
en beveiligd tegen alle angst en onrust, 
terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, 
de komst van onze Verlosser Jezus Christus. 
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Al. Want van U is het koninkrijk en de kracht en de  
 heerlijkheid in eeuwigheid. 
 
Vredesgebed en vredeswens 
Pr. 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. 
Al. Amen. 
 
Pr. De vrede des Heren zij altijd met u. 
Al.  En met uw geest. 
Pr. Wenst elkaar de vrede. 
 
Lam Gods 
K. Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,  
Al. ontferm U over ons. 
 
K. Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,  
Al. ontferm U over ons. 
 
K. Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,  
Al. geef ons de vrede. 
 
Uitnodiging tot de Communie 
Pr. Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het 

Lam Gods, dat wegneemt de  zonden der wereld. 
 
Al. Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, maar spréék en ik 

zal gezond worden. 
(Allen zitten) 

Communiezang: Soms even (GvL 571) 
 
1.   Zijn alsof niet: hart blind geboren, 

oor dat geen woord verstaat, 
hand die niet doet, mond dichtgevroren, 
ik dat niet opengaat. 
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De dood gezocht. De nacht verwensen 
waarin wij zijn ontwaakt: 
zijn alsof nooit, alsof niet mensen 
voor mensen zijn gemaakt. 

 
2.   Zijn alsof toch, op hoop van zegen: 

een hand die handen groet. 
Alsof een mens mag overleven, 
wel sterft maar niet voorgoed. 
Ooit even waar te zijn, ontkomen 
aan klacht en troost en schijn: 
ontwaken, licht geraakt, genomen, 
gekend zoals wij zijn. 

 
3.   Zijn - en dat niets mij ooit kan scheiden 

van God die in mij leeft. 
Onschendbaar zijn, onnoembaar lijden, 
en niets dat reden geeft 
en niemand die mijn hoop rechtvaardigt, 
en niemand weet van mij 
dan Gij alleen die in mij ademt. 
Mijn levensdag ben Jij. 

 
SLOTRITEN 

 
Gebed na de Communie       (Allen staan) 
 
Mededelingen         (Allen zitten) 
 
Slotwoord 
Berrie Daalhuizen 
 
Zegen en zending (GvL 344)      (Allen staan) 
 
Pr.  De Levende zegene en behoede U.  

De Levende doe zijn aangezicht over u lichten, en zij u genadig. 
De Levende verheffe zijn aangezicht over u, en geve u vrede. 

Al. Zegen ons en behoed ons,  
doe lichten over ons uw aangezicht  
en wees ons genadig. 
Zegen ons en behoed ons,  
doe lichten over ons uw aangezicht  
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en geef ons vrede. 
 

Pr. Zegene u de almachtige God, Vader, Zoon en heilige Geest. 
Al. Amen. 
 
Pr. Gaat nu allen heen in vrede. 
Al Wij danken God. 
 
Slotlied: Het lied van vandaag en morgen (GvL 541) 
 
Wat altijd is geweest, 
het waaien van de geest 
gebeurt aan ons vandaag. 
Dat vuur van het begin 
wij ademen het in, 
Gods woord dat antwoord vraagt. 
Die in de stilte sprak, 
het noodlot onderbrak 
en nieuwe wegen baande, 
Hij is nog niet verstomd, 
Hij zwaait ons toe en komt 
en zegt Ik ben uw Vader. 
 
Het meeste gaat voorbij 
maar meer en meer wordt Hij 
de toekomst die ons wacht. 
Bij Hem is geen verraad, 
Hij zelf heeft ons gemaakt, 
zijn oog is in ons hart. 
Wij leven zijn bestaan, 
zijn ongekende naam 
aanschouwen wij van verre. 
Zijn zwijgen is van goud 
zijn woord is ons behoud 
in leven en in sterven. 
 
Als alles is volbracht 
zal Hij voor ons een stad 
van brood en spelen zijn. 
De stok die ons regeert, 
de dood zal zijn gekeerd, 
wij zullen mensen zijn. 
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Hij geeft een nieuw gezicht 
aan duisternis en licht 
aan alles wat wij deden. 
Hij maakt zijn woorden waar, 
wij spreken met elkaar 
een taal van hoop en vrede. 
 


