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Openingslied: Hoort hoe God  

Hoort hoe God met mensen omgaat, hoe Hij zijn belofte houdt, die 
de mens van den beginne adem geeft en gaande houdt. 
 
Hoort hoe God met mensen omgaat, hoe Hij van zich spreken laat, 
die bij monde van profeten met ons is in woord en daad. 
 
Hoort hoe God met mensen omgaat, hoe Hij ons een Dienaar zond, 
die met liefde als zijn wapen ons voorgoed aan zich verbond. 
 
Hoort hoe God met mensen omgaat, hoe wij Hem ter harte gaan, die 
ook hier tot ons zal spreken als wij vragen naar zijn Naam. 
 
 
Begroeting en inleiding 
 
 
Schuldbelijdenis 

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…..  

A: Amen. 

 
 
Heer ontferm U 

Heer, ontferm U  – Heer, ontferm U  
Christus, ontferm U  – Christus, ontferm U  
Heer, ontferm U  – Heer, ontferm U  
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Gloria 

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. 
 
 
Eerste lezing: Ezechiël 2,2-5 

In die dagen kwam de Geest over mij en sprak tot mij. Hij deed mij 
recht overeind staan en ik hoorde hoe Hij tot mij sprak.  
Hij zei: ‘Mensenzoon, Ik zend u tot de kinderen van Israël, tot dat 
opstandige volk dat zich tegen Mij verzet; zij en hun voorvaderen 
hebben opstand tegen Mij gepleegd tot op deze dag toe. Het is een 
nukkig en weerbarstig volk. Tot hen zend Ik u en u zult tot hen zeggen: 
Zo spreekt God de Heer. En of zij nu luisteren of niet - het is een 
opstandig volk - zij zullen weten dat er een profeet in hun midden is.’ 
 

Zo spreekt de Heer – Wij danken God 
 
 
Tussenzang: Psalm 123  

Refrein:  Ons oog richt zich op de Heer onze God tot Hij zich om  
 ons bekommert. 
 
Tot U sla ik mijn ogen op,  
tot U, die woont in de hemel.  
Zoals het oog van de slaaf,  
gericht op de hand van zijn meester. Refrein 
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Zoals het oog van de dienstmaagd,  
gericht op haar meesteres;  
zo richt zich ons oog op de Heer onze God  
tot Hij zich om ons bekommert. Refrein 
 
Ontferm U toch, Heer, heb erbarmen met ons,  
wij kunnen de hoon niet meer dragen.  
Die dronkemans-spot, dat verwaande geschimp,  
wij hebben een afschuw ervan! Refrein 
 
 
Tweede lezing: 2 Korintiërs 12, 7-10 

Broeders en zusters, er is - want anders zouden die buitengewone 
openbaringen mij verwaand kunnen maken - er is een doorn in mijn 
vlees gestoken, als een bode van satan die mij moet afranselen. Tot 
driemaal toe heb ik de Heer aangeroepen dat hij van mij zou weggaan. 
Maar Hij antwoordde mij: ‘Je hebt genoeg aan mijn genade. Kracht 
wordt juist in zwakheid volkomen.’ Dus zal ik het liefst van alles 
roemen op mijn zwakheden. Dan zal de kracht van Christus in mij 
wonen. Daarom lijd ik om Christus' wil gaarne zwakheid, smaad, 
nood, vervolging en benauwdheid. Want als ik zwak ben, dan ben ik 
sterk. 

Zo spreekt de Heer – Wij danken God 
 
Alleluia  

Refrein: Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia 
Ik heb u vrienden genoemd, zegt de Heer. Want Ik heb u alles 
medegedeeld wat Ik van de Vader heb gehoord.  Refrein 
 
 
Evangelie: Marcus 6,1-6 

In die tijd ging Jezus vandaar weg om zich naar zijn vaderstad te 
begeven en zijn leerlingen gingen met Hem mee.  
Toen het sabbat was begon Hij te onderrichten in de synagoge. De 
talrijke toehoorders vroegen verbaasd: ‘Waar heeft Hij dat vandaan? 
En wat is dat voor een wijsheid die Hem geschonken is? En wat zijn 
dat voor wonderen die zijn handen verrichten? Is dat niet de   
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timmerman, de zoon van Maria en de broeder van Jakobus en Jozef 
en Judas en Simon? En wonen zijn zusters niet hier bij ons?’ En zij 
namen er aanstoot aan. Maar Jezus sprak tot hen: ‘Een profeet wordt 
overal geëerd behalve in zijn eigen stad, bij zijn verwanten en in zijn 
eigen kring.’ Hij kon geen enkel wonder doen, behalve dat Hij een 
klein aantal zieken genas die Hij de handen oplegde. Hij stond 
verwonderd over hun ongeloof. Jezus ging rond door de dorpen in de 
omtrek, waar Hij onderricht gaf. 
 

Zo spreekt de Heer – Wij danken God 
 
 
Verkondiging 
 
 
Geloofsbelijdenis 
 
Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. 
En in Jezus Christus, zijn eniggeboren 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 eeuwige leven. Amen. 
 
Voorbede met intenties – de intentiekaars wordt aangestoken 
 
Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
 
Intermezzo: Gereedmaken van de Tafel. 
 
 Er wordt niet gecollecteerd.  
 U kunt uw gaven via de  
 GIVT app doneren of in het  
 offerblok bij het verlaten  
 van de kerk.  
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Collectelied: De Heer is mijn licht 
 
Refrein: De Heer is mijn licht en mijn heil: wie zou ik dan vrezen? 
 
De Heer is mijn licht en mijn heil: wie zou ik dan vrezen?  
De Heer is mijn burcht, mijn behoud: voor wie zou ik beducht zijn? 
Refrein 
 
Dat éne vroeg ik van de Heer, dat is al mijn verlangen:  
daar te zijn – in het huis van de Heer, al de dagen mijns leven. 
Refrein 
 
Heer, hoor mijn aanroep tot U, geef mij genadig uw antwoord.  
Gij zegt – en mijn hart spreekt het na: ‘zoek mijn aanschijn.’  
Uw aanschijn, Heer, wil ik zoeken.  Refrein 
 
 
Bereiding van de gaven 

P: Bidt, broeders en zusters … 
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 
 
Eucharistisch gebed 

P: De Heer zal bij u zijn. A: De Heer zal u bewaren. 
P: Verheft uw hart. A: We zijn met ons hart bij de Heer. 
P: Brengen wij dank aan de  A: Hij is onze dankbaarheid 
 Heer, onze God.   waardig. 
 
Wij danken U, heilige en sterke God. De wereld draagt Gij in uw hand 
en Gij waakt over al uw mensen. Gij brengt ons bijeen in deze 
gemeenschap om uw woord te horen en met een toegewijd geloof te 
treden in het spoor van uw Zoon. Hij is de weg die leidt naar U, Hij is 
de waarheid, geen andere waarheid maakt ons vrij; Hij is het leven 
dat ons van vreugde vervult. Wij danken U voor de liefde die Gij ons  
toedraagt in Jezus Christus. Wij voegen onze stem bij het gezang der 
engelen en prijzen uw heerlijkheid met dit lied:  
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Heilig 

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. 

 
Hemelse Vader, met eerbied noemen wij uw Naam. Altijd zijt Gij met 
ons op weg, en dichter dan wij durven dromen, zijt Gij bij ons wanneer 
uw Zoon ons samenbrengt rond deze tafel, waar wij uw liefde vieren 
met brood en beker. Zoals eens op de weg naar Emmaüs ontsluit Hij 
nu voor ons de Schrift en wij herkennen Hem bij het breken van het 
brood. Daarom bidden wij, almachtige God: beadem met uw Geest dit 
brood en deze wijn zodat Jezus Christus in ons midden komt met de 
gaven van zijn lichaam en zijn bloed. 
 
Want op de avond voor zijn lijden nam Hij onder de maaltijd brood en 
sprak tot U het dankgebed. Hij brak het brood en gaf het aan zijn 
leerlingen terwijl Hij zei: NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN, WANT DIT IS 

MIJN LICHAAM DAT VOOR U GEGEVEN WORDT.  
 
Zo nam Hij ook de beker met wijn en sprak opnieuw het dankgebed. 
Hij gaf 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.  
 
A: Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, 
 verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. 
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Oneindig goede Vader, wij vieren de gedachtenis van onze 
verzoening en wij verkondigen de liefde die Gij ons betoont. Uw Zoon 
is door het lijden en de dood gegaan, en, tot nieuw leven opgewekt, 
is Hij ingetreden in uw heerlijkheid. Zie met genegenheid neer op dit 
offer en erken erin uw eigen Zoon die zijn leven heeft gegeven en zijn 
bloed vergoten opdat voor alle zoekers de weg naar U, Vader, 
geopend en begaanbaar zij.  
 
Barmhartige God, laat de Geest van Jezus in ons wonen en vervul 
ons met uw liefde. Sterk ons door de gaven van zijn lichaam en zijn 
bloed en maak nieuwe mensen van ons; dat wij op Jezus gelijken. 
 
Bescherm onze paus Franciscus en onze bisschop Johannes, leer 
alle gelovigen van uw kerk de tekenen van deze tijd verstaan en maak 
hen trouw in de beleving van uw evangelie. Maak ons herbergzaam 
van hart voor alle mensen rondom ons; dat wij, delend in hun vragen 
en hun pijn, in hun vreugden en hun hoop, hen de weg aantonen die 
naar uw liefde leidt.  
 
Erbarm U, Vader, over onze broeders en zusters die in de vrede van 
Christus naar U zijn teruggekeerd, en over alle gestorvenen waarvan 
Gij alleen het geloof hebt gekend. Breng hen tot het licht van de 
verrijzenis.  
 
En als ook onze weg ten einde loopt, neem ons dan op in uw huis, 
waar plaats is voor velen. Schenk ons de vervulling van onze 
levenslange hoop: overvloedig leven in uw heerlijkheid.  
 
Laat ons toe in de gemeenschap van uw heiligen; dat wij met Maria, 
de Maagd en Moeder God, met uw apostelen en martelaren, en al de 
anderen die U genegen zijn, dankbaar uw Naam aanbidden en U 
prijzen door Jezus Christus, 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.  
A: Amen. 
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Onze Vader  

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… 
A: Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid,  

in eeuwigheid. Amen. 
 
 
Vredewens 
 
 
Lam Gods 

P: Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, 
A: ontferm U over ons. (2x) 
P: Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, 
A: geef ons de vrede. 
 
 
Communie 

P: Zalig zij ... 

A: Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt, maar spréék en ik 

zal gezond worden. 
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Communielied: Lead me, Lord. 
 
Lead me, Lod, lead me in Thy righteousness:  
make Thy way plain before my face.  
For it is thou, Lord, Thou, Lord, only,  
that makest me dwell in safety. 
 
Leid mij, Heer, leid mij in Uw gerechtigheid:  
maak uw weg duidelijk voor mijn aangezicht.  
Want het is Gij, Heer, alleen, Gij, Heer,  
die me in veiligheid brengt. 
 
 
Slotgebed 

 

 

Mededelingen 

 

 

Zending en Zegen 

 

 

Slotlied: O Jezus Christus 
 
O Jezus Christus, licht ze bij,  
die leven aan uw licht voorbij, 
voeg ze met uw kudde saam,  
opdat zij niet verloren gaan. 
 
Breng, die aan uw gebod ontkwam,  
terug als uw verloren lam. 
Maak de gewonde zielen heel  
en geef ze aan de hemel deel. 
 
Dan zullen zij, niet meer vervreemd,  
voor tijd en eeuwigheid vereend, 
in aarde en hemel, dan en nu,  
allen tezamen danken U. 



Bezinning 


