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Openingslied: Wees welkom allemaal 
 
Wees welkom allemaal, 
wees welkom eenmaal andermaal, 
we hebben hier een uurtje feest 
met mensen één van hart en geest, 
dat maakt het leven fijn, 
voor groot en voor klein. 
 
Wees welkom allemaal 
en luister naar een mooi verhaal 
van Jezus die de mensen kent, 
hoe groot of ook hoe klein je bent, 
Hij wil er altijd zijn 
voor groot en voor klein. 
 
Wees welkom allemaal, 
een beetje stil en geen kabaal 
maar zingen mag je allemaal, 
met zingen bid je wel tweemaal 
dus zing maar met ons mee 
en bid vandaag voor twee. 
 
Begroeting en inleiding door de pastoor 
 
Gebed om vergeving 
 
P: Heer, wij worden geroepen om ons tot elkaar te keren in 
 dienstbaarheid en liefde. 
 Bidden wij om Gods nabijheid. 
 Jezus, U bent in de wereld gekomen om ons te leren altijd te 
 kiezen voor vrede en vriendschap. 
 Wij willen U daarin volgen. 
 
A: Heer, help ons daarbij en ontferm U over ons. 
 
P: Christus, U hebt uw hele leven gegeven voor alle mensen. 
 Vooral voor zwakke en gekwetste mensen had U aandacht. 
 Wij willen ook liefdevol omgaan met anderen. 
 
A: Christus, help ons daarbij en ontferm U over ons.  



 
3 

P: Heer, U leert ons dat we voor armen, zieken en mensen die 
 worden buitengesloten moeten zorgen. 
 Wij willen solidair met hen zijn. 
 
A: Heer, help ons daarbij en ontferm U over ons. 
 
P: Moge de Goede Vader ons helpen groeien in bereidheid om 
 meer samen te leven tot geluk van alle mensen. 
 
A: Amen 
 
 
Glorialied: Glory to God 

Glory to God, glory to God, glory in the highest. 
Glory to God, glory to God, glory in the highest.  
 
To God be glory for ever. 
To God be glory for ever. 
 
Alleluia, amen. 
Alleluia, amen. 
 
 
Verhaal  
 
Obstakels overwinnen.  
Lang geleden was er een koning. Deze koning had een rotsblok op de 
weg laten leggen.  
Vervolgens ging hij zelf toekijken of iemand het rotsblok zou 
verwijderen. Enkele van de meest welvarende kooplieden en leden die 
tot de hofhouding behoren kwamen voorbij. 
Ze liepen allen om het rotsblok heen. Menigeen klaagde steen en been 
over het rotsblok midden op de weg. “De koning deed veel te weinig 
aan het onderhoud van de wegen.” 
Totdat er een boer aankwam met in zijn handen vele verse groenten.  
Toen de boer het rotsblok zag, legde hij de groenten 
neer. Hij probeerde het rotsblok weg te duwen. Het was 
enorm zwaar. Desondanks zette de boer door en 
uiteindelijk lukte het hem om het rotsblok van de weg af 
te duwen.   
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Toen de boer zijn groenten weer oppakte, zag hij op de plaats waar het 
rotsblok had gelegen een klein zakje op de grond liggen. Het kleine 
zakje bevatte gouden munten en een boodschap van de koning.  
Hierop stond dat het goud voor de persoon was die het rotsblok van de 
weg af geduwd had. 
De boer leerde iets wat velen nooit zouden begrijpen. Een obstakel kan 
een kans zijn om iemands omstandigheden te verbeteren.  
 
Lied: Alle mensen luister toch naar Jezus 
 
Op een mooie zomer-zonne morgen 
is Hij met zijn vrienden onderweg. 
Mensen komen bij Hem met hun zorgen, 
iedereen kan wel bij Hem terecht 
 
Refrein: Alle mensen luister toch naar Jezus. 
 Alle mensen hoor toch wat Hij zegt. 
 Alle mensen luister toch naar Jezus. 
 Alle mensen doe toch wat Hij zegt. 
 
Zieken, zondaars, ouderen en jongen, 
vriend’lijk woord heeft Hij voor iedereen. 
Blinden zien weer, lammen maken sprongen, 
ieder gaat gesterkt weer van Hem heen.  Refrein 
 
Soms ben je weleens een beetje treurig, 
soms voel je je wel eens erg alleen. 
Jezus wilde alle mensen fleurig, 
zorgde steeds voor blijheid om zich heen.  Refrein 
 
 
Evangelie: Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus  
 volgens Lucas. 
 
Op een dag kwam een wetgeleerde naar Jezus toe om Hem op de proef 
te stellen. Hij zei: ‘Meester, wat moet ik doen om het eeuwig leven te 
krijgen?’ 
Jezus zei hem: ‘Wat staat er in de wet? Wat lees je daar?’ 
Hij gaf Jezus als antwoord: ‘Gij moet van de Heer uw God houden met 
heel uw hart en met heel uw ziel, met al uw krachten en uw  
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verstand; en gij moet van uw naaste houden zoals van uzelf.’ 
Jezus zei: ‘Je antwoord is goed. Doe dat en je zult leven.’ 
Maar omdat hij zijn vraag wilde verantwoorden, zei hij nog tegen Jezus: 
‘En wie is dan mijn naaste?’ Nu begon Jezus weer te spreken en zei: 
‘Op een dag was iemand op weg van Jeruzalem naar Jericho. 
Hij viel in de handen van rovers. Ze beroofden en mishandelden hem. 
Toen ze verdwenen, lieten ze hem half dood liggen.  
Toevallig kwam er juist op dat moment een priester langs die weg. Hij 
zag die man liggen, maar liep in een boog om hem heen. 
Dat deed ook een leviet, die daar langs kwam. 
Toen kwam er een Samaritaan die op reis was, bij hem. 
Hij zag hem en kreeg medelijden met hem. Hij deed olie en wijn op zijn 
wonden en verbond ze. Daarna tilde hij hem op zijn rijdier, bracht hem 
naar een herberg en zorgde voor hem. 
De volgende morgen haalde hij twee denariën uit zijn beurs,  
gaf het aan de eigenaar en zei: ‘Zorg voor hem! En als je meer geld 
mocht uitgeven, zal ik het je betalen als ik terugkom.’ 
Wie van deze drie is volgens jou de naaste van de man, die in de 
handen van de rovers gevallen is?’  
Hij antwoordde: ‘Dat was degene die hem barmhartig behandeld heeft.’ 
En Jezus zei: ‘Ga dan en doe ook jij zoals hij.’ 
 

Zo spreekt de Heer – Wij danken God 
 
Woord van de pastoor 
 
Geloofsbelijdenis 

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.  
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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 en Intenties – de intentiekaars wordt aangestoken 
 
Gezongen acclamatie:  
 
Heer, onze Heer, wij bidden u, verhoor ons,  
 
 
Intermezzo: – Gereedmaken van de Tafel  

  Er wordt niet gecollecteerd.  
  U kunt uw gaven doneren 
  in de collectemandjes 
  bij het verlaten van de kerk 
 
Lied: Laudato si 
 
Refrein: Laudato si, o mi Signore (4x) 
 
Om de zon, de maan, de sterren, 
om ’t heelal, om al uw schepselen. 
Om de wind en door de bomen 
en om ’t vuur, de waterstromen.  Refrein 
 
Om mijn zuster, moeder aarde, 
die ons voedt, die ons bewaarde, 
om de bloemen, ’t gras, de vruchten, 
om de bergen en de luchten.  Refrein 
 
Om de vreugde in het leven, 
om U lof te mogen geven. 
En omdat ons alle dingen 
U ter ere steeds doen zingen. Refrein 
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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  A: Hij is onze dankbaarheid 
 de Heer, onze God.   waardig. 
 
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 door Christus onze Heer. 
 
Die, toen Hij eertijds kwam, kwetsbaar en klein, het werk van uw 
genade heeft voltooid, en vlees geworden is, en voor ons allen open 
heeft gedaan die deur naar een geluk dat eeuwig duurt, een land dat 
Hij beloofd heeft en ons geven zal. Nu nog zien wij allen naar die 
toekomst uit, vol hoop en vastberaden; ooit zullen wij er binnengaan en 
wonen, wanneer Hij komt in heerlijkheid voorgoed. 
 
Daarom, met alle engelen, machten en krachten, met allen die staan 
voor uw troon, loven en aanbidden wij U en bidden U toe vol vreugde: 
 
Heilig 

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. 
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Ja God, U bent heilig en goed voor ons en voor alle mensen. Wij danken 
U vooral voor Jezus Christus, uw Zoon. Hij kwam in de wereld, omdat 
de mensen U in de steek gelaten hadden en niets meer met elkaar te 
maken wilden hebben. 
 
Hij heeft onze ogen en onze oren geopend en ons gezegd wie wij zijn, 
broers en zusters van elkaar, kinderen van U onze Vader. Op dit 
ogenblik brengt Hij ons samen rond deze tafel om te doen wat Hij heeft 
voorgedaan. Goede Vader, heilig deze gaven, brood en wijn, zodat zij 
Lichaam en Bloed worden van Jezus Christus uw Zoon 
 
Want op de avond voordat Hij zijn Leven voor ons gaf, was Hij met zijn 
vrienden voor het laatst aan tafel. Hij nam brood, dankte U, brak het en 
gaf het hen en 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, Hij dankte U, gaf hem aan zijn 
leerlingen en zei: 
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. 
 
 
Daarom zijn wij hier samen, Vader en denken blij en dankbaar aan wat 
Jezus deed voor ons geluk. Zijn offer heeft Hij aan de kerk gegeven: zo 
vieren wij zijn dood en verrijzenis. Heilige Vader in de hemel, wij bidden 
U: neem ons op in uw liefde samen met Jezus uw beminde Zoon. Hij is 
voor ons gestorven, maar U hebt Hem nieuw leven gegeven. 
Daarom zingen wij: 
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Lied: Goede God, wij loven U 
 
A: Goede God, wij loven U. 
 Goede God, wij danken U. 
 
P: Hij leeft nu bij U en toch is Hij ook dicht bij ons. 
 
A: Goede God, wij loven U. 
 Goede God, wij danken U. 
 
P: Op het einde van de tijd zal Hij als onze Heer verschijnen. 
 Als Uw Rijk gekomen is, zijn pijn en tranen, honger en  
 verdriet voorbij. 
 
A: Goede God, wij loven U. 
 Goede God, wij danken U. 
 
P: Vader, U hebt ons uitgenodigd 
 om hier aan deze tafel te eten van het brood, 
 het Lichaam van Christus onze Heer. 
 Zo maakt U ons blij door de heilige Geest. 
 
Wij bidden U: maak ons door dit brood ook sterk en geef dat wij meer 
en meer gaan doen wat U van ons verwacht. 
Denk Heer, aan paus Franciscus, aan onze bisschop Johannes en aan 
uw andere bisschoppen. Help iedereen die een leerling van uw Zoon 
wil zijn: laat hen vrede brengen aan alle mensen. 
God onze Vader, breng ons allen eenmaal thuis bij U en bij Christus uw 
Zoon, samen met Maria, zijn moeder en met alle heiligen. Dan zullen 
wij met Jezus Christus voor altijd bij U zijn. 
 
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 
 
P: Laten wij bidden tot God onze Vader  
 met de woorden die Jezus ons gegeven heeft: 
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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 van alle kwaad, 
 geef vrede in onze dagen 
 dat wij, gesteund door uw barmhartigheid. 
 vrij mogen zijn van zonden 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. 
 
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. 
 
Vredewens  

P: De vrede des Heren zij altijd met u.   
A: En met uw geest.  P: Wenst elkaar de vrede. 
 
Lied: Dona nobis pacem 
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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. 
 
P: Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het lam 

Gods dat wegneemt de zonde der wereld. 
A: Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, 
 maar spreek en ik zal gezond worden. 
 
Communie 
 
Lied: Alles wat ademt 
 
Vrede is ver, verder dan ooit, 
zo dicht bij huis rusten de wapens nooit. 
Wat heeft de angst met ons gedaan? 
Laat alles wat ademt in vrede bestaan. 
 
Macht speelt met macht een dodelijk spel, 
bang voor elkaar dreigen ze met de hel. 
Leer nu of nooit samen te gaan, 
laat alles wat ademt in vrede bestaan, 
alles wat ademt in vrede bestaan. 
 
Hoe vreemd ook de taal, je kunt hem verstaan, 
laat alles wat ademt in vrede bestaan, 
alles wat ademt in vrede bestaan. 

Lied: Druppels 
 
Ze zeggen wel: het heeft geen zin om vrede na te streven. 
Geweld en ruzie gaan nooit weg, die horen bij het leven 
en oorlog zal er altijd zijn. 
Wat kun je doen? Je bent maar klein, 
een kleine druppel op een plaat 
die gloeiend is van haat.
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Refrein: Toch denk ik dan: Het is niet waar 
  want al die druppels bij elkaar, 
  die vormen als ze samengaan 
  een brede waterloop. 
  Zo’n druppel is een klein begin, 
  je draagt iets bij en dat heeft zin. 
  Die druppel wordt een oceaan, 
  een oceaan van hoop. 
 
Ze zeggen wel: Het heeft geen zin, die hulp aan arme landen. 
Het is alsof je vlammen dooft die toch al gauw weer branden. 
Dat beetje hulp, dat helpt geen spat, 
een druppel maakt de grond niet nat. 
Het haalt niet uit en heeft geen nut, 
een bodemloze put.  Refrein 
 
Ze zeggen wel: Het heeft geen zin om het milieu te sparen. 
Dat ene blikje helpt toch niets? We tobben nu al jaren. 
Het is alsof je dweilen gaat 
terwijl de kraan nog open staat. 
Als water dragen naar de zee, 
jouw druppel telt niet mee. Refrein 
 
 
Slotgebed  
 
 
Mededelingen  
 
 
Zending Zegen 
 
 
Slotlied: Kom ga mee 

Kom ga mee, geef ieder een hand, 
samen bouwen aan een nieuw land, 
het Rijk van God, ligt diep in je hart, 
vandaag begint een nieuwe start. 


