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OPENING VAN DE DIENST 
 
Openingslied  IK ZING VOOR GOD MIJN MORGENLIED  

 
 
Ik zing voor God mijn morgenlied,  
want in de dageraad  
verrees de heer en won voorgoed  
het leven metterdaad.  
 
Ik zing voor God mijn morgenlied.  
Zijn adem voedt mijn stem,  
verleidt mij niet tot eigen roem.  
Daarom zing ik voor hem.  
 
Ik zing voor God mijn morgenlied.  
Alleen mijn zingen kan  
Hem dienen die er altijd is  
voor kind, voor vrouw en man.  

 
Kruisteken en Begroeting 
 
Inleidend woord 
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L. Vandaag sluiten wij de Vredesweek af  
 en worden wij opgeroepen om ons te ontfermen  
 over allen die het slachtoffer zijn geworden  
 van onvrede, onrecht en ongelijkheid.  
 Met stevige woorden worden wij  
 - als wij Jezus achterna willen gaan -  
 gewezen op onze noodzakelijke plicht  
 te werken aan vrede en gerechtigheid.  
 Willen we dat wel? Kunnen we dat wel?  
 Maar Jezus - in Gods Naam - wil met ons op weg gaan.  
 Dat ons vieren hier ons die weg mag wijzen. 
 
Gebed om vergeving 
 
P. Wij vragen aan God vergeving voor alles  

wat wij verkeerd hebben gedacht en gedaan.  
Met vertrouwen vragen wij Hem om zich over ons te 
ontfermen, want onze God is barmhartig. 

 
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   
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Eer aan God  WONDERWERELD VOL GEHEIMEN 

 
 
2. Ieder mens bestaat per gratie, leeft van Gods gunst; 

elke stam en taal en natie: hemelse kunst. 
Jij, voor het geluk geboren, jij, in zielloos werk verloren, 
jij, die bouwt de hoogste toren, leeft van Gods gunst. 
 

3.  Hoe kan ik uw goedheid eren, Heer, voor altijd, 
elk unieke mens waarderen, zijn eigenheid? 
Hoe bewaar ik alle dagen eerbied voor uw aardse gaven, 
hoe kan ik uw hart behagen, Heer, voor altijd. 
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Gebed 
 

Almachtige God, uw zorg gaat uit naar iedereen,  
maar het meest van al naar hen voor wie niemand oog heeft.  
Wij vragen U: laat niet toe dat wij berusten in het onrecht.  
Maak ons bereid met alle mensen  
het brood te delen van uw liefde.  
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. In een wereld, waar onrecht en ongelijkheid hoogtij vieren,  

zullen God en allen in de hemel  
zich ontfermen over de slachtoffers.  
Dat betekent echter niet dat wij achterover kunnen leunen.  
God roept ons in zijn Woord op  
om te streven naar gerechtigheid.  
Laten wij onze harten openen voor dat Woord. 
 

Eerste lezing 
Uit de profeet Amos 6,1a.4-7 
 

Dit zegt de almachtige Heer: 
"Wee, de zorgelozen in Sion, 
de zelfverzekerden op Samaria's berg. 
Zij liggen op ivoren bedden  
en strekken zich uit op hun rustbanken; 
zij eten de lammeren van de kudde op  
en de kalveren uit de stal. 
Zij verzinnen maar liederen bij het getokkel van de harp,  
en denken dat hun speeltuig dat van David evenaart;  
zij drinken wijn uit brede schalen  
en zalven zich met de kostelijke olie,  
maar om Jozefs ondergang bekreunen zij zich niet. 
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Daarom gaan zij als eersten de ballingschap in,  
en is het gedaan met de feesten  
van hen die daar lui liggen uitgestrekt. 
Woord van de Heer. 

 
Acclamatie  HET WOORD VAN GOD  (1a) 
 
K. Alleluja, Alleluja 

Het woord van God als brood om te leven  
aan ons gegeven door Jezus, sprekend God. 

A. 

 
 
K. Als brood van God is Jezus gegeven,  

een woord van leven. Wij danken, loven God.  
A. 

 
 
Tweede lezing 
Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan Timoteüs 
 (6, 11-16) 
 

Dierbare,  
streef naar gerechtigheid,  
godsvrucht, geloof, liefde, volharding, zachtmoedigheid.  
Strijd de goede strijd van het geloof,  
grijp het eeuwige leven.  
Daartoe zijt gij geroepen, daartoe hebt gij de goede belijdenis 
afgelegd ten overstaan van vele getuigen.  
Ik beveel u voor het aanschijn van God die alles ten leven 
wekt, en van Christus Jezus die door Pontius Pilatus de goede 
belijdenis heeft afgelegd: bewaar dit gebod onbevlekt en 
ongerept tot de verschijning van onze Heer Jezus Christus,  
die God ons te rechter tijd zal doen aanschouwen,  
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Hij, de gelukzalige, de enige heerser,  
de grote koning en de opperste heer,  
die alleen onsterfelijkheid bezit  
en woont in ongenaakbaar licht.  
Geen mens heeft Hem gezien of is in staat Hem te zien.  
Hem zij eer en eeuwige macht! Amen. 
 
Woord van de Heer. 

 
A. Wij danken God. 
 
Acclamatie  THE KINGDOM OF GOD 

 
 
Het koninkrijk Gods is gerechtigheid en vrede  
en vreugde in de Heilige Geest.  
Kom Heer en open in ons de poorten van uw koninkrijk. 

 
Evangelielezing 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus  
volgens Lucas 16,19-31 
 

In die tijd zei Jezus tot de Farizeeën: 
"Er was eens een rijk man die in purper en fijn linnen  
gekleed ging en iedere dag uitbundig feest vierde,  
terwijl een arme, die Lazarus heette,  
met zweren overdekt voor de poort lag. 
Hij verlangde ernaar zijn honger te stillen  
met wat bij de rijkaard van de tafel viel. 
Maar er kwamen alleen honden die zijn zweren likten. 
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Nu gebeurde het dat de arme stierf en door de engelen  
in de schoot van Abraham werd gedragen. 
De rijke stierf ook en kreeg een eervolle begrafenis. 
In de onderwereld, ten prooi aan vele pijnen,  
sloeg hij zijn ogen op en zag van verre Abraham  
en Lazarus in diens schoot. 
Toen riep hij uit: Vader Abraham, ontferm u over mij  
en geef Lazarus opdracht de top van zijn vinger in water  
te dopen en mijn tong daarmee te komen verfrissen,  
want ik word door de vlammen hier gefolterd. 
Maar Abraham antwoordde: 
Mijn zoon, herinner u hoe gij tijdens uw leven  
uw deel van het goede hebt gekregen  
en hoe op gelijke manier aan Lazarus het kwade ten deel viel; 
daarom ondervindt hij nu hier de vertroosting  
maar wordt gij gefolterd. 
Daarenboven gaapt er tussen ons en u  
voorgoed een wijde kloof,  
zodat er geen mogelijkheid bestaat, 
- zelfs al zou men het willen -  
van hier naar u te gaan  
noch van daar naar ons komen. 
De rijke zei: Dan vraag ik u, vader,  
dat gij hem naar het huis van mijn vader wilt sturen, 
want ik heb nog vijf broers;  
laat hij hen waarschuwen, opdat zij niet eveneens  
in deze plaats van pijniging terecht komen.  
Maar Abraham sprak: 
Zij hebben Mozes en de profeten;  
laat ze naar hen luisteren. 
Maar hij zei: Och neen, vader Abraham!  
Maar als er een uit de doden naar hen toegaat,  
zullen ze zich bekeren. 
Hij echter sprak tot hem:  
Als ze naar Mozes en de profeten niet luisteren,  
zullen ze zich ook niet laten overreden  
als er iemand uit de doden opstaat". 
 
Woord van de Heer. 
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A. Wij danken God. 
 
Acclamatie  EEN LAMP VOOR MIJN VOET  (2) 

 
 
Overweging 
 
Geloofsbelijdenis 
 
P. Ik geloof in God, 
 die hemel en aarde, 
 ruimte en vrijheid heeft geschapen. 
 
A. En in Zijn zoon Jezus, 
 die mens is geworden zoals wij. 
 
P. En in de heilige Geest, 
 die ons bezielt, heelt en beschermt. 
 
A. Ik geloof in God, 
 die ons mensen heeft geschapen  

als mensen om van te houden. 
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P. En in zijn Zoon Jezus, 
 die hart heeft voor elke mens 
 en niemand verloren liet gaan. 
 
A. En in de heilige Geest, 
 die ons open maakt en bemoedigt. 
 
P. Ik geloof in elke mens, 
 dat hij een beeld van God is, 
 altijd de moeite waard. 
 
A. Ik geloof in mensen, 

die elkaar beschermen, 
die uit zijn op gemeenschap. 

 Ik geloof, dat ons leven zo sterk is 
 en zo kostbaar, 
 dat het nooit zal vergaan, 
 dat het gekend en bemind, en bewaard zal 
 blijven in de handen van God, 
 Schepper van al wat leeft. 
 
P. Dat geloof ik, omwille van zijn Zoon, 
 die voor ons de dood heeft overwonnen. 
 
A. Amen. 
 
Voorbede 
 
P. Laat ons bidden tot God onze Vader, die ons hoort  

als wij tot Hem roepen omwille van de nood van velen,  
omwille van onze eigen nood:  

 
L. Ons gebed is voor hen die zich inspannen  
 voor recht en vrede onder mensen,  
 voor de heling van gebroken gemeenschappen  

en gespleten volken.  
 laat ons bidden…  
A. Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
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L. God, Vader van alle mensen rijk en arm,  
 wij bidden U voor de armen,  
 dat hun roepen gehoor vindt bij U en daarom bij ons;  

laat ons bidden…  
A. Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
 
L. Om de zachtmoedigheid van Christus roepen wij  

om ontferming over de weerlozen onder ons,  
 over wie alle geweld verdragen en weerstaan.  
 en afzien van wraak en wapens; 

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

- intenties vanuit onze geloofsgemeenschap - 
 
P. Dat alles, goede en nabije God, leggen wij aan U voor.  
 Maak ons tot navolgers van Uw Zoon Jezus,  
 die opkwam voor de armen en de rijken tegensprak.  
 Dat vragen wij U door Hem, onze Heer en broeder.  
A. Amen. 
 
 
COMMUNIEVIERING 
 
Klaarmaken van de altaartafel  
 
Tafellied  LET US BREAK BREAD TOGETHER 
 

Laat ons samen brood breken,  
wijn drinken en bidden tot God. 
Als ik ga knielen met mijn gezicht naar de opgaande zon,  
oh, Heer wees mij genadig 

 
1. Let us break bread together on our knees.  

Let us break bread together on our knees. 
When I fall down on my knees with my face to the rising sun, 
Oh, Lord have mercy on me. 
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2. Let us drink wine together on our knees. 
Let us drink wine together on our knees. 
When I fall down on my knees with my face to the rising sun, 
Oh, Lord have mercy on me. 

 
3. Let us praise God together on our knees. 

Let us praise God together on our knees. 
When I fall down on my knees with my face to the rising sun, 
Oh, Lord have mercy on me. 

 
Communiegebed 
 
P. In verbondenheid met hen die de Eucharistie hebben gevierd, 

mogen wij ons voorbereiden op de Communie. 
 
P. God, onze Vader, wij brengen U onze dank. 

Gij hebt ons gemaakt om gelukkig te zijn met U  
en door Jezus Christus verlicht Gij onze weg  
en geeft Gij zin aan ons leven. 
Uw Naam, Heer, zij geprezen, 
tot in eeuwigheid duurt uw trouw. 

 
A. Gij hebt ons hier op aarde aan elkaar gegeven  

als een teken van uw liefde voor ons. 
Voor alle mensen die ons hebben gevormd 
en van wie wij zoveel hebben ontvangen, 
voor de gemeenschap die er onder ons is, 
de onderlinge verbondenheid, 
de verzoening en de liefde, 
danken wij U en zeggen: 
Uw Naam, Heer, zij geprezen, 
tot in eeuwigheid duurt uw trouw. 

 
P. Gij hebt ons een geest gegeven en handen, 

verstand en een hart, 
om te voorzien in ons eigen levensonderhoud  
en dat van onze dierbaren,  
en om de aarde te beheren naar een betere toekomst. 
Uw Naam, Heer, zij geprezen, 
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tot in eeuwigheid duurt uw trouw. 
 
A. Gij laat ons leven in gemeenschap, 

in een land, een gemeente, een dorp. 
Voor al het zwoegen van mensen  
dat gewijd is aan verbroedering  
en aan het dienen van de gerechtigheid  
zeggen wij vol dankbaarheid: 
Uw Naam, Heer, zij geprezen, 
tot in eeuwigheid duurt uw trouw. 

 
P. Gij hebt ons in uw kerk samengeroepen  

in verantwoordelijkheid voor elkaar  
om aan allen het geheim van uw liefde te openbaren  
en te kunnen werken aan de nieuwe schepping  
die Gij tot stand brengt in uw koninkrijk. 
Uw Naam, Heer, zij geprezen,  
tot in eeuwigheid duurt uw trouw. 

 
A. Als broeders en zusters bidden wij daarom tot U,  

verenigd met allen die in uw kerk verantwoordelijkheid dragen  
om de eenheid in het geloof te bewaren,  
verenigd met alle christenen van de gehele wereld  
die in uw Naam samen zijn, 
verenigd met alle mensen  
die U zoeken van alle uiteinden der aarde. 

 
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. 
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 Want van U is het koninkrijk en de kracht  
en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. 

 
Gebed om vrede en uitnodiging tot de vredewens 
  
P. Wie Jezus achterna wil gaan,  
 zal werken aan vrede en gerechtigheid  
 voor iedereen, de minsten vooral.  
 In zijn voetspoor bidden wij daarom: 

 
A. Heer Jezus Christus, doe ons volharden,  
 doe ons vertrouwen op uw Vader, die zich over ons ontfermt  
 en ons vraagt om te werken aan vrede en gerechtigheid  
 voor al zijn kinderen, waar ter wereld ook. 
 
P. De vrede des Heren zij altijd met u. 
A. En met uw geest. 
 
P. Wenst elkaar de vrede van Christus! 
 
Lied: VREDE WENS IK JE TOE
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Uitnodiging tot de communie 

P.  
P Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer.  

Zie het Lam van God,  
dat de zonden van de wereld wegneemt. 

A. Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt,  
maar spréék, en ik zal gezond worden. 

 

Communielied  NOBODY KNOWS THE TROUBLE I’VE SEEN 
 

Nobody knows the trouble I’ve seen. 
Nobody knows my sorrow. 
Nobody knows the trouble I’ve seen, 
Glory hallelujah! 
Sometimes I’m up, sometimes I’m down. 
Oh, yes, Lord. 
Sometimes I’m almost to the ground. 
Oh, yes, Lord. 
Nobody knows the trouble I’ve seen. 
Nobody knows my sorrow. 
Nobody knows the trouble I’ve seen. 
Glory hallelujah. 

 
Nobody knows the trouble I’ve seen. 
Nobody knows my sorrow. 
Nobody knows the trouble I’ve seen, 
Glory hallelujah! 
If you get there before I do, 
Oh, yes, Lord. 
Tell all my friends I’m coming too. 
Oh, yes, Lord. 
Nobody knows the trouble I’ve seen. 
Nobody knows my sorrow. 
Nobody knows the trouble I’ve seen. 
Glory hallelujah. 
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Vredeslied: Dageraad  

 
Soms lijkt vrede verder weg dan ooit,  
als je denkt aan de oorlog in Jemen,  

het Midden-Oosten of in Oekraïne. 
Als je denkt aan al het verdriet  
en de mensonterende situaties in de wereld.  

 
Maar juist dan is het van belang  
om nieuwe perspectieven te blijven zien  
en daar aan bij te dragen. 
Idealen, wensen en dromen  
voeden onze verbeeldingskracht! 
Het zijn voorstellingen van jezelf  
en de wereld om je heen 
die misschien wel nooit helemaal te realiseren zijn. 

Ze vormen een voortdurende wijkend perspectief 

en ze zijn moeilijk onder woorden te brengen.  
 

En toch… 
Goethe zei het al:  
dromen zijn voorgevoelens  
van hetgeen je in staat bent werkelijk te realiseren… 
  
 

 
 
Communielied  IK ZAL ER ZIJN 
 

Als je eenzaam bent of in het duister 
denk dan aan mij en roep mijn naam. 
Als geen mens je kent en niemand luistert, 
zelfs als je fluistert zal ik je stem verstaan. 
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Refrein: 
Als een vriend wil ik je dragen, alle dagen, ik zal er zijn. 
Als een ster in donk’re nachten, zal ik wachten, ik zal er zijn. 
Wees niet bang voor de stilte om je heen, 
wees niet bang, ik laat je nooit alleen. 
Als een vriend wil ik je dragen, alle dagen, ik zal er zijn. 
 
Drukt de hele wereld op je schouders 
en spoken zorgen door je hoofd. 
Er is iemand die je kunt vertrouwen, 
die van je houdt en die echt in jou gelooft. 
 
Refrein: 
Als een vriend wil ik je dragen, alle dagen, ik zal er zijn. 
Als een ster in donk’re nachten, zal ik wachten, ik zal er zijn. 
Zal ik wachten, ik zal er zijn. 

 
Gebed na de communie 
 

God van vrede,  
wij danken U voor uw bevrijdend woord,  
wij danken U voor de maaltijd van uw Zoon:  
brood voor onderweg op weg naar vrede.  
Maak ons tot mensen naar uw beeld en gelijkenis,  
die durven te vechten voor die vrede,  
die het opnemen voor allen,  
die moeten leven als Lazarus,  
omwille van zijn naam die vertelt dat U ons helpt.  
Maak ons tot mensen die uw wereld ombouwen  
tot een stad - een dorp van vrede,  
met leefbare buurten waar we samen wonen  
als broeders en zusters, kinderen van U.  
Dat vragen wij U door Jezus, onze Heer en broeder.  
Amen. 
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SLOT VAN DE DIENST 
 
Mededelingen 
 
Zegenbede en zending 
 
P. Hoe werk je aan gerechtigheid? Hoe werk je aan vrede?  

Door te luisteren naar de woorden van de profeten,  
door te luisteren naar de woorden van Jezus.  
Hij roept ons op om die woorden om te zetten in daden.  
Zo wijst Hij ons de weg naar een nieuwe wereld  
vol vrede en gerechtigheid. Het is Gods koninkrijk.  
Daarom vragen wij God om zegen en bidden wij:  
 
Zegen ons, Abba, goede Vader God,  
doe allen in uw vrede gaan.  
Kom met uw moederliefde voorgoed in ons aanbod.  
Verlicht ons dagelijks bestaan!  
 

P. De Heer zal bij u zijn. 
A. De Heer zal u bewaren. 
 
P. Zegene ons de almachtige God,  

Vader, + Zoon en heilige Geest.  
A. Amen. 
 
P. Gaat nu allen heen in vrede. 
A. Wij danken God.  
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Slotlied  DAT NOG DUIZEND DAGEN KOMEN 
 

Laat niet toe wie rampen brengen.  
Recht je rug bij tegenwind.  
Laat de doden zelf maar graven.  
Wees zo sterk als een kind. 

 
Refrein 

 
 

 
Wees als sterren aan de hemel.  
Lichtend voorbeeld, zonneschijn.  
Blijf niet dralen als zovelen.  
Nieuwe mensen kun je zijn.  

 
Breek uit vastgelopen paden,  
geef de hoop een nieuw gezicht.  
Wees als gaande zelf een rustpunt.  
En je leven wordt heel licht.    Refrein 

 
En de oude tijd vergaat.  
Een nieuwe dag begint.  
Het menselijk gelaat  
spreekt recht en overwint.   Refrein 

 



 

 

DE WEEK VAN 25 SEPTEMBER – 2 OKTOBER 
 
 
VIERINGEN 
 
Zondag 25-9 10.00 uur:   Woord- en Communieviering  
    (Ps. Ans Dekker)    
Donderdag 29-9 09.00 uur: Eucharistieviering  
    (Ps. Rob Verhaegh)    
Vrijdag 30-9 09.00 uur: Eucharistieviering  
    (Ps. Rob Verhaegh)    
Zondag 2-10 10.00 uur:  Eucharistieviering   
   (Ps. Rob Verhaegh)    
          
GEBEDSINTENTIES  
 
Zondag 10:00 uur 

Om zegen over onze parochie  
Voor Pastoor Derk de Vries;  
Voor familie en  vrienden;   
Voor Wim Lageweg en Gré Lageweg – de Wit; 

 Voor Elisabeth Steegmans – Koenraad; 
 Voor de familie Sanders – d’Hamecourt; 
 Voor Angelique Medenblik 
 
Donderdag 09:00 uur   Voor Thea Prins 
 
Vrijdag 09:00 uur   Om zegen over onze parochie  
 
ZIEKEN  

Thuis, in het ziekenhuis of verpleeghuis 
 
OVERLEDENEN:  
 Leo Rijpkema; 
 Nellie van der Weiden; 
 Leo van den Raadt; 
 
AGENDA 
Woensdag 28 september 10.00 uur:  Felicitatiegroep 



 

 

 



 

 

 
  



 
 

Bij het verlaten van het kerkgebouw 
is er gelegenheid voor de collecte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               (geldig t/m 10 oktober) 
 

 
Hebt u geen los geld bij U? 

Scan dan bovenstaande code voor de collecte 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  In Between 
  Ons koor In Between is altijd op zoek naar nieuwe leden.  
  Als u interesse heeft nodigen wij u van harte uit, om onze  
  repetitie een keer bij te wonen. Wij repeteren op maandag  
  avond van 20:00 tot 22:00 uur in de kerk. We verzorgen  
  gemiddeld 10 keer per jaar de begeleiding van een viering.  
  Zangervaring is niet nodig, een goed humeur is altijd welkom. 

 


