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OPENING VAN DE DIENST 
 
Openingslied  WIJ ZOEKEN U ALS WIJ SAMENKOMEN 
 

 
 
2. Wij horen U in oude woorden, 

hopen dat wij uw stem verstaan, 
hopen dat zij voor ons gaan verwoorden 
waarheid en leven, de bron van bestaan. 

 
3. Wij breken brood en delen het samen, 

hopen dat het wonder geschiedt, 
hopen dat wij op hem gaan gelijken 
die ons dit teken als spijs achterliet. 

 
4. Wij vragen U om behoud en zegen, 

hopen dat Gij ons bidden hoort, 
hopen dat Gij ons adem zult geven: 
geestkracht die mensen tot vrede bekoort.  

 

Kruisteken en Begroeting 
 
Inleidend woord 

 
L. Met een christelijke groet  

in naam van God bent u welkom geheten.  
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We mogen samen ons geloof gaan vieren.  
Met de leerlingen van Jezus  
mogen we in deze viering vragen om meer geloof.  
Geloof om als daadwerkelijke christenen  
te leven in navolging van onze Heer  
dienstbaar aan het leven  
en aan het geluk van onze naaste. 

 
Gebed om vergeving 
 
P. Wij mensen houden van houvast  

en willen alles wat ons overkomt verklaren  
vanuit de rede en het verstand.  
Laten we ons hart vaker openen voor ons gevoel,  
in het vertrouwen dat geloof, hoop en liefde  
de leidraad zijn in ons doen en laten. 
 

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 tot het eeuwig leven. Amen.  

 
Heer, ontferm U   
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Glorialied  ZINGT JUBILATE 
 

 
 

2. Zingt Jubilate dat is goed, 
vogels en vissen, licht en water, 
bloemen en bomen, vlees en bloed,  
lichaam en ziel, zingt Jubilate! 
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3. Zingt Jubilate voor de Zoon, 

dat Hij de hemel heeft verlaten, 
dat Hij de zonden heeft verzoend,  
Jezus Messias Jubilate! 

 
4, Zingt Jubilate voor de Geest,  

offert de vogel Geest uw adem,  
dat Hij uw hart met vuur geneest,  
weest God indachtig, Jubilate! 

 
Gebed 
 

Heer en Meester, al wat goed is, komt van U,  
en Gij zet ons tot het goede aan. Wie zijn wij dat wij het wagen 
U van elke ongerechtigheid de schuld te geven?  
Ban de kleinmoedigheid uit ons leven  
en laat het geloof tot volle wasdom komen.  
Toon hoe Gij in alle omstandigheden met ons zijt.  
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,  
die met U leeft en heerst  
in de eenheid van de heilige Geest,  
door de eeuwen der eeuwen. Amen. 

 
 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Bij het openen van de Schriften 
 

Ons geloof wordt gevoed door de woorden  
die de Almachtige ons gegeven heeft.  
Laten we ons hart openstellen voor  
zijn wijze woorden en verhalen.  
Openen we daarom nu de Schriften  
en luisteren naar wat God ons vraagt. 

 
Eerste lezing 
Uit de profeet Habakuk 1,2-3; 2,2-4 
 

Hoelang moet ik nog roepen, Heer,  
terwijl Gij maar niet luistert? 
Hoelang moet ik de hemel nog geweld aandoen,  
terwijl Gij maar geen uitkomst brengt? 
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Waarom laat Gij mij onrecht lijden  
en ziet Gij die ellende maar aan? 
Waarom moet ik leven  
te midden van geweld en verdrukking  
en waarom rijst er twist  
en moet men lijden onder tweedracht? 
De Heer gaf mij antwoord: 
"Schrijf het visioen op, zet het duidelijk op schrift,  
zodat men het vlot kan lezen. 
Want dit visioen,  
- al wacht het de vastgestelde tijd nog af, -  
hunkert niettemin naar zijn vervulling:  
het vertelt geen leugen. 
Al blijft het ook uit,  
geef het wachten niet op,  
want komen doet het beslist en het komt niet te laat. 
Bezwijken zal hij die in zijn hart niet deugt;  
de rechtvaardige echter blijft leven door zijn trouw". 
 
Woord van de Heer. 

 
A. Wij danken God. 
 
Antwoordpsalm  PSALM 119I 

 



6 
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Tweede lezing 
Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus  
aan Timoteüs 1,6-8.13-14 
 

Dierbare, vergeet niet het vuur aan te wakkeren van Gods 
genade die in u is door de oplegging van mijn handen.  
Want God heeft ons niet een geest geschonken  
van vreesachtigheid maar een geest van kracht,  
liefde en bezonnenheid.  
Schaam u dus niet van onze Heer te getuigen.  
Schaam u evenmin voor mij, zijn gevangene.  
Draag uw deel in het lijden voor het evangelie.  
Neem als richtsnoer de gezonde beginselen  
die gij uit mijn mond hebt vernomen en houd ze vast  
in het geloof en de liefde van Christus Jezus. 
Bewaar de u toevertrouwde schat  
met de hulp van de heilige Geest die in ons woont. 
Woord van de Heer. 
 

A. Wij danken God. 
 

Acclamatie  HET WOORD VAN GOD 
 

 
 
K. Het woord van God als brood om te leven  

aan ons gegeven door Jezus, sprekend God. 
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Evangelielezing 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus  
volgens Lucas 17,5-10 
 

In die tijd zeiden de apostelen tot de Heer: 
"Geef ons meer geloof". 
De Heer antwoordde: 
"Als ge een geloof had als een mosterdzaadje,  
zoudt ge tot die moerbeiboom zeggen: 
Maak uw wortels los uit de grond en plant u in de zee  
en hij zou u gehoorzamen. 
Wie van u zal tot de knecht  
die hij in dienst heeft als ploeger of veehoeder  
bij diens thuiskomst van het land zeggen: 
Kom meteen aan tafel en tast toe? 
Zal hij niet eerder zeggen: Maak mijn maaltijd klaar;  
omgord je en bedien mij terwijl ik eet en drink;  
daarna kun je zelf eten en drinken? 
Moet hij die knecht soms dankbaar zijn  
omdat hij heeft uitgevoerd wat hem is opgedragen? 
Zo is het ook met u: wanneer ge alles hebt gedaan wat u 
opgedragen werd, zegt dan: Wij zijn maar gewone knechten;  
wij hebben alleen maar onze plicht gedaan". 
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. 
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Overweging 
 
Lied  MON ÂME BÉNIS LE SEIGNEUR 
 

Mon Âme bénis le Seigneur. 
Tu es béni, Seigneur. 
Mon Âme bénis le Seigneur et 
Que tout ce qui est en moi  
Bénisse son Saint Nom. 
 
Mon Âme bénis le Seigneur et 
N’oublie aucun de ses bienfaits. 
Le Seigneur est compatissant et miséricordieux 
Longanime et plein de miséricorde. 
 
Mon Âme bénis le Seigneur et 
Que tout ce qui est en moi  
Bénisse son Saint nom. 
Tu es béni, Seigneur. 

 
Mijn ziel looft de Heer. 
U bent lofwaardig, Heer. 
Mijn ziel looft de Heer en  
Alles in mij, looft zijn heilige naam. 
Mijn ziel looft de Heer en  
Vergeet géén van zijn weldaden. 
De Heer is medelijdend en barmhartig,  
Lankmoedig en vol van genade. 
Mijn ziel looft de Heer en  
Alles in mij, looft zijn heilige naam. 
U bent lofwaardig Heer. 

 
Geloofsbelijdenis  
 

Ik geloof in God onze Vader,  
die ons tegemoet komt in Jezus, zijn Zoon. 
Ik geloof dat Hij ons door Jezus heeft willen zeggen,  
dat Hij voor ieder van ons een grote zorg draagt.  
In de verrijzenis van Jezus  
heeft Hij zich leren kennen als een God die bevrijdt. 
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Ik geloof in Jezus,  
die ons is voorgegaan in een daadwerkelijke liefde. 
Ik geloof dat wij zoals Hij  
elkaar in liefde kunnen tegemoet gaan  
en vooral ook een steun en hulp kunnen zijn  
voor hen, die uitzien naar ons medeleven.  

 
Ik geloof in de heilige Geest,  
die ons het talent geeft om gevoelig te zijn  
vooral voor die momenten waarop mensen hopen,  
dat wij hen tegemoet gaan. 

 
Ik geloof ook, dat wij geroepen en gezonden worden  
om van Gods liefde te getuigen. 
Ik geloof dat God naar ons omziet  
en ons leven geeft sterker dan de dood. Amen. 

 
Voorbede 
 
P.  Bidden wij tot God, het levende Woord,  
 dat wij in zijn Naam mogen spreken en handelen: 
 
L.  Voor de mensen die uw Boodschap in hun hart hebben 

gesloten en soms tegen de verdrukking in  
uw Woorden verkondigen:  
dat zij de kracht blijven vinden  
om te getuigen van uw Weg en Waarheid; 
laat ons bidden ... 

A. Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
 
L.  Voor de mensen die zich niet gehoord en gezien voelen:  

dat zij kracht en troost mogen vinden in hun geloof,  
dat zij durven te vertrouwen dat hun stem mag klinken  
en gehoord zal worden door uw volgelingen; 
laat ons bidden ... 

A. Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
 
L.  Voor de mensen die het hoogste woord hebben  

en overtuigd van hun eigen gelijk  
vergeten te luisteren naar de ander:  
dat zij met begrip en medeleven  
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hun hart openen voor de mening van een ander;  
laat ons bidden...  

A. Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
 
L.  Bidden wij dat onze parochie van de H. Bavo  

een plaats van saamhorigheid en eensgezindheid mag zijn;  
wij bidden ook speciaal voor alle vrijwilligers  
die zich inzetten voor deze geloofsgemeenschap  
om uw Geest van wijsheid, liefde en kracht;  

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

- intenties vanuit onze geloofsgemeenschap - 
 
P. God van liefde,  

wij vertrouwen de gehele wereld en ook onszelf aan U toe.  
Schenk ons meer geloof, versterk onze hoop  
en verruim onze liefde,  
opdat wij dienstbaar leven.  
Door Christus onze Heer. Amen.  

 
COMMUNIEVIERING 
 
Klaarmaken van de altaartafel 
 
Tafellied  HET LIED VAN HET BROOD 
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2. Het brood van oorlog en vrede, 
 dat dagelijks eendere brood, 
 het vreemde brood van de liefde, 
 het stenen brood van de dood. 
 
3. Het brood dat wij duur verdienen, 
 ons lichaam, ons geld, ons goed, 
 het brood van ons samen leven, 
 die schamele overvloed. 
 
4. Dat brood dat wij moeten eten 
 om niet verloren te gaan. 
 Wij delen het met elkander 
 ons hele mensenbestaan. 
 
5. Gij deelt het met ons, zo deelt Gij 
 U zelf aan ons uit voorgoed, 
 een mens om nooit te vergeten, 
 een God van vlees en bloed. 
 
Communiegebed 
 
P. In verbondenheid met hen die de Eucharistie hebben gevierd, 

mogen wij ons voorbereiden op de Communie. 
 
P. Omdat Gij ons nodig hebt, Heer,  

wekt Gij in ons het verlangen  
naar vrede en verzoening tussen mensen,  
naar verbondenheid, naar uw Nieuwe Verbond. 

 
A. Wij danken U, wij prijzen U, 

want Gij zijt onze Herder. 
Breng ons samen tot één volk 
en neem weg uit ons midden alles wat verdeelt. 

 
P. Omdat Gij ons nodig hebt, Heer, 

roept Gij ons op om open te staan voor iedere mens,  
om verdeeldheid te overwinnen,  
om in liefde te breken en te delen. 

 
A. Wij danken U, wij prijzen U, 

want Gij zijt onze Herder. 
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Wijs ons de wegen die nodig zijn 
om het hart van de ander te vinden. 

 
P. Omdat Gij ons nodig hebt, Heer, 

schenkt Gij ons vandaag, in dit uur,  
dit heilig Brood, lichaam van uw Zoon,  
gebroken voor velen. 

 
A. Wij danken U, wij prijzen U, 

want Gij zijt onze Herder. 
Blijf ons voeden met uw liefde, 
maak ons sterk; dat wij onderweg niet bezwijken. 

 
P. Omdat Gij ons nodig hebt, Heer, 

zendt Gij ons om te helen wat geschonden is,  
om te bouwen aan een bewoonbare wereld,  
om te getuigen van uw Blijde Boodschap. 

 
A.. Wij danken U, wij prijzen U, 

want Gij zijt onze Herder. 
Schenk ons de kracht van uw Geest, 
dat wij kunnen wat Jezus ons heeft voorgedaan. 

 
P. Houd ons bijeen in zijn Geest en zet ons op weg. 

Versterk in ons het geloof, de trouw aan U en elkaar. 
Dat wij mogen voortbouwen op het fundament  
dat Jezus gelegd heeft en werken aan uw stad van vrede. 
Dan wordt uw Naam alle eer gedaan,  
door Hem en met Hem,  
in de eenheid van de heilige Geest,  
hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. 

 
 Laten wij zingend bidden tot God onze Vader  

met de woorden die Jezus ons gegeven heeft: 
 
 (melodie: N. Rimsky Korsakov) 
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  
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zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, 
en breng ons niet in beproeving  
maar verlos ons van het kwade. 

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

 
Gebed om vrede en uitnodiging tot de vredewens 
 
P. Waar mensen elkaar een teken van vrede geven, 
 waar liefde een kans krijgt,  

daar krijgt Jezus’ boodschap handen en voeten.  
Laten wij bidden:  

 
A. Heer Jezus, U die bijeen brengt wat is verdeeld  

en het samenvoegt door de band van de liefde,  
wij bidden U: kom aan het licht in daden van vrede,  
versterk de band van liefde en eenheid  
hier in onze kring en overal op aarde.  
Dat vragen wij U, die genoemd wordt:  
God-met-ons, in alle eeuwigheid. Amen.  

 
P. De vrede des Heren zij altijd met u. 
A. En met uw geest. 
 
P. Wenst elkaar de vrede van Christus!  
 
Lam Gods  

 



15 

 

 
 
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, en ik zal gezond worden. 
 
Communielied  BE STILL FOR THE PRESENCE OF THE LORD 
 

Be still for the presence of the Lord  
The Holy One is here  
Come bow before Him now  
With reverence and fear  
In Him no sin is found  
We stand on holy ground  
Be still for the presence of the Lord  
The Holy One is here  
 
Be still for the glory of the Lord  
Is shining all around  
He bums with holy fire  
With splendor He is crowned  
How awesome is the sight  
Our radiant King of Light  
Be still for the glory of the Lord  
Is shining all around  

 
 
 
 
 



16 

 
Be still for the power of the Lord 
Is moving in this place 
He comes to cleanse and heal 
To minister His grace 
No work too hard for Him 
In faith receive from Him 
Be still for the power of the Lord 
Is moving in this place. 

 
 
Wees stil voor de aanwezigheid van God,  
de Heilige is hier.  
Kom, buig voor Hem  
met eerbied en ontzag  
In Hem is geen zonde,  
wij staan op heilige grond.  
Wees stil voor de aanwezigheid van God,  
de Heilige is hier.  
 
Wees stil, want de glorie van de Heer  
schijnt om ons heen.  
Hij brandt met heilig vuur,  
met pracht is Hij gekroond.  
Hoe geweldig is het  
onze stralende Koning te zien.  
Wees stil, want de glorie van de Heer  
schijnt om ons heen. 
 
Wees stil want Gods kracht  
beweegt zich op deze plaats. 
Hij komt om te reinigen en te helen,  
te helpen met zijn genade. 
Geen werk is Hem te veel,  
ontvang in vertrouwen van Hem. 
Wees stil want Gods kracht  
beweegt zich op deze plaats. 
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Ga, wees niet bang en dien  
 
Ga! Het geloof is als een vlam die sterker wordt 

als je hem doorgeeft en deelt met anderen.  
Jezus heeft niet gezegd: 'Ga als je zin of tijd hebt'.  

Nee, Hij zei: 'Ga en maak alle volkeren tot mijn  
leerlingen'. Dit is een opdracht die de Heer  
toevertrouwt aan de hele Kerk, dus ook aan jou.  

De opdracht komt niet voort uit een verlangen naar 
macht of overheersing, maar is geboren uit liefde.  
Jezus kwam in ons midden en heeft ons niet alleen  
een deel van zichzelf gegeven, maar Hij gaf zich geheel 

om de liefde van God aan ons te laten zien.  
Wees niet bang om Christus overal te brengen,  
aan de rand van de samenleving, aan degenen  
die het verst weg zijn of het meest onverschillig lijken.  
De Heer wil iedereen de warmte van zijn genade  

en liefde laten voelen.  
Dien: het leven van Jezus is een leven voor anderen.  
Het is een leven in dienstbaarheid.  
Evangelisatie is getuigen van de liefde van God.  

Dat is het overwinnen van onze zelfzucht.  
Om ons te buigen en de voeten te wassen  
van onze broeders zoals Jezus deed…  
 
Paus Franciscus – Slotviering Wereldjongerendagen in Rio                      
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Communielied  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. 

 
Moge de Heer je genadig zijn 
Mag het licht van zijn aanwezigheid jou tot 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 waken;  
En als je wakker wordt, Hij je vervult met zijn genade.  
Heb Hem lief en dien Hem alle dagen van je leven.  
Dan zul je Hem in de hemel ontmoeten. 

 
Gebed na de communie 
 

Almachtige God,  
laat ons in deze communie kracht en vreugde vinden,  
en geef dat wij opgaan in Hem die ons voedsel is:  
Christus, onze Heer. Amen. 
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SLOT VAN DE DIENST 
 
Mededelingen 
 
Zegenbede en zending 
 
L. Geloof is als een zaad dat je met liefde plant:  

het heeft elke dag zorg en aandacht nodig  
om te kunnen groeien en tot wasdom te komen.  
Laten we, gevoed door Gods Boodschap en Liefde,  
in ons dagelijks leven tijd nemen  
om ons geloof te laten spreken:  
tot onszelf en tot anderen.  

 Laten we daartoe God om kracht en zegen vragen. 
 

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

de Vader, de Zoon en de heilige Geest.  
A. Amen. 
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Slotlied  EEN LIED VOOR SINT BAVO  
 
1. Een lied voor Sint Bavo, met blijdschap gezongen, 
 Een lied voor de krijgsman, nu onze patroon! 
 Zingt allen, juicht mee, zowel ouden als jongen! 

Want zingend is Heemsteê de glans van zijn kroon. 
 
  

 
 

 
Keervers 

 In bidden, in boeten, 
In vasten, in smart, 
Was Bavo, de veldheer, 
De man naar Gods Hart! 
In leven, in sterven, 

 In lijden, in nood: 
 Is Bavo beschermheer! 
 Zijn glorie is groot. 
 
 
 
 
 
2. Sint Bavo, eens veldheer in dienst van zijn koning, 

Werd strijder voor God; zijn banier werd het kruis, 
Zijn wapen gebed; zijn bekering bekroning. 
Van 't biddende boeten in eenzame kluis!      Keervers 

 
3. De hemelse Geest, in gedaante ener duive, 

De glorie des Heren, in 't stralende kruis, 
 De stem van omhoog, terwijl engelen wuiven, 
 Beloonden zijn boete, bekroonden zijn kluis!      Keervers 
 
4. Nu leeft en regeert in de hemelse glorie 
 Sint Bavo, beschermheer van bisdom en Kerk. 
 Zijn leven gebed, zijn regeren victorie! 
 O Bavo, met u zijn wij veilig en sterk!       Keervers 
 



 
 
De week van zondag 2 oktober t/m zondag 9 oktober  
 
VIERINGEN 
 
Zondag 2-10 10.00 uur:  Woord- en Communieviering  

Bavo patroonsfeest 
  (Ps. Ans Dekker)  
Donderdag 6-10 09.00 uur: Eucharistieviering  
  (Ps. Tristán Pérez)  
Vrijdag 7-10 09.00 uur: Eucharistieviering  

 (Ps. Tristán Pérez)  
Zondag 9-10      10.00 uur:  Welkomstviering Pater Esko Kissboat   

(Ps. Esko Kissboat, Ps. Ans Dekker, 
(Ps. Tristán Pérez)    

          
GEBEDSINTENTIES  
 
Zondag 2 oktober 

Om zegen over onze parochie; Voor Jannie en Jan Otte;  
Voor familie en vrienden; Voor Pastoor Derk de Vries; 
Voor Catharina van der Vosse en  
Maria Siebelink – van der Vosse;  
Voor Pastoor Johannes Agterof;  
Voor Elisabeth Steegmans – Koenraad; 
Voor Monja Bosma – Teeuwen  

Donderdag 6 oktober   Om zegen over onze parochies 
Vrijdag 7 oktober   Om zegen over onze parochies 
  

 
ZIEKEN    

Thuis, in het ziekenhuis of verpleeghuis 
 
OVERLEDENEN 

Leo Rijpkema; Nellie van der Weiden;  
Leo van den Raadt; Peter Barnhoorn 

 
AGENDA 
Maandag 3 oktober om 09.30 uur: Liturgiegroep 2 
Dinsdag   4 oktober om 10.00 uur: Liturgiegroep 5  



 

 
 

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 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


