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OPENING VAN DE VIERING 
Allen staan 

INTREDELIED 

Today (Joko)  

 

Blowing in on the dawn 

of a billion tomorrows 

floats a melody with a key 

to the depth of our sorrows 

turn the lock, wind up the clock, 

sing along, no one borrows time that's so. 

Refrein: 

For today is the beginning of 

the rest of our lives, 

today is the beginning of our lives 

today is the beginning of our lives. 

  

Cross the bridge, head up high 

don't look back, life is brighter 

on the other side, turn the tide 

and the load shall be lighter, 

birds will fly, children will cry 

and the world will be new, come on let's try. 

 Refrein 

  

With the clouds far behind, 

and the sun brightly beaming, 

take a different view, one that's new, 

There's no harm in just dreaming, 

breath the air, life's love affair 

can be found without scheming, don't you know? 

Refrein 

 

BEGROETING EN WELKOM 
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GEBED OM ONTFERMING 

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. 

 

VERGEVING 

v. Moge de almachtige God, zich over ons ontfermen, onze 

zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. 

a. Amen 

 

KYRIE 

Kyrie 12, Taizé - RK koor 

 

Kyrie Eleison 

Christe Eleison 

Kyrie Eleison  

 

LOFLIED:  

Gloria 51 - RK koor 

 

Gloria in excelcis Deo 

Et in terra pax hominibus. 

(3x) 

 

GEBED 

Allen zitten 
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DIENST VAN HET WOORD 

 

EERSTE LEZING Ezechiël 2, 2 - 5  

l. Woord van de Heer.  

a. Wij danken God. 

 

TUSSENZANG 

Creature Praise – JOKO 

 

Large creatures, small creatures, 

short and tall creatures 

come now and praise the Lord. 

(Come on and Praise the Lord) 

Young creatures, old creatures, 

hot and cold creatures 

come now and praise the Lord. 

(praise the Lord) 

Refrein: 

Sing praise to the Father 

sing praise to the Son 

sing praise to the Spirit, 

who makes all creatures warm. 

Sing praise for the goodness 

of what the Lord has done.... 

Let all creatures praise the Lord. 

  

Long creatures, high creatures 

flying in the sky creatures 

Come now and praise the Lord 

(Come on and praise the Lord) 

Light creatures, bright creatures 

all the world around creatures 

Come now and praise the Lord 

(praise the Lord) 

Refrein 
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Black creatures, white creatures 

female and male creatures 

come now and praise the Lord. 

(Come on and praise the Lord) 

Strong creatures, weak creatures 

waking and asleep creatures 

come on and praise the Lord. 

(praise the Lord) 

Refrein 

  

Let all creatures praise the Lord. 

 

TWEEDE LEZING: 2 Korinte, 12, 7 - 10 

l. Woord van de Heer.  

a. Wij danken God.  

 

TUSSENZANG 

Bless the Lord my soul - RK koor 

 

Bless the Lord, my soul, and bless God’s holy name. 

Bless the Lord, my soul, who leads me into life 

(3x) 

Allen staan 

VERS VOOR HET EVANGELIE / ALLELUIA 

 

v. Alleluia. 

Ik heb u vrienden genoemd, zegt de Heer. 

Want Ik heb u alles medegedeeld 

wat Ik van de Vader heb gehoord. 

Alleluia.  
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EVANGELIE: Marcus 6, 1 - 6 

v. De Heer zij met u 

a. en met uw geest 

v. Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus 

volgens Marcus 

a. Lof zij u, Christus 

Evangelielezing 

v. Woord van de Heer.  

a. Wij danken God. 

 

ACCLAMATIE OP EVANGELIE 

Zo spreekt de Heer 3 - RK koor 

 

Zo spreekt de Heer, wij danken God. 

Allen zitten 

OVERWEGING 

Allen staan 

GELOOFSBELIJDENIS 

a. 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, 

van daar zal Hij komen oordelen 

de levenden en de doden. 

Ik geloof in de heilige Geest; 

de heilige katholieke kerk, 

de gemeenschap van de heiligen; 
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de vergeving van de zonden; 

de verrijzenis van het lichaam; 

het eeuwig leven. 

Amen. 

 

VOORBEDE 

l. Laat ons zingend bidden… 

 

acclamatie  

misericrdias Domini - RK koor 

 

Van uw barmhartigheid en uw trouw zal ik altijd zingen, Heer. 

 

Misintenties 

l. …. 

van uw Zoon, Jezus Christus, onze Heer. 

a. Amen. 

Allen zitten 

DIENST VAN DE EUCHARISTIE 

 

AANKONDIGING VAN DE COLLECTE 

 

De collecte wordt besteed voor de instandhouding van onze 

parochie. Digitaal kunt u  vanuit huis deelnemen aan de 

collecte.  

Bij voorbaat dank voor uw gave 

U hebt de mogelijkheid om digitaal aan de 

collecte bij te dragen via de Givt-app. 

Indien u nog niet over de Givt-app beschikt 

kunt u deze downloaden naar uw 

smartphone. In Draagkracht nr. 1 is 

hierover een uitleg gegeven. 

Vanzelfsprekend kunt u dit ook vinden op 

onze website.  
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Het is ook mogelijk middels Givt-aan meerdere collectes bij te 

dragen.  

Op de eerste pagina binnen de app geeft u het bedrag van uw 

bijdrage op (Hoeveel wil jij geven). Een tweede en derde 

collecte kan worden toegevoegd. Druk op volgende om naar de 

tweede pagina te gaan.  

Vanzelfsprekend kunt u ook uw collecte bijdrage overmaken op 

bankrekening NL96 RABO 0335 7798 32 t.n.v. Sint 

Christoffelparochie onder vermelding “collecte”. 

 

KLAARMAKEN VAN DE TAFEL 

 

INSTRUMENTAAL INTERMEZZO 

Telemann triosonate Nr. 100 in F: Sarabande.- Trio 

 

OFFERANDELIED  

Brood hier gedeeld – RK koor 

 

This is the body of Christ, 

broken that we may be whole; 

this cup as promised by God, 

true to his word, cradles our Lord: 

food fort he good of the soul. 

 

Brood – hier gedeeld om het leven, 

voedsel om verder te gaan, 

teken van liefde, gegeven 

in ons bestaan 

om in Gods naam 

de weg van Jezus te gaan. 
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Beker – gereikt vanuit vreugde, 

wijn ingekleurd door de pijn, 

teken dat het Hem verheugde 

kwetsbaar te zijn 

om in Gods naam 

de weg ten leven te gaan. 

Handen, bereid om te delen,  

mensen geplaatst in het licht, 

teken dat breuken wil helen,  

tot ons gericht, 

om in Gods naam 

de weg van liefde te gaan. 

 

v. Bidt, zusters en broeders, dat mijn en uw offer aanvaard kan 

worden door God, de almachtige Vader.  

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. 

Allen staan 

GEBED OVER DE GAVEN 

 

PREFATIE: 

v. De Heer zal bij u zijn. 

a. De Heer zal u bewaren. 

v. Verheft uw hart. 

a. Wij zijn met ons ons hart bij de Heer. 

v. Brengen wij dank aan de Heer onze God. 

a. Hij is onze dankbaarheid waardig. 

v. 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. 
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Wij danken U, Vader, 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: 

HEILIG:  

Heilig is de Heer - RK koor 

 

Heilig, heilig, heilig is de Heer. 

Heilig, heilig, heilig is de Heer  

die was en is en komen zal. 

Prijst Hem, want Hij volbracht het al. 

U bent heilig. 

Heilig, heilig is de Heer. 

Heilig, heilig, heilig is de Heer. 

 

EUCHARISTISCH GEBED 

v. 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 Emmaus 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. 
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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. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij 

wederkeert dat Gij verrezen zijt. 

v. 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 

ons, Vader, de weg naar U 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. 
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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, met de heilige Christoffel 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. 

ONZE VADER 

a. Onze Vader, die in de hemel zijt, 

uw naam worde geheiligd, 

uw rijk kome, 

uw wil geschiede op aarde zoals in 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. 

 

v. Verlos ons, Heer, van alle kwaad, 

geef genadig vrede in onze dagen, 

dat wij gesteund door uw barmhartigheid, 

altijd vrij mogen zijn van zonden 

en beveiligd tegen alle angst en onrust 

terwijl wij uitzien 

naar de zalige vervulling van onze hoop 

de komst van onze Verlosser Jezus Christus. 

 

a. Want van U is het koninkrijk en de kracht  

en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen 
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VREDESGEBED 

 

v. Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd: “Vrede 

laat Ik u; mijn vredegeef Ik u”, let niet op onze zonden maar 

op het geloof van uw kerk; vervul uw belofte: geef vrede in uw 

naam en mak ons één. Gij, die leeft in eeuwigheid. 

a. Amen 

v. De vrede des Heren zij altijd met u. 

a. En met uw geest. 

v. Wens elkaar de vrede. 

 

VREDESWENS 

Dona nobis pacem (Lightfoot) - RK koor 

 

Dona nobis pacem 

 

BREKEN VAN HET BROOD / LAM GODS (gebeden) 

v. Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, 

a. ontferm U over ons. 

v. Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, 

a. ontferm U over ons. 

v. Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, 

a. geef ons de vrede. 

 

UITNODIGING TOT DE COMMUNIE 

a. Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt. 

Maar spreek en ik zal gezond worden. 

Allen zitten 

GEESTELIJKE COMMUNIE 

Heer Jezus, 

Ik dank U voor uw Woord van Leven, waarmee Gij mij hebt 

gevoed. 

Graag zou ik U ook ontmoeten, in uw communie, uw Brood van 

Leven, maar dat is nu onmogelijk. 

Daarom bid ik: 
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Aanvaard mijn verlangen om hecht verbonden te zijn met U. 

Kom met uw Liefde in mijn hart en laat mij niet vergeten 

dat uw Geest in mij woont. 

Wees Gij in mij, opdat ik blijf in U, 

Mijn Heer en mijn God. 

 

INSTRUMENTAAL INTERMEZZO TIJDENS DE COMMUNIE 

Telemann triosonate Nr. 100 in F: Menuet.- Trio 

 

COMMUNIELIED TIJDENS DE COMMUNIE:  

Turn the world around – JOKO 

 

we come from the fire, living in the fire 

go back to the fire, turn the world around (3x) 

  

we come from the water, living in the water 

go back to the water, turn the world around (3x) 

  

we come from the mountain, living on the mountain 

go back to the mountain, turn the world around (3x) 

  

o-oh so is life, a-ah so is life (2x) 

  

chorus (2x): 

do you know who i am? do i know who you are? 

see we one another clearly? do we know who we are? 

  

o-oh so is life, a-ah so is life (2x) 

  

water make the river, river wash the mountain 

fire make the sunlight, turn the world around 
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heart is of the river, body is the mountain 

spirit is the sunlight, turn the world around 

we are of the spirit, truly of the spirit 

only can the spirit, turn the world around (2x) 

chorus (2x)  

o-oh so is life, a-ah so is life (repeat)     Allen staan 

GEBED NA DE COMMUNIE 

BESLUIT VAN DE VIERING 

MEDEDELINGEN 

ZEGEN GvL 344  

v. Zegene u de almachtige, maar vooral menslievende God, 

Vader, Zoon en heilige Geest. 

koor 
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WEGZENDING 

v. Ga nu allen heen in vrede. 

a. Wij danken God. 

 

SLOTLIED:  

Put a little love – JOKO 

 

think of your fellow man, lend him a helping hand 

put a little love in your heart 

you see it's getting late, oh, please don't hesitate  

put a little love in your heart 

chorus:  

and the world will be a better place (2x) 

for you, and me, you just wait and see  

  

another day goes by, still the children cry  

put a little love in your heart 

if you want the world to know, we won't let hatred grow 

put a little love in your heart 

chorus  

take a good look around, and if you're looking down  

put a little love in your heart 

i hope when you decide, kindness will be your guide 

put a little love in your heart 

chorus 

put a little love in your heart (repeat) 

 

 

INSTRUMENTAAL INTERMEZZO 

Telemann triosonate Nr. 100 in F: Presto.- Trio 

 


