
 

 

Zondag 13 juni 11:15 uur 

 

Elfde zondag door het jaar 

 

 

Eucharistieviering 

 

Open Hof 
 

 

 

 

 

Voorganger: pastor Huub Flohr 

Lector: Marieke Groeneweg 

Muzikale ondersteuning:  

Orgel: Jan van der Zee  

 

Alleen de cantores zingen
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Allen staan 

INTREDELIED GvL 446  

God heeft het eerste woord 

 

BEGROETING 

 

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. 

 

VERGEVING 

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

vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. 

a. Amen. 

 

KYRIE  KM 184   

Kyrie 12 (Taizé) 

 

LOFZANG  KM 183 

gloria 50 (Taizé) 

 

OPENINGSGEBED 

Allen zitten 
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EERSTE LEZING Ezechiël 17, 22 - 24 

l. Woord van de Heer.  

a. Wij danken God. 

 

TUSSENZANG  

Psalm 92 

 

TWEEDE LEZING 2 Korinte 5, 6 - 10. 

l. Woord van de Heer.  

a. Wij danken God.  

 

TUSSENZANG KM 105 

Wij zijn het lichaam 

 

Allen staan 

VERS VOOR HET EVANGELIE  / ALLELUIA 

 

EVANGELIE: Marcus 4, 26 - 34 

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 KM 50  

Allen zitten 

OVERWEGING 
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Allen staan. 

GELOOFSBELIJDENIS GvL 722 

 

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; 

de vergeving van de zonden; 

de verrijzenis van het lichaam; 

het eeuwig leven. 

Amen. 

 

VOORBEDE (c: cantors) 

 

l. Laat ons zingend biddenc. 

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

l. de intenties van de eigen gelovige gemeenschap... 

Laat ons zingend bidden 

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

 l. … 

Dat bidden we U door Christus onze Heer.  

a. Amen 
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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.  

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 KM 73 couplet 1-3 

Brood hier gedeeld 

 

 

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 
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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. 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. In U leven, bewegen en zijn wij. Zolang wij in dit lichaam zijn, 

ondervinden wij elke dag uw liefde; meer nog, Gij verzekert ons van het 

eeuwig geluk: want als de eerste gave bezitten wij de Geest die Jezus 

van de dood heeft opgewekt. Zo hebben wij het vaste vertrouwen dat 

het paasmysterie voor altijd ons deel zal zijn. Daarom brengen wij U 

dank en met de engelen roemen wij uw grote daden, en zingen U toe 

vol vreugde: 

 

HEILIG GvL 291 

Markusmis 

 

EUCHARISTISCH GEBED IIIC 

 

v. Waarlijk heilig zijt Gij, Heer: heel de schepping komt van U, 

naar U gaat alle dankbaarheid. Want door uw Zoon, Jezus 

Christus onze Heer, en met de kracht die uitgaat van de heilige 

Geest, verwekt Gij leven en heiligt Gij de wereld. Telkens weer 

roept Gij uw volk bijeen opdat van oost tot west een zuivere 

offerande U wordt toegedragen. 

Wij bidden U: heilig deze gaven die hier voor U zijn 

neergelegd. Maak ze door uw heilige Geest tot lichaam en 

bloed van Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer, die de viering 

van deze heilige geheimen aan ons heeft toevertrouwd. 
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Want in de nacht dat Hij werd overgeleverd, heeft Hij brood 

genomen en tot U in dankzegging gebeden, Hij heeft het 

gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: 

Neemt en eet hiervan, gij allen, 

want dit is mijn lichaam 

dat voor u gegeven wordt. 

Na de maaltijd, heeft Hij ook de beker genomen, in 

dankzegging tot U gebeden, en Hij heeft hem aan zijn 

leerlingen gegeven met de woorden: 

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. Zo gedenken wij, Heer, het lijden en sterven van uw Zoon die 

ons verlossing heeft gebracht, het wonder van zijn verrijzenis, 

zijn opgang naar U die in de hemel zijt. In dankzegging bieden 

wij U aan, dit levend en heilig offer totdat Hij wederkomt. 

Wij bidden: zie naar de offerande van uw Kerk en herken het 

Lam, voor ons geslacht tot offer van verzoening. Beziel ons 

met zijn heilige Geest zodat wij, vernieuwd door het lichaam en 

bloed van uw Zoon, één lichaam worden bevonden en één zijn 

van geest in Christus. 

Hij moge ons tot volmaaktheid voeren en maken tot een 

eeuwige gave aan U. Dan zal het erfdeel dat Gij voor uw 

uitverkorenen hebt weggelegd, ons ten deel vallen, samen met 

de heilige Maagd en Moeder Gods Maria, met de H. Jozef, haar 

bruidegom, met de zalige apostelen en martelaren en alle 
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heiligen. Op hun hulp stellen wij ons vertrouwen want zij zijn 

onze blijvende voorsprekers bij U. 

Moge dit offer van onze verzoening, Heer, meer vrede brengen 

en geluk onder de mensen. Begeleid uw Kerk op weg naar U: 

bevestig haar in geloof en liefde samen met uw dienaar 

Franciscus, onze paus, met Johannes, onze bisschop, met alle 

bisschoppen, priesters en diakens, waar ook ter wereld, en met 

heel het volk dat Gij het uwe noemt. Verhoor genadig het 

gebed van deze gemeenschap van wie Gij zoveel 

dienstbaarheid verwacht. Breng uw kinderen weer bijeen die in 

verdeeldheid zijn uiteengegaan: schenk aan allen, Vader, uw 

barmhartigheid. 

Ook bidden wij voor onze broeders en zusters die gestorven 

zijn, voor allen die ons hebben verlaten en zochten naar uw 

welbehagen. Laat hen komen in uw Rijk, vervulling van de 

hoop die in ons eigen hart is opgewekt door Christus onze 

Heer. Want door Hem deelt Gij in overvloed aan iedereen uw 

goede gaven uit. 

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, 
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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 

 

VREDESWENS 

 

BREKEN VAN HET BROOD / LAM GODS GvL 331 

Markusmis 

 

UITNODIGING TOT DE COMMUNIE. 

 

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

Maar spreek  

en ik zal gezond worden. 

Allen zitten 

UITDELEN VAN DE COMMUNIE 

 

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: 

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. 
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LIED TIJDENS DE UITREIKING  KM 173 

Neem mij aan zoals ik ben. 

 

SLOTGEBED 

 

MEDEDELINGEN 

 

ZEGEN EN ZENDING 

 

SLOTLIED 

Als regen de aarde drenkt 


