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------------------------------------------------------------------------------ 

Jammer genoeg kunt u nog niet met ons meezingen 
 

Openingslied: Vrede voor jou 
                     Mel. Zomaar een dak boven wat hoofden – tekst: Jan van Opbergen 
 

Vrede voor jou, hierheen gekomen, 

zoekend met ons om mens te zijn. 

Jij maar alleen, jij met je vrienden, 

jij met je last, verborgen pijn. 

Vrede, genade, God om je heen, 

vergeving nieuwe moed, voor jou en iedereen. 
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Niemand gaat hier vrij van het kwade, 

niemand gaat hier straks weer vrijuit. 

Niemand teveel, niemand te weinig, 

niemand te groot, geen een te klein. 

Dit wordt verbeeld in woord en gebaar, 

tot ooit en overal, wij leven van elkaar. 
 

Gij, die ons kent, Gij die ons aanvoelt, 

Gij, die de hele wereld draagt. 

Kom naar ons toe, leer ons te leven, 

help, ons te zien, wat ieder vraagt. 

Tijd om te leven, kans om te zijn, 

een plek om nu en ooit gezien, aanvaard te zijn. 
 

Begroeting 

Pr. De genade van onze Heer Jezus Christus, 

 de liefde van God en de gemeenschap 

 van de heilige Geest zij met u allen. 

 Moge de Heer ons ook in deze roerige tijden 

 beschermen, zegenen en bewaren. Amen. 

 

Gebed om vergeving 

Pr. Laat ons bidden: 

Al. Almachtige en barmhartige God, 

wij belijden voor U en voor elkaar, 

dat wij gezondigd hebben. 

Wij hebben Uw woord wel gehoord, 

maar wij hebben het te weinig gedaan. 

Wij hebben te zeer onszelf gezocht 

en te weinig geleefd in Uw liefde. 

Wij vragen U om vergeving daarvoor. 

Wij willen ons afkeren van het kwaad, 

dat wij gedaan hebben en wij vernieuwen voor U 

en voor elkaar onze wil tot het goede. 
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Pr. De Heer moge ons vergeven en kwijtschelding geven 

van onze tekorten. 

Hij moge ons begeleiden op onze weg door het leven, 

opdat wij eenmaal bij Hem thuis mogen zijn. 

Al. Amen. 
 

Gebed om ontferming 
 

Pr.  Bidden wij over dit huis, waarin wij zijn samengekomen;  

  dat het een plaats van ontferming mag zijn,  

  waarin wij ons in God geborgen weten. 

Koor: Kyrie eleison.                   
 

Pr.   Bidden wij voor de woorden die hier  

  voor ons zullen klinken, dat zij ons vertrouwd maken 

  met de wijze waarop God met ons omgaat. 

Koor: Kyrie eleison 
 

Pr.  Bidden wij over ons allen, die hier niet aanwezig zijn; 

  over de wereld, die ons lief is: 

  dat vrede en recht er het teken worden 

  van Gods aanwezigheid. 

Koor: Kyrie eleison  

 

Koor:   Gloria in excelsis Deo   -  Taizé  
 

Gebed 

 

Eerste Lezing: uit de Profeet Jesaja 45, 1.4-6 

Zo spreekt de Heer tot Cyrus, zijn gezalfde, die Hij bij zijn rechter-

hand heeft genomen, om de volkeren voor hem neer te werpen, om 

koningen de gordels van de lenden te trekken, om deuren voor hem 

open te stoten en geen poort gesloten te laten: “Het was omwille van 

mijn dienaar Jakob en om Israël, mijn uitverkorene, dat Ik u bij uw 

naam heb geroepen en u een eretitel heb gegeven, alhoewel gij Mij 
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niet kende.  Ik ben de Heer en niemand anders! Buiten Mij is er geen 

God. ‘Ik heb u omgord zonder dat gij  Mij kende, zodat allen het nu 

kunnen weten, die van het oosten en die van het westen: Ik ben de 

Heer, en niemand anders!’       Wij danken God v oor zijn Levend Woord 
 

Tussenzang:  Als gij naar de woorden luistert  - tekst: Henk Jongerius 
 

Als gij naar de woorden luistert, die hier tot u zijn gezegd, 

zullen zij een licht ontsteken, wijzen zij de goede weg. 
 

Als gij naar de woorden luistert, die van mij geschreven staan, 

zullen zij van vrede spreken, die er schuil gaat in mijn naam. 
 

Als gij naar de woorden luistert, ze van harte wilt verstaan, 

zullen zij de Vader tonen, zult gij niet verloren gaan. 
 

Als gij naar de woorden luistert, brengt de dood niet langer vrees, 

wordt gij tot Gods Zoon herboren, ademt gij zijn levensgeest. 
 

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Mattheüs     22, 15-21 

In die tijd gingen de Farizeeën onder elkaar beraadslagen hoe ze 

Jezus in zijn eigen woorden konden vangen. Zij stuurden hun 

leerlingen met de Herodianen op Hem af met de vraag:  

“Meester, wij weten dat Gij oprecht zijt en de weg van God in 

oprechtheid leert; Gij stoort U aan niemand, want Gij ziet de mensen 

niet naar de ogen. “Zeg ons daarom: Wat dunkt U, is het geoorloofd 

belasting te betalen aan de keizer of niet?” 

Maar Jezus doorzag hun valsheid en zei: “Waarom probeert gij Mij 

te vangen, gij huichelaars? “Laat Mij de belastingmunt eens zien.” 

Ze hielden Hem een geldstuk voor. Hij vroeg hun: “Van wie is deze 

beeldenaar en het opschrift?” Zij antwoordden: “Van de keizer.” 

Daarop sprak Hij tot hen: “Geef dan aan de keizer wat de keizer 

toekomt, en aan God wat God toekomt.” 

Wij danken God voor zijn Levend Woord. 

 

Acclamatie:  Halleluja  - Taizé  
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Verkondiging 

 

Belijden wij samen ons geloof 

 

 Door vragen en twijfels heen 

geloof in een God, die in mij leeft, 

in het diept van mijn gedachten 

en die ik heel soms even zie in mensen, die ik ontmoet. 

 

Geloven wil ik in een God, die een vader en moeder is, 

van zwakken de behoeder is, 

die onheil weer tot heil kan maken,  

door mensenhanden heen. 

 

Ik geloof in Jezus, een mens vol van God, 

in wie God zich laat kennen, 

die ons roept, ons uitdaagt 

te werken aan een wereld, 

waar wij elkaar de ruimte geven, 

kleurrijk, hoopvol en vrij te leven. 

 

Ik geloof ook in de goede Geest, 

die warm maakt wat verkild is 

en soepel wat verstard is. 

Die ons tot nieuwe mensen maakt. 

 

Ik geloof in de weldaad van elkaar vergeven, 

telkens weer uitzicht op een nieuw begin. 

Ik geloof in een dood, die leven geeft. 

Dat God Zijn woord gegeven heeft, 

ons nooit te laten vallen.  Amen. 

 

Acclamatie bij de Voorbeden:   
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Keer U om naar ons toe, keer ons toe naar elkaar. 
 

Bereiding van de gaven 
 

Lied:  Niemand heeft u ooit gezien   /  tekst:  Henk Jongerius 
 

Niemand heeft U ooit gezien, niemand kan verstaan, 

wie Gij voor ons mensen zijt, hoe wij U ter harte gaan. 
 

Mensen zijn als morgendauw, mensen zijn als gras, 

dat verdroogt onder de zon, niemand weet meer, waar het was. 
 

Mensen zijn een ademtocht, bladeren in de wind, 

leven maar voor een seizoen, sterven als de vorst begint. 
 

Mensen zijn een vogelvlucht, mensen gaan voorbij;  

alle uren van de dag komt de dood hen naderbij. 
 

Mensen worden ademloos, kunnen niet bestaan, 

als hun namen niet voorgoed in uw hand geschreven staan. 
 

Gebed over de gaven 
 

EUCHARISTISCH GEBED 

 

U, God, almachtige Vader, danken en prijzen wij door onze Heer 

Jezus Christus voor uw werkzaamheid in de wereld. Want te 

midden van een mensheid die verdeeld is door onenigheid en 

tweespalt, ondervinden wij dat Gij ons ombuigt en bereid maakt 

tot verzoening; uw Geest immers beweegt het mensenhart, zodat 

vijanden weer met elkaar in gesprek gaan, tegenstanders elkaar 

opnieuw de hand reiken en volkeren elkaar trachten te 

ontmoeten. Aan U is het te danken dat door de wil tot vrede 

twisten worden bijgelegd, haat door vergeving wordt overwon-

nen en wraak wijkt voor vergiffenis.  Daarom danken en prijzen 
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wij U, zonder ophouden, sluiten wij ons aan bij de lofzang van 

de engelen in de hemel, die U, Verhevene, toejuichen zonder 

einde: 

 
Zingen:  

 

 Heilig, heilig, hoogverheven, 

 heilig zijt Gij, onze God. 

 Heilig, heilig, nooit volprezen, 

Heer des hemels Sabaoth. 

Hemel en aarde zijn vol van Uw glorie, 

tonen Uw macht, tonen Uw zorg. 

Heilig, heilig, onze God, 

Heer des hemels Sabaoth. 
 

U, Heer van alle machten en krachten, prijzen wij door Jezus Christus, 

uw Zoon, die in uw Naam gekomen is. Hij is uw woord dat ons 

mensen redt, de hand die Gij zondaars reikt, de weg waarlangs uw 

vrede ons wordt aangeboden. God, Vader van ons allen, toen wij ons 

van U hadden afgewend, hebt Gij ons doen terugkeren door uw Zoon, 

Hem hebt Gij overgeleverd tot in de dood, opdat wij ons tot U bekeren 

en elkander beminnen. Daarom vieren wij de verzoening die Christus 

ons heeft gebracht en vragen wij U: heilig deze gaven met de dauw 

van uw heilige Geest, nu wij de opdracht van uw Zoon vervullen. 
 

Want, voordat Hij zijn leven ging geven om ons te bevrijden nam Hij 

tijdens de maaltijd het brood in zijn handen, dankte en zegende U, 

brak het brood en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden: Neemt 

en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven 

wordt. 
 

Eveneens nam Hij op die avond de beker in zijn handen, prees uw 

liefde, vol ontferming, reikte de beker over 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 
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alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit 

doen om Mij te gedenken. 
 

Acclamatie Als wij dan eten van dit brood 

  en drinken uit deze beker 

  verkondigen wij de dood des Heren 

  totdat Hij komt 
 

Heer, onze God, uw Zoon heeft ons dit onderpand van zijn liefde 

nagelaten. Daarom gedenken wij zijn dood en verrijzenis en bieden wij 

U aan, wat Gij ons gegeven hebt: het offer van volkomen verzoening. 

Heilige vader, wij smeken U: neem ook ons aan tezamen met uw 

Zoon, en schenk ons zijn Geest in deze maaltijd. Dan zal deze Geest 

verwijderen wat scheiding brengt. Laat Hij ons bewaren, in de 

gemeenschap met Franciscus, onze paus, en Johannes, onze bisschop. 

Maak uw kerk, zo bidden wij, tot teken van eenheid onder de mensen 

en tot instrument van uw vrede. 
 

Gij hebt ons hier bijeengebracht aan de tafel van uw Zoon, samen met 

de heilige Maagd en Moeder van God, Maria, met alle heiligen, in het 

bijzonder de heiligen van onze parochiegemeenschap: de heilige 

Augustinus, de zalige Titus Brandsma, de heilige Urbanus, de heilige 

Anna, en onder uw heilige Geest en onze Goede Herder. Breng zo de 

mensen bijeen van alle rangen en standen, van alle rassen en talen om 

in eenheid de maaltijd te vieren tot een eeuwige verzoening in een 

nieuwe wereld die vervuld is van uw vrede. Door 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. Amen. 
 

Onze Vader – gesproken 
 

 Onze Vader die in de hemel zijt, 

 uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, 

 uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. 
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 Geef ons heden ons dagelijks brood; 

 en vergeef ons onze schulden, 

 zoals ook wij aan onze schuldenaren; 

 en breng ons niet in verzoeking. 

 maar verlos ons van het kwade. 

 Want van U is het Koninkrijk 

 en de kracht en de heerlijkheid 

 in eeuwigheid. - amen 
 

Breken van het brood - Vredeswens 
 

Vredeswens 
 

Communie    -      Pianospel 
 

Lied van Geloof, Hoop en liefde – tekst: Niek Schuman – muz. Jan Pasveer 

 

Zeg, wie zal zaaien de kiem van Geloof, 

groeiend vertrouwen, aarzelend volgen, 

en hoor dan, wat soms met mensen gebeurt: 

in het verborgen wordt iemand geraakt, 

iemand groeit uit tot een stem. 

En iemand gaat spreken en brengt met een woord  

de taal van de leugen tot zwijgen. 

 

Zeg, wie zal zaaien het groen van de Hoop, 

licht in de ogen, vonken verwachting, 

en kijk dan, wat soms met mensen gebeurt: 

in het verborgen wordt iemand bevrucht, 

iemand groeit uit tot een lach. 

En iemand gaat zingen en gaat met een lied 

de treurige dingen te lijf. 

 

Zeg, wie zal zaaien de kleur van de Liefde, 

passie, beweging, hart voor de mensen, 
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en voel dan, wat soms met mensen gebeurt: 

in het verborgen wordt iemand bezield, 

iemand groeit uit tot een vuur. 

En iemand gaat opstaan en brengt als de zon 

versteende gevoelens tot leven. 

 

Mededelingen 

 

Zending en  Zegenwens 

 

Pr. De Levende zegene en behoede U , de Levende doe Zijn 

aangezicht over u lichten en zij u genadig. 

 De Levende verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. 

 

Kr. Zegen ons en behoed ons,  doe lichten over ons  

Uw aangezicht en wees ons genadig.  

 Zegen ons en behoed ons,  

 doe lichten over ons uw aangezicht  

  en geef ons vrede. 

 

Oktobermaand: Mariamaand: 

 

Slotzang:  God groet u, zuivre bloeme    - tekst: 16e eeuw. 

 

God groet u, zuivre bloeme, Maria, maged fijn. 

Gedoog dat ik u roeme, lof moet u altijd zijn. 

Als gij niet waart geboren, o reine Maged vrij, 

Wij waren allen verloren, aan u beveel ik mij. 

 

O roze zonder doren, o violette zoet. 

O bloeme blauw in ’t koren, neem mij in uw behoed! 

Vol liefde en gestadig, ootmoedig zo zijt gij: 

Och, wees mij toch genadig, aan u beveel ik mij. 
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Met recht zijt gij verheven al boven d’englenschaar. 

Al ben ik hier gebleven, mijn hart is bij u daar. 

Och wil mij toch geleiden, staat gij mij altoos bij, 

En wil van mij niet scheiden, aan u beveel ik mij! 

 

 

Achter in de kerk staan de collectemandjes voor u klaar. 

Hartelijk dank voor uw bijdrage! 
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