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Lied 
 

All I want to know Is all you have to say 
Where you want to go I’ll be on your way 
We can live His love He will show us the way 
Tell me I will listen Our dreams will find a way 
 

Take me by the hand Together we can pray 
Oh and in your eyes I’ll see  
The words you cannot say 
 

Whatever mountain we must climb 
We’ll never turn away 
Tell me I will listen, Our dreams will find a way 
-Oo- 
 

All I want to know Is all you have to say 
Where you want to go I’ll be on your way 
We can live His love He will show us the way 
 

Tell me I will listen Our dreams will find a way (3X) 
 
 
 
Welkom 
 
 
♫  Kyrie eleison 
 

Wij die zo vaak de belofte vergeten, kyrie eleison. 
Wij, die de naam van de naasten niet weten, kyrie eleison. 
’t Lied van de hoop is al gaande versleten, kyrie eleison. 
 

Angst die ons dof en krachteloos maakt, Christe eleison. 
Knagend verdriet dat ons wezen raakt, Christe eleison. 
Vriendschap door ons te bitter gemaakt, Christe eleison. 
 

Iedere dag dat we U niet vertrouwen, kyrie eleison. 
Vesting van eigen gelijk die we bouwen, kyrie eleison. 
Pijn om het als Uw mens uit te houden, kyrie eleison. 
 
 

1 



Dienst van het woord 
 
     
Eerste lezing: Sir. 27, 4-7 
 

Prijs geen mens vóórdat hij gesproken heeft. 
Uit het boek Ecclesiasticus. 
Als men de zeef schudt, blijft het kaf. 
En in het spreken ontdekt men het boze van de mens. 
Het werk van de pottenbakker wordt beproefd door de oven, 
en de mens door wat hij zegt in het gesprek. 
Aan de vruchten van de boom erkent men de boomgaard, 
en aan de woorden van de mens zijn gezindheid. 
Prijs daarom geen mens vóórdat hij gesproken heeft, 
want eerst op grond daarvan kan men een mens beoordelen. 
Woord van de Heer.                        Wij danken God. 
 
 
 
Psalm 92 (gelezen) 
 

Hoe heerlijk is het, Heer, U te prijzen. 
Hoe heerlijk is het de Heer te prijzen, 
uw Naam, Allerhoogste, te loven. 
 

Uw goedheid te melden iedere ochtend 
en heel de nacht door uw trouw. 
De vromen schieten als palmbomen op, 
als Libanon-ceders gedijend; 
 

Zij zijn geplant bij het huis van de Heer, 
zij komen tot bloei in Gods voorhof. 
Ook als zij reeds oud zijn dragen zij vruchten, 
zij blijven sappig en fris. 
Zij wijzen uit hoe rechtvaardig de Heer is, 
mijn Rots, in Hem is geen onrecht. 
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Tweede lezing: 1 Kor. 15, 54-58 
 

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de 
christenen van Korinte. 
Broeders en zusters, 
wanneer het vergankelijke met onvergankelijkheid is gekleed 
en het sterfelijke met onsterfelijkheid, 
dan zal het woord van de Schrift in vervulling gaan: 
“De dood is verslonden, de zege is behaald! 
Dood, waar is uw overwinning? 
Dood, waar is uw angel?” 
De angel van de dood is de zonde 
n de kracht van de zonde is de wet. 
Maar God zij gedankt, die ons de overwinning geeft 
door Jezus Christus, onze Heer. 
Daarom geliefde broeders en zusters, 
weest standvastig en onwankelbaar 
en gaat altijd voort met het werk des Heren; 
gij weet toch dat uw inspanning, dank zij Hem, niet vergeefs is. 
Woord van de Heer.                       Wij danken God. 
 
 
 
♫  Acclamatie 
 

Alleluia, alleluia, alleluia, Death could not make Him stay, 
Alleluia, alleluia, alleluia, He is living today! 
 
 
 
Evangelielezing: Lucas 6, 39-45 
 

Waar het hart van vol is, loopt  de mond van over. 
De Heer zij met u.                        En met uw geest. 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus 
volgens Lucas.                             Lof zij U, Christus. 
In die tijd hield Jezus zijn leerlingen deze gelijkenis voor: 
“Kan soms de ene blinde de andere leiden? 
Vallen dan niet beiden in de kuil? 
De leerling staat niet boven zijn meester; 
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maar hij zal ten volle gevormd zijn als hij is gelijk zijn meester. 
Waarom kijkt ge naar de splinter in het oog van uw broeder 
en waarom slaat ge geen acht op de balk in uw eigen oog? 
Hoe kunt ge tot uw broeder zeggen: 
Broeder, laat mij de splinter uit uw oog halen, 
terwijl ge de balk in uw eigen oog niet opmerkt? 
Huichelaar, haal eerst die balk uit uw eigen oog, 
dan zult ge scherp genoeg zien 
om de splinter te kunnen verwijderen 
die in het oog van uw broeder zit. 
Er bestaat geen goede boom die zieke vruchten voortbrengt 
en evenmin een zieke boom die goede vruchten voortbrengt. 
Een boom immers kent men aan zijn vruchten; 
men plukt geen vijgen van dorens, 
men oogst geen druiven van een braamstruik. 
Een goed mens brengt het goede te voorschijn 
uit de schat van goedheid in zijn hart; 
maar een slechte brengt het slechte te voorschijn 
uit zijn schat van slechtheid; 
want waar het hart van vol is, daar loopt de mond van over.” 
Woord van de Heer.                        Wij danken God. 
 
 
 
 
♫  Acclamatie 
 

Alleluia, alleluia, alleluia, Death could not make Him stay, 
Alleluia, alleluia, alleluia, He is living today! 
 
 
 
Overweging 
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Geloofsbelijdenis  
 

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.  
Vandaar 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,    
en het eeuwig leven. Amen. 
 
 
 
  
Voorbeden  
 
♫  Acclamatie 
 

Hij heeft zichzelf gegeven, Hij overwon de dood, 
Wij blijven Hem herdenken, 
Hij is de Heer, ons levend brood. 
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Dienst van de tafel 
 
       
Klaarmaken van de tafel 
 
 
Collecte 1: voor onze Geloofsgemeenschap (NL72 RABO 0156 

2767 20 tnv Parochie Zalige Titus, ovv Locatie MVR Bennekom) 

Collecte 2: Hospice Bennekom, (NL76 RABO 0111 7826 51) 

   
 
  
 
Lied 
 

Tussen droom en werk’lijkheid,  
Zo leef ik tussen waan en waarheid  
Geloof vol ongeloof, Zo droom ik mijn vervlogen droom 
In de waan van de werk’lijkheid, In deze heldere nacht 
 
Een droom die waarheid vindt, eén droom die ons verbindt 
Zo leef ik tussen droom en werk’lijkheid 
 

Refrein: In een lach die, lach die de tranen verzacht 
In een hand in, hand in een hand onverwacht 
En in elke, stem, die roept in de nacht, 
Zo leeft mijn droom, voort in jou 
 

Vandaag weerklinkt de echo, van een droom die niet vergaat 
Van een mens, die zijn medemens verstaat, 
De stille vlam, van de hoop is nooit gedoofd 
Een nieuwe werk’lijkheid, wordt gedroomd door wie gelooft! 
 

Een droom die waarheid vindt, Eén droom die ons verbindt. 
Zo leef ik tussen droom en werk’lijkheid     Refrein 
 

Jij bent de bron van mijn levende droom 
Als jij met me meedroomt, dan komen dromen uit!   Refrein 
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Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan 
worden door God, de almachtige Vader.  
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.  
 
 
Prefatie  
 
    
Eucharistisch gebed 
 

De Heer zij met u.  En met uw Geest. 
Verheft uw hart.  Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 
Hij is onze dankbaarheid waardig. 
 
 
Heilig, heilig   
Refrein: Heilig, heilig, heilig, heilig, 
heilig, heilig, Heer God almachtig. 
Als bewijs van onze liefde  
heffen wij ons hart tot U, heilig, heilig, heilig, heilig. 
 

Onze Vader, door genade, 
zijn wij kinderen van U Vader. 
Als bewijs van onze liefde 
heffen wij het hoofd omhoog, onze Vader, onze Vader. 
 

Geest zo heilig, heilig, heilig. 
Kom en vul ons hart opnieuw met vuur zo heilig. 
Als bewijs van onze liefde 
heffen wij dit loflied aan, Geest zo heilig, heilig, heilig.  Refrein 
 
 
 
Onze Vader, die in de hemel zijt, 
uw naam worde geheiligd, 
uw rijk kome, 
uw wil geschiedeop aarde zoals in de hemel. 
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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. 
 

verlos ons, Heer…… 
 

Want van U is het koninkrijk  
en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. 
 
  
  
Vredewens 
 
♫  Agnus 
Lamb of God, you take away the sins of the world, 
miserere nobis, miserere nobis (2x) 
Lamb of God, you take away the sins of the world, 
dona nobis pacem, dona nobis pacem 
 
 
Communie 
 
 
Comunielied 
 

The Lord bless you and keep you   ) 
The Lord make his face to shine upon you ) 
To shine upon you and be gracious   ) 
And be gracious unto you    )2X 
 

The Lord lift up the light of his countenance upon you (2X) 
 

And give you peace (4X) 
 

Amen (6X) 
 
 
Gebed na de comunie 
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Mededelingen 
 
 
Zending en zegen  
 
 
 
Slotlied 
 

We starve, look at one another Short of breath, 
Walking proudly in our wintercoats, 
Wearing smells of lab’ratories. 
Facing a dying nation, 
Of moving paper fantasy, 
List’ning for the new told lies, 
With supreme visions of lonely tunes. 
 

Somewhere,  
inside something there is a rush of greatness,  
who knows what stands in front of our lives,  
I fashion my future on films in space. 
Silence tells me secretly everything, Everything. 
 

Singing, 
My spacesong on a spider web citar, 
Life is around you and in you. 
Answer to Timothy Leary, deary. 
 

LET THE SUNSHINE, LET THE SUNSHINE IN, 
THE SUNSHINE IN. 
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