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Openingslied 
 

Christus die verrezen is, doet ons samenkomen;  
't maal van zijn gedachtenis wordt hier blij hernomen.  
Broeders, zusters, opgericht, halleluja, heft uw ogen,  
halleluja, naar den hoge, heft uw ogen naar het licht.  
 

Christus brak de slavernij, brak de donk're dagen.  
Rijzend uit zijn graf heeft Hij Adams dood verslagen.  
Broeders, zusters, opgericht, halleluja, heft uw ogen,  
halleluja, naar den hoge, heft uw ogen naar het licht.  
 

Christus die verrezen is, straalt van eeuwig leven;  
't maal van zijn gedachtenis zal dat ons ook geven.  
Broeders, zusters, opgericht, halleluja, heft uw ogen,  
halleluja, naar den hoge, heft uw ogen naar het licht. 
 
 
Welkom en inleiding  
 
 
♫  Gebed om ontferming 
 

Kyrie, Christe, Kyrie eleison.  
 
 
Lofzang 
 

Zingt van de Vader die in den beginne  
de mensen schiep, de dieren en de dingen.  
Hemel en aarde wilt zijn naam bezingen: houdt Hem in ere!  
 

Zingt van de Zoon, licht voor onze ogen,  
bron van geluk, voor wie Hem wil geloven:  
luistert naar Hem, het woord van alzo hoge; houdt hem in ere. 
 

Zingt van de Geest, adem van het leven,  
duurzame kracht die mensen wordt gegeven;  
waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen;  
houdt Hem in ere!  
 
Gebed 
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Dienst van het Woord 
 
 
Eerste lezing: Handelingen 14, 21-27 
 

In Derbe verkondigden Paulus en Barnabas het evangelie en 
ze maakten er veel leerlingen. Daarna keerden ze terug naar 
Lystra en vervolgens naar Ikonium en Antiochië. Ze 
bemoedigden de leerlingen en spoorden hen aan te volharden 
in het geloof, maar wezen hun erop ‘dat wij pas na veel 
beproevingen het koninkrijk van God binnen kunnen gaan’. In 
elke gemeente stelden ze oudsten aan, en na gevast en 
gebeden te hebben bevalen ze hen aan bij de Heer, in wie ze 
hun vertrouwen hadden gesteld. Na hun reis door Pisidië 
kwamen ze in Pamfylië, waar ze in Perge Gods boodschap 
verkondigden. Vervolgens reisden ze verder naar Attalia. Van 
daar gingen ze per schip naar Antiochië, de stad waar ze aan 
Gods genade waren toevertrouwd toen hun de taak was 
opgelegd die ze nu hadden volbracht. Daar aangekomen riepen 
ze de gemeente bijeen en brachten verslag uit van alles wat 
God door hen tot stand had gebracht. Ze vertelden hoe hij voor 
de heidenen de deur naar het geloof had geopend.  
Woord van de Heer    Wij danken God 
 
 
 
 
Tussenzang (tekst: H. Titus Brandsma OCarm (tekst refrein: 
gevangenis van Scheveningen, 1942); muziek: Chris Fictoor (2006) 
 

Refrein: In Hem immers leven wij,  
bewegen wij ons en zijn wij.  
God zo nabij en ver. God is er altijd.  
 

Wij moeten hem niet zoeken op pleinen of in straten,  
maar in het meest innerlijke van ons wezen,  
opdat wij Hem daar zien met ons verstand, 
liefhebben met onze wil,  
vasthouden met al onze vermogen  
opdat Hij in ons heeft, steeds meer.     Refrein: 
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Hij leeft in ons, dat Hij in ons leve.  
Hij is de goede Herder, de trouwe geleider.  
Hij is onze vader, onze beschermer.  
Hij blies ons de levensadem in. Hij is ons behoud.  

 
Hij leidt sterren en planeten op hun baan,  
schenkt leven aan planten en dieren.  
Hij draagt de wereld op zijn hand.  
Hij woont in ons en opent het oog van ons verstand.  
Moge dit feest in ons dat blijde besef ‘ 
van met Hem verenigd te zijn versterken.    Refrein: 
 
 
 
 
Evangelielezing: Johannes 13, 31-33a.34-35 
 

Toen hij weg was zei Jezus: ‘Nu is de grootheid van de 
Mensenzoon zichtbaar geworden, en door Hem de grootheid 
van God. Als Gods grootheid door Hem zichtbaar geworden is, 
zal God Hem ook in die grootheid laten delen, nu 
onmiddellijk. Kinderen, Ik blijf nog maar een korte tijd bij jullie. 
Jullie zullen Me zoeken, “Waar Ik heen ga, daar kunnen jullie 
niet komen.” Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. 
Zoals Ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar 
liefhebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat 
jullie mijn leerlingen zijn.’ 
Woord van de Heer    Wij danken God 
 
 
 
 
♫  Acclamatie  (naar Dietrich Bonhoeffer) 
 
 

God geef dat mijn gedachten zijn gericht op U. 
Bij U is het licht, U vergeet mij niet! 
Bij U vind ik hulp, ja bij U vind ik geduld. 
Van Uw wegen heb ik geen begrip,  
maar u weet de weg voor mij, o Heer.  
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Overweging 
 
 
Stilte 
 

 
Geloofsbelijdenis 
 

Ik geloof in een God die niet van steen is 
maar die hart heeft voor mensen. 
 

Ik geloof in God  
die ik niet kan zien maar die zichtbaar wordt 
als ik me liefdevol inzet voor anderen. 
 

Ik geloof in God die niet sterk is, 
die lijden en geweld niet kan verhinderen 
maar die wel wil dat wij 
mensen die lijden ondersteunen, 
dat wij zoeken naar vrede en gerechtigheid. 
 

Ik geloof in God die ruimhartig en mild is 
maar streng is voor ieder die mensen uitsluit, 
wegstoot vanwege huidskleur, afkomst, 
godsdienst of geslacht. 
 

Ik geloof in God 
die ons een eigen verantwoordelijkheid heeft gegeven 
en die wil dat wij deze aarde leefbaar maken. 
 

Ik geloof in God 
die mensen aanmoedigt het goede te doen. 
 

Ik geloof dat vanwege Jezus Christus 
die ons heeft laten zien wat echte liefde is 
en wiens Geest nog altijd onder ons doorwerkt. Amen. 
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♫  Voorbede-acclamatie 
 

Verhoor ons bidden hier in Uw huis;  
breng mensen en volkeren bij U thuis.  

 
Voorbede (van Gerard de Korte, bisschop van ‘s-
Hertogenbosch) 
 

Heilige pater Titus, 
als een fysiek kwetsbaar mens hebt u geleefd, 
maar tevens als een man met een 
scherp verstand en een groot geloof. 
U leefde vanuit het evangelie en de grote  
mystieke traditie van de Karmel. 
 

Toen het nationaalsocialisme duisternis bracht over 
Europa bleef het licht van Christus uw gids. 
Onvermoeibaar bleef u strijden voor 
vrijheid en rechtvaardigheid. 
U kwam op voor de waardigheid van iedere 
mens als schepsel van God. 
 

Uw werk maakte de vijand razend en daarom 
moest u tot zwijgen worden gebracht.  
Maar in alle kwetsbaarheid bleef u trouw  
en leefde dicht bij Jezus.  
In het concentratiekamp bleef u vergevingsgezind 
en bidden voor uw beulen, in navolging van de Heer. 
 

Heilige pater Titus, wees voor ons 
een voorbeeld en een voorspraak. 
Maak dat wij in onze tijd opkomen voor recht, 
vrijheid en de waardigheid van iedere mens. Amen. 
 
♫  Voorbede-acclamatie 
 

Verhoor ons bidden hier in Uw huis;  
breng mensen en volkeren bij U thuis.  
 
Intenties 
 
♫  Acclamatie 
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Dienst van de Tafel 
 
 
Klaarmaken van de tafel 
 
Collecte 1: voor onze Geloofsgemeenschap (NL72 RABO 0156 2767 

20 t.n.v. Parochie Zalige Titus Brandsma, o.v.v. Locatie MVR Bennekom) 

Collecte 2: Artsen Zonder Grenzen (NL13 INGB 0000 0040 54) 
 
 
 
Collectelied 
  

Voor kleine mensen is Hij bereikbaar, 
Hij geeft hoop aan rechtelozen, 
hun bloed is kostbaar in zijn ogen, 
Hij koopt ons vrij uit het slavenhuis. 
 

Hij zal opkomen voor de misdeelden, 
Hij zal de machten die ons dwingen 
breken en binden, Hij zal leven, 
onvergankelijk als de zon.     Refrein: 
 

Zoals de dauw die de aarde drenkt, 
zo zal Hij komen en in die dagen 
zullen trouw en waarachtigheid bloeien, 
zal er vrede in overvloed zijn.  
 

Dan dragen de bergen schoven van vrede 
en de heuvels een oogst van gerechtigheid, 
een vloed van koren, golvende velden, 
een stad rijst op uit een zee van groen.   Refrein: 
 

Zijn naam is tot in eeuwigheid, 
zolang de zon staat aan de hemel. 
Zijn naam gaat rond over de aarde, 
een woord van vrede, van mens tot mens.  Refrein: 
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Communiegebed    (Huub Oosterhuis ) 
 

V:  De meest bondige samenvatting  
van onze ontmoeting met God 
is het ritueel van brood breken en delen. 
 

V:  De afspraak is één gebaar: 
je houdt je hand op, 
je krijgt een stukje van dat ene brood, 
dat zo groot is als het leven op aarde, 
en zo breekbaar. 
En je besluit: 
 

A:      Ik bèn dat gebaar,  
liefdesgebaar, tegen de honger, 
tegen noodlot en willekeur, 
– ik hoor bij dat verhaal, 
over liefde als laatste waarheid. 
 

V:  En je zegt, terwijl je je hand ophoudt, 
en het brood ontvangt –  
met of zonder stemgeluid 
of bewegen van lippen, zeg je: 
 

A:  “Afgesproken, Amen”. 
 

V:   Wat betekent: Hier ben ik. 
Kome wat komt. 

 
 
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, 
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. 
 
 

7 



 
♫  Vredewens  
 

De vrede van de aarde en de hemel zij geheel met jou; 
De vrede van rivieren en de zeeën, moge die zijn met jou.  
Diepe vrede, kome over jou.  
Gods vrede groeie in jou.  

 
 

Delen van het Heilige Brood 
 
 
Communielied  
 

Woorden gezocht en gevonden in verhalen van toekomst 
van heden en toen, geven mij vleugels, 
bieden uitzicht, doen herleven het visioen. (2x) 
 

Woorden die spreken van hopen en vrezen, 
vallen en opstaan, een nieuw begin.  
Oeroude woorden ergens gelezen: 
 “ik zal met jou zijn”  
Dwars tegen nacht en duisternis in”.  
 

Woorden gezocht ongevonden, 
in verloren momenten van stilte en pijn.  
Maar in het suizen van de stilte,  
weet ik jou die nabij wil zijn.  
 
 
Slotgebed 
 
 
Mededelingen 
 
 
 
Zending en Zegen 
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Slotlied 
 

Ga met God en Hij zal met je zijn,  
jou nabij op al je wegen  
met Zijn raad en troost en zegen.  
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn  
bij gevaar, in bange tijden  
over jou Zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn 
tot wij weer elkaar ontmoeten  
in Zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 



 
 
 
 

1. Ben je verkouden, heb je koorts, keelpijn of andere Corona gerelateerde 
symptomen: BLIJF THUIS! 

2. Houd rekening met de ander. Bewaar afstand, ook al is de 1,5 meter niet 
meer verplicht. 

3. Kom daarom ruim op tijd; liefst een kwartier voor aanvang, zodat het niet 
dringen wordt. 

4. Ontsmet uw handen bij binnenkomst; hoest in uw elleboog; gebruik 
papieren zakdoekjes 

5. Geef elkaar naar eigen inzicht een teken van vrede 

6. Volg de aanwijzingen op van eventuele begeleiders. 

 

 


