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Lied  
 

Zolang er mensen zijn op aarde 
zolang de aarde vruchten geeft, 
zolang zijt Gij ons aller Vader, 
wij danken U voor al wat leeft. 
 

Zolang de mensen woorden spreken,  
zolang wij voor elkaar bestaan,  
zolang zult Gij ons niet ontbreken,  
wij danken U in Jezus naam.  
 

Gij voedt de vogels in de bomen,  
Gij kleedt de bloemen op het veld,  
o Heer Gij zijt mijn onderkomen  
en al mijn dagen zijn geteld.  
 

Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven, 
Gij redt de wereld van de dood. 
Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven, 
zijn lichaam is het levend brood 
 

Daarom moet alles U aanbidden 
uw liefde heeft het voortgebracht, 
Vader, Gijzelf zijt in ons midden, 
o Heer, wij zijn van uw geslacht 
tot alles is volbracht. 
 
 
Begroeting en woord van welkom 
 

In de naam van de Vader en de Zoon  
en de Heilige Geest.   Amen. 
De genade van de Heer Jezus Christus,  
de liefde van God en de 
gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. 
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Schuldbelijdenis 
 

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. 
Moge de almachtige God zich over ons ontfermen,  
onze zonden vergeven en ons geleiden  
tot het eeuwig leven.   Amen. 
 
 
♫  Kyrie 
 

Heer, ontferm U over ons. 
Christus ontferm U over ons. 
Heer, ontferm U over ons. 
 
 

♫  Lofzang 
 

Eer aan God in den hoge 
en vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft.  
Wij loven U. Wij prijzen en aanbidden U. 
Wij verheerlijken U en zeggen U dank  
voor uw grote heerlijkheid.  
Heer God, hemelse Koning, God, almachtige Vader; 
Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus; 
Heer God, Lam Gods, zoon van de Vader; 
Gij die wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons; 
Gij die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed; 
Gij die zit aan de rechterhand van de Vader,  
ontferm U over ons.  
Want Gij alleen zijt de Heilige. Gij alleen de Heer.  
Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus,  
met de heilige Geest in de heerlijk van God de Vader. Amen.  
 
 
Gebed 

2 



DIENST VAN HET WOORD   

 
Eerste lezing: Sir. 35, 12-14. 16-18 
 

Uit het boek Ecclesiasticus. 
De Heer is een rechter, 
en bij Hem is er geen aanzien des persoons; 
Hij neemt geen steekpenningen aan ten koste van de arme, 
maar luistert naar het pleit van de verdrukte. 
Hij wijst het gezucht van de wezen niet af, 
noch van de weduwe wanneer zij blijft klagen. 
Wie anderen bijstaat, wordt welwillend ontvangen, 
en zijn gebed verheft zich tot de wolken toe. 
Het gebed van de arme dringt door de wolken heen, 
zolang het zijn doel niet bereikt, rust het niet; 
het laat niet af, totdat de Allerhoogste zich erbarmt, 
en de Rechtvaardige oordeel velt en recht verschaft. 
Woord van de Heer.    Wij danken God. 
 
 
Psalm 8 
 

Refrein:  Heer onze Heer, hoe machtig is uw Naam,  
allerwegen op aarde. 
 

Gij die de majesteit toont aan de hemel,  
Gij opent de mond van weerloze kinderen,  
en dan klinkt een lied dat uw vijand beschaamt  
en brengt Gij uw tegenstanders tot zwijgen.    Refrein: 
 

Als ik kijk naar de hemel het werk van uw vingers,  
de maan en de sterren die Gij hebt bevestigd,  
wat is dan de mens dat Gij aan hem denkt,  
de zoon van Adam, dat hij  U ter harte gaat.    Refrein: 
 

Toch hebt Gij hem bijna een god gemaakt  
en hem met glorie en luister gekroond.  
Gij doet hem het werk van uw handen  
beheren en alles hebt Gij aan zijn voeten neergelegd.  Refrein: 
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Schapen en runderen, alles en alles,  
en ook dieren in het vrije veld,  
de vogels en de hemel, de vissen van de zee,  
al wat er wandelt op de paden van het water.   Refrein: 
 
 
 
Tweede lezing: Timóteüs 4, 6-8. 16-18 
 

Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan Timóteüs. 
Dierbare, wat mij betreft, 
mijn bloed is weldra geplengd, 
het uur van mijn heengaan is nabij. 
Ik heb de goede strijd gestreden, 
de wedloop voleind, het geloof bewaard. 
Nu wacht mij de krans der gerechtigheid 
waarmee de Heer, de rechtvaardige Rechter, 
mij zal belonen op de grote dag, en niet alleen mij, 
maar allen, die met liefde uitzien naar zijn komst. 
Bij mijn eerste verdediging heeft niemand mij bijgestaan, 
allen hebben mij in de steek gelaten. 
Moge het hun niet worden aangerekend. 
Maar de Heer heeft mij terzijde gestaan en mij kracht gegeven 
om mijn ambt als prediker van het evangelie 
ten einde toe te vervullen, 
zodat alle volkeren ervan horen. 
En ik werd verlost uit de muil van de leeuw. 
De Heer zal mij blijven beschermen tegen alle boze aanslagen 
en mij behouden overbrengen naar zijn hemels koninkrijk. 
Hem zij de heerlijkheid in de eeuwen der eeuwen! Amen. 
Woord van de Heer.   Wij danken God. 
 
 
♫  Acclamatie 
 

Halleluja.  
Maak ons hart ontvankelijk, Heer,  
opdat wij de woorden van uw Zoon begrijpen.  
Halleluja.  
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Evangelielezing: Lucas 18, 9-14 
 

De Heer zij met u.   En met uw geest. 
Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus  
volgens Lucas.     Lof zij U, Christus. 
In die tijd zei Jezus tot hen die 
– overtuigd van eigen gerechtigheid – 
de anderen minachtten, 
de volgende gelijkenis: 
“Twee mensen gingen op naar de tempel om te bidden; 
de een was Farizeeër en de andere een tollenaar. 
De Farizeeër stond met opgeheven hoofd 
en bad bij zichzelf als volgt: 
God, ik dank u dat ik niet ben als de rest van de mensen, 
rovers, onrechtvaardigen, echtbrekers, 
of ook als die tollenaar daar. 
Ik vast tweemaal per week 
en geef tienden van al mijn inkomsten. 
Maar de tollenaar bleef op een afstand 
en wilde zelfs zijn ogen niet opheffen naar de hemel; 
maar hij klopte zich op de borst en zei: 
God, wees mij zondaar genadig. 
Ik zeg u: 
deze ging gerechtvaardigd naar huis en niet die andere; 
want al wie zich verheft zal vernederd, 
maar wie zich vernedert zal verheven worden.” 
Woord van de Heer.   Wij danken God. 
 
 

 
♫  Acclamatie 
 

Alleen een woord om te vertrouwen,  
alleen een mens op te bouwen,  
tot Uw stad van vrede komt.  
 
 
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. 
 

 
Voorbede 
 
♫  Acclamatie 
 

Zendt Gij uw geest, dan komt er weer leven,  
dan maakt Gij uw schepping weer nieuw 
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DIENST VAN DE TAFEL 

 
Het halen van het Heilige Brood 
 
 
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: Missiezondag (NL65 INGB 0000 0015 66) 
 
 
Lied 
 

Refrein: Geprezen o Heer, en geloofd en gedankt  
om uw schepselen die U dienen;  
laudate e benedicete mi Signore, laudate. 
 

Wees geprezen, o Heer, om Uw schepsel  
broeder zon die voor ons de dag tot dag maakt  
en met licht en kleur stralend heenwijst  
naar de bron die het leven in zijn volheid draagt.  Refrein: 
 

Wees geloofd onze Heer, om de glans van  
zuster maan en miljoenen sterren, fonkelend en kostbaar;  
om de wolken en licht en om alle weerbericht,  
broeder wind, fris en zacht of ontembaar.  Refrein:  
 

Om het water dat helder en goed is  
voor wat leeft en verdeeld in duizend stromen.  
Wees geloofd om broeder vuur die ons licht en warmte geeft  
en met kracht in ons hart wil komen.    Refrein: 
 

Wees geprezen, mijn Heer, om Uw schepping die ons voedt: 
om de overvloed van moeder aarde  
die die, bloemen en kruiden en vruchten groeien doet  
en wat leeft verhoogt in waarde.     Refrein: 
 
 
 

Bereiding van de gaven 
 

Bidt broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan 
worden door God, de almachtige Vader.  

7 



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 

 
 

Gebed over de gaven 
 
 
 
Het eucharistisch gebed 
 

V: de Heer zal bij u zijn.  A: De heer zal u bewaren 
V: verheft uw hart.  
A: wij zijn met ons hart bij de Heer.  
V: Brengen wij dank aan de Heer, onze God.  
A: Hij is onze dankbaarheid waardig.  

 
 
 

 
Prefatie 
 

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 door Jezus Christus onze Heer. Die 
eenmaal door de dood is heengegaan, het ontzagwekkend 
wonder heeft volbracht, die ons wegvoert uit het slavenhuis van 
dood en zonde, om te zijn; uw uitverkoren en geheiligd volk, - 
koningen en priesters worden wij genoemd. Uw grote daden, 
God, verkondigen wij overal; dat Gij ons uit de duisternis 
geroepen hebt om mu te leven in uw onvergankelijk licht. 
Daarom, met alle engelen, machten en krachten, met allen die 
staan voor uw troon, loven en aanbidden wij U en zingen U toe 
vol vreugde: 
 

♫  Heilig 
 

Heilig, heilig, heilig, de Heer, de God der hemelse machten! 
Vol zijn hemel en aarde van Uw heerlijkheid.  
Hosanna in den hoge.  
Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren.  
Hosanna in den Hoge.  
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Eucharistisch gebed 
 
 
 

♫  Acclamatie 
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood  
en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt.  
 
 
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. 
 

Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef vrede in onze dagen,  
dat wij gesteund door uw barmhartigheid, 
vrij mogen zijn van zonde, en beveiligd tegen alle onrust. 
Hoopvol wachtend op de kost van Jezus, Messias, uw Zoon.  
 

Want van U is het koninkrijk  
en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.  
 

 
Vredewens 
 

Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd;  
“Vrede laat Ik u; mijn vrede geef Ik u”, 
Let niet op onze zonden maar op het geloof van uw kerk;  
vervul uw belofte: geef  genadig vrede in uw naam  
en maak ons één.  Gij die leeft in eeuwigheid. Amen.  
De vrede des Heren zij altijd met u. En met uw geest. 
Wenst elkaar de vrede.  
 

 
♫  Lam Gods 
 

Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld,  
ontferm U over ons. (2x) 
Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld,  
geef ons Uw vrede.  
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Delen van het Heilige Brood 
 
 
Communielied 
 

Gezegend zijt Gij, gezien heel uw schepping,  
het licht van de dag en de donkere nacht.  
Gezegend zijt Gij, om lucht en om water,  
rivieren en zeeën, één levende stroom.  
 

Gezegend zijt Gij, om groeizame aarde,  
om zaden en bloesem en al het gewas.  
Gezegend zijt Gij, om wind en om regen,  
de wouden en bossen, zij zingen uw lof.  
 

Gezegend zijt Gij, om ruimte te over,  
de maan en de sterren, ongrijpbaar nabij.  
Gezegend zijt Gij, Gij schepper van dieren,  
de panter het geitje, de leeuw en het lam.  
 

Gezegend zijt Gij om mensen, uw kind’ren,  
tot leven geroepen, soms even uw beeld.  
Gezegend zijt Gij, om tijd ons gegeven,  
om dagen van werken, om uw dag van rust. 
 

Gezegend zijt Gij, om brood voor het leven,  
om mensen die delen hun have en goed. 
Gezegend zijt Gij, om heldere klanken,  
om talen en woorden, die reiken naar U. 
 

Gezegend zijt Gij, om hemel en aarde,  
beadem de woorden, ontvang onze stem.  
 
  
 
Dankgebed 
 
 
Mededelingen 
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♫  Zegenbede 
 

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. 

 

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. 
 
 
 

Slotlied 
 

De steppe zal bloeien. 
De steppe zal lachen en juichen.  
De rotsen die staan vanaf de dagen der schepping, 
staan vol water, maar dicht, de rotsen staan open.    
Het water zal stromen, het water zal tintelen, stralen,  
dorstigen komen en drinken.  
De steppe zal drinken, de steppe zal bloeien, 
de steppe zal lachen en juichen. 
 

De ballingen keren.  
Zij keren met blinkende schoven.  
Die gingen in rouw tot aan de einden der aarde,  
één voor één, en voorgoed, die keren in stoeten. 
Als beken vol water, als beken vol toesnellend water,  
schietend omlaag van de bergen, 
als lachen en juichen. Die zaaiden in tranen, 
die keren met lachen en juichen. 
 

De dode zal leven, de dode zal horen: nu leven.  
Ten einde gegaan en onder stenen bedolven; 
dode, dode sta op, het licht van de morgen.  
Een hand zal ons wenken, een stem zal ons roepen:  
Ik open hemel en aarde en afgrond 
en wij zullen horen en wij zullen opstaan 
en lachen en juichen en leven. 
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