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Intrede 

Binnenkomst met muziek door  
Muziekvereniging St. Caecilia en Drumfanfare Eensgezindheid. 

 

Intredelied (ondertussen gaan de korpsen zitten.) 

‘Samen in de naam van Jezus’ 

Samen in de naam van Jezus 
heffen wij een loflied aan, 

want de Geest spreekt alle talen 
en doet ons elkaar verstaan. 

Samen bidden, samen zoeken, 
naar het plan van onze Heer. 
Samen zingen en getuigen, 
samen leven tot zijn eer. 

Heel de wereld moet het weten 
dat God niet veranderd is 

en zijn liefde als een lichtstraal 
doordringt in de duisternis. 

't Werk van God is niet te keren, 
omdat Hij er over waakt. 

En de Geest doorbreekt de grenzen, 
die door mensen zijn gemaakt. 

 

Woord van welkom en inleiding op de viering 

Moment van stilte 

Gebed om inkeer 

V: Hier zijn wij, God, mensen die leven met het onzichtbare, 
met onze dromen en verwachtingen, met onze vragen en twijfels, 
op zoek naar een teken van uw aanwezigheid. 

A: God, wees aanwezig in ons midden,  
versterk ons zwakke geloof en onze wankele hoop. 

V: Hier zijn wij, God, mensen die leven met het onzichtbare, 
tussen geloof en ongeloof, tussen soms-zien en niet-zien, 
soms even iets van licht maar dan weer het onzekere duister. 
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A: God, wees aanwezig in ons midden,  
onze ogen en ons hart voor uw licht. 

V: Hier zijn wij, God, mensen die bloot staan aan gewenning en 
sleur, die het liefst vertrouwde wegen gaan, ons gewone gangetje, 
die moeite hebben om iets los te laten en nieuwe wegen te gaan. 

A: God, wees aanwezig in ons midden,  
vergeef ons als we niet altijd uw wegen gaan. 

V: God, wees aanwezig onder ons in Jezus Christus uw Zoon. 
opdat wij mogen leven in zijn naam. 

 

Heer ontferm U (koorzang) 

Heer, ontferm U, Heer, ontferm U, 
ontferm U, ontferm U, ontferm U. 

Christus, ontferm U, Christus, ontferm U, 
ontferm U, ontferm U, ontferm U. 

Heer, ontferm U, Heer, ontferm U, 
ontferm U, ontferm U, ontferm U. 

 

Lofzang 

‘Eert God’ 

Eert God die onze Vader is, weest allen welgemoed. 
Looft Hem, gij zult in vrede zijn, aanbidt al wat Hij doet. 

U Heer komt alle leven toe, en wie of waar Gij zijt, 
U is de macht, U zingen wij, dank voor Uw heerlijkheid. 

Lam Gods dat onze zonden draagt, neem deze lofzang aan. 
Gedenk ons in uw Koninkrijk, want Jezus is Uw naam. 

Gij die voor ons ten beste spreekt, Jezus Gij zijt de Heer. 
O eengeboren Zoon van God, kom haastig tot ons weer. 

 

Openingsgebed 
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Dienst van het Woord 

Eerste Lezing: 1 Koningen 19, 16-21 

Uit het eerste boek Koningen. 

In die dagen zei de Heer tot Elia: Gij moet Elisa,  
de zoon van Safat, zalven tot uw opvolger als profeet.  
Elia vertrok en trof Elisa, de zoon van Safat,  
terwijl die aan het ploegen was.  
Twaalf koppels ossen gingen voor hem uit;  
hijzelf bevond zich bij het twaalfde.  
Toen Elia langs kwam, wierp hij Elisa zijn mantel toe.  
Elisa liet de ossen in de steek, liep Elia achterna en zei:  
mij eerst afscheid nemen van mijn vader en mijn moeder;  
dan zal ik u volgen.  
Hij antwoordde hem: Ga maar weer terug;  
heb ik u soms tot iets verplicht?  
Hierop ging Elisa naar de ossen terug,  
slachtte er twee, kookte het vlees op het hout van de jukken en 
gaf het aan het werkvolk te eten.  
Daarna vertrok hij, volgde Elia en werd zijn dienaar. 

Zo spreekt de Heer – Wij danken God 

 

Tussenzang: Drumfanfare Eensgezindheid speelt: 
‘Yellow Mountains’ (Jacob de Haan / Henry Meijer.) 

 

Alleluia: 

Alleluia. Mijn schapen luisteren naar mijn stem, zegt de Heer, 
en Ik ken ze en zij volgen Mij. Alleluia. 

 

Evangelie: Lucas 9, 51-62 

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus 
volgens Lucas 

Toen de dagen van zijn verheffing hun vervulling naderden, 
aanvaardde Jezus vastberaden de reis naar Jeruzalem  
en zond boden voor zich uit.  
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Deze kwamen op hun tocht in een Samaritaans dorp  
om er zijn verblijf voor te bereiden.  
Maar de Samaritanen ontvingen Hem niet, omdat Jeruzalem  
het doel van zijn reis was.  
Toen de leerlingen Jakobus en Johannes dit gewaar werden, 
vroegen ze:  
Heer, wilt Gij dat wij vuur van de hemel afroepen  
om hen te verdelgen?  
Maar Hij keerde zich om en wees hen op strenge toon terecht. 
Daarop vertrokken zij naar een ander dorp.  
Terwijl zij onderweg waren, zei iemand tot Hem:  
Ik zal U volgen, waar Gij ook heen gaat.  
Jezus sprak tot hem:  
De vossen hebben holen en de vogels hun nesten, maar de 
Mensenzoon heeft niets waar Hij zijn hoofd op kan laten rusten. 
Tot een ander sprak Hij: Volg Mij.  
Deze vroeg:  
Heer, laat mij eerst terug gaan om mijn vader te begraven.  
Jezus zei tot hem: Laat de doden hun doden begraven;  
maar gij, ga heen en verkondig het Rijk Gods.  
Weer een ander zeide: Ik zal U volgen, Heer,  
maar laat mij eerst afscheid nemen van mijn huisgenoten.  
Tot hem sprak Jezus:  
Wie de hand aan de ploeg slaat, maar omziet  
naar wat achter hem ligt, is ongeschikt voor het Rijk Gods. 

Zo spreekt de Heer - Wij danken God 

 

Acclamatie 

‘Gij hebt woorden’ 

Gij hebt woorden van eeuwig leven; 
tot wie zouden wij anders gaan ? 

Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest. 
Gij hebt woorden van eeuwig leven; 
tot wie zouden wij anders gaan ? 

 

Overweging 
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Geloofsbelijdenis 

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 H. 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 H. 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 

Inzameling van de gaven 

 

Offerandelied: Muziekvereniging St. Caecilia speelt: 
‘Arioso’ (Johann Sebastian Bach - arr. Jacob de Haan) 

 

Viering van de Eucharistie 

V: Bidt, broeders en zusters, dat ons offer aanvaard mag 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. 

Gebed over de gaven 

Eucharistisch gebed  

V: De Heer zal bij u zijn. 

A: De Heer zal u bewaren. 

V: Verheft uw hart. 
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A: Wij zijn met ons hart bij de Heer. 

V: Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 

A: Hij is onze dankbaarheid waardig. 

Wij danken U, Heilige en sterke God. De wereld draagt Gij in Uw 
hand en Gij waakt over al Uw mensen. Gij brengt ons bijeen in 
deze gemeenschap om Uw Woord te horen en met een toegewijd 
geloof te treden in het spoor van Uw Zoon.  
Hij is de weg die leidt naar U, Hij is de waarheid, geen andere 
waarheid maakt ons vrij; Hij is het leven dat ons van vreugde  
vervult. Wij danken U voor de liefde die Gij ons toedraagt in 
Jezus Christus. Wij voegen onze stem bij het gezang der engelen 
en prijzen Uw heerlijkheid met dit lied 

 

Heilig, heilig, heilig (koorzang) 

Heilig, heilig, heilig, de Heer de God der hemelse machten. 
Vol zijn hemel en aarde van Uw heerlijkheid 

Hosanna, hosanna, hosanna, hosanna, hosanna in den hoge, 
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren. 

Hosanna, hosanna, hosanna, hosanna, hosanna in den hoge, 

 

V: Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. 
Heilig dan deze gaven, met de dauw van uw heilige Geest,  
dat zij voor ons worden tot lichaam en bloed  
van Jezus Christus onze Heer. 
Toen Hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, 
nam Hij het brood, sprak de dankzegging uit,  
brak het en gaf het aan zijn leerlingen met deze woorden: 

Neemt en eet hier van, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor 
u gegeven wordt. 

Zo nam Hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de 
dankzegging uit, en gaf hem zijn leerlingen met deze 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. 
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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: Zijn dood en verrijzenis indachtig, God,  
bieden wij U aan het levensbrood en de kelk van het heil.  
Wij danken U omdat Gij ons waardig keurt om voor uw 
aangezicht te staan en uw heilige dents te verrichten. 
Zó delen wij in het lichaam en bloed van Christus  
en wij smeken U dat wij door de heilige Geest  
worden vergaderd, tot ‘n enige kudde. 

Denk toch, Heer, aan uw Kerk, verspreid over de hele wereld,  
dat haar liefde volkomen wordt, één heilig volk  
met Franciscus onze paus en Willem onze bisschop  
en allen die uw heilig dienstwerk verrichten. 

Gedenk ook onze broeders en zusters  
die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis,  
ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg.  
Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licit van uw gelaat. 
Wij vragen U, ontferm U over ons allen,  
opdat wij tesamen met de Maagd Maria, de Moeder van Christus, 
met Jozef, haar bruidegom, met de Apostelen, met de heilige 
Martinus, en alle heiligen, die hier eens leefden in uw 
welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwige leven 
deelachtig te zijn en U loven en eren door Jezus Christus, uw 
Zoon. 

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 

A 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.  
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V. Verlos ons, Heer, ................... 

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

 

Vredewens 

Lam Gods (koorzang) 

Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld, 
ontferm U, ontferm U over ons. 

Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld, 
ontferm U, ontferm U over ons. 

Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld, 
geef ons, geef ons, geef ons de vrede,, vrede. 

 

Uitreiken van de Communie 

Communieliederen: 

‘Kom in mijn hart’ 

Kom in mijn hart, kom in mijn hart,  
oh, kom in mijn hart, mijn Meester. 
Breng keer op keer, Uw ware leer, 

opnieuw in mijn hart, mijn Meester. 

Blijf in mijn hart, blijf in mijn hart, 
oh, blijf in mijn hart, mijn Meester. 
Blijf op mijn vraag vanaf vandaag 

voorgoed in mijn hart, mijn Meester. 

Woon in mijn hart, woon in mijn hart, 
oh, woon in mijn hart, mijn Meester. 

Hier is Uw huis, Uw eigen thuis, 
ja, hier is mijn hart, mijn Meester. 

 

‘Waar mensen naast elkaar gaan staan’ 

Waar mensen naast elkaar gaan staan, 
Daar nemen krachten toe. 
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Daar wordt de Geest een machtig vuur 
dat licht en warmte geeft. 

Waar mensen groots elkaar vergeven 
na ruzie en geschil, 

Daar heerst de Geest die pijn geneest; 
wat dicht was opent zich. 

Waar mensen samen zoeken gaan, 
daar opent zich een weg. 

Daar wordt een  nieuw élan geboren: 
de Geest breekt zichtbaar door. 

Waar mensen samen delen gaan, 
Daar wordt een band gesmeed. 

Daar schroeit de Geest ons op zijn leest. 
Wij bouwen aan Zijn rijk.  Amen. 

 

‘Leid mij Heer’ 

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 

 

Gebed na de communie  

 

Mededeling waaronder slotwoord 
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Lied vooraf aan de ontlediging: ‘U zij de glorie’ 

U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie nu en immer meer. 
Uit een blinkend stromen daalde d’engel af, 
heeft de steen genomen van ’t verwonnen graf. 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie nu en immer meer. 

Zie Hem verschijnen, Jezus, onze Heer, 
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer. 
Weest dan volk des Heren blijd’ en welgezind 
en zegt telkenkere: ‘Christus overwint’. 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie nu en immer meer. 

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft. 
Die mij heeft genezen. Die mij vrede geeft. 
In zijn Godd’lijk wezen is mijn glorie groot, 
niets heb ik te vrezen in leven en in dood. 
U zij de glorie, opgestane Heer,  
U zij de victorie nu en immer meer. 

 
Plechtigheid van de ontlediging 

Zegen met het Allerheiligste 

 

Slotlied:  

(Ondertussen stellen de korpsen zich op voor vertrek.) 

‘Ga met God’ 

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. 
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Ga met God en Hij zal met je zijn. 
In zijn liefde je bewaren, 

in de dood je leven sparen. 
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. 

 

Vertrek met muziek door  
Drumfanfare ‘Eensgezindheid’ en Muziekvereniging ‘St. Caecilia’. 
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