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Openingslied:  Vol van verwachting      
                                                                                       m. E. Silcocks  

                         
Vol van verwachting zijn wij gekomen,  
om weer te weten waartoe wij bestaan.  
Verstillend van binnen, verlangend te horen  
het levende Woord, dat opnieuw wordt geboren  
waar mensen in aandacht en liefde verstaan.  
   
Tijd vloeit ineen: verleden wordt heden,  
toekomst wordt nu, maar altijd blijft het Woord:  
herinnerd te worden aan hoe wij bedoeld zijn,  
herscheppen de wereld waarmee wij vergroeid zijn,  
die opdracht aan alles wat ademt gaat voort.  
   
Samengekomen om te gaan vieren  
uur van gemeenschap, van Woord en van Geest,  
dat warm en met liefde en licht is doorweven,  
ons helpt om ons leven gestalte te geven.  
Verwachtingsvol zijn wij gereed voor dit feest.  
  
Kruisteken: 
 

Pr: In de naam van de Vader en de Zoon en de H. Geest. 
A: Amen. 
Pr: De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en 
 de gemeenschap van de heilige Geest zij met u allen. 
A: En met uw Geest. 
 
Begroeting 
 
Aansteken van de K.V.G. kaars 
 

Wij steken onze K.V.G. kaars aan 
uit dankbaarheid dat we hier vandaag 
bij elkaar mogen zijn ter gelegenheid 
van het gouden K.V.G. jubileum. 
Dat de banden die ons al die jaren 
met elkaar verbonden hebben 
mogen blijven voortbestaan. 
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Acclamatie: Senzenina  
                                                 Zuid-Afrikaans om te rouwen en te vieren  
Senzenina, Senzenina, Senzenina.  
   
Dat wij hier samen zijn.  
 
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. 
 
Heer ontferm U: 
 
Heer, ontferm U.  
Christus ontferm U.  
Heer ontferm U.  
 
Eer aan God:  
 
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 zonder der wereld,  
aanvaard ons gebed;  
Gij, die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm U over ons.  
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Want Gij alleen zijt de Heilige. Gij alleen de Heer.  
Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus,  
met de heilige Geest  
in de heerlijkheid van God de Vader. Amen.  
 

Gebed 
 

LITURGIE VAN HET WOORD 
 
Eerste lezing: Numeri 11, 25-29 
 
Uit het boek Numeri 
In die dagen, daalde de Heer neer in een wolk, sprak tot Mozes, en 
legde een deel van de geest die op Mozes rustte, op de zeventig 
oudsten. En toen de geest op hen rustte, profeteerden zij, maar 
later hebben zij het niet meer gedaan. Nu waren er twee mannen in 
het kamp gebleven. De één heette Eldad, de ander Medad. Ook op 
hen rustte de geest - zij stonden op de lijst, al waren zij niet naar de 
tent gegaan -, en zij profeteerden in het kamp. Een jongen ging het 
ijlings aan Mozes vertellen, en zei: "Eldad en Medad zijn aan het 
profeteren in het kamp". Jozua, de zoon van Nun, die reeds als 
jongeman in dienst van Mozes gekomen was, zei daarop tot Mozes: 
"Mijn heer, dat moet u hen verbieden". Mozes zei hem: "Waarom 
komt u voor mij op? Ik zou willen dat heel het volk van de Heer 
profeteerde, en dat de Heer zijn geest op hen legde”. 

 
   Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Tussenzang: Psalm 67 I 
 
Refrein: Heel de aarde jubelt en juicht voor de Heer,  
alleluia, alleluia!    
 
Ja, heel de aarde moet God wel prijzen,  
loven zijn machtig beleid,  
omdat Hij steeds op wondere wijze  
alles bestuurt in gerechtigheid.                   
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Refrein: Heel de aarde jubelt en juicht voor de Heer,  
alleluia, alleluia!  
 
Ja, God is goed, schenkt ons zijn zegen;  
toont ons zijn aanschijn van licht,  
Hij gaat ons voor op alle wegen,  
heeft uit de zonde ons opgericht.                   Refrein        
   

Hij is de God, die ons verblijdde,  
die onze nood heeft verstaan;  
die ons een hemels Paasmaal bereidde  
en zonder vrees door de wereld laat gaan.   Refrein   
   

Laat alle volken uw almacht vrezen,  
aller lof zij U gewijd,  
laat Heer, uw Naam bezongen wezen,  
in aller eeuwen eeuwigheid.                          Refrein     

 
Tweede lezing: Wanneer je denkt 

Wanneer je denkt, ik doe het goed 
tracht dan niet meer te vrezen. 
Al word je voor hetgeen je doet 
geen enkele keer geprezen. 
 
Wanneer je blij, maar weldoordacht 
jezelf probeert te geven 
zonder geweld en zonder macht 
speel jij jouw spel met ’t leven. 
 
Zo speelt het leven ook met jou. 
Het draait, het wenst, het keert. 
Je bent een man, je bent een vrouw 
die ieder uur nog leert.                                 Uit: Pluk eerst de vruchten 

 
Alleluja: 
 
Refrein: Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.  
Ik ben de goede Herder.  
Ik ken de mijnen en de mijnen kennen Mij.         Refrein   
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Evangelielezing: Marcus 9, 38-41 
 

Pr: De Heer zij met u. 
A: En met uw geest. 
Pr: Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus 
 volgens Marcus. 
A: Lof zij U, Christus. 
 
In die tijd zei Johannes tot Jezus: 'Meester, we hebben iemand die 
ons niet volgt in uw naam duivels zien uitdrijven, en we hebben 
getracht het hem te beletten, omdat hij geen volgeling van ons was'. 
Maar Jezus zei: 'Belet het hem niet, want iemand die een wonder 
doet in mijn Naam, zal niet zo grif ongunstig over Mij spreken. Wie 
niet tegen ons is, is vóór ons. Als iemand u een beker water te 
drinken geeft omdat gij van Christus zijt, voorwaar Ik zeg u: zijn 
loon zal hem zeker niet ontgaan.  
   
   Woord van de Heer. – Wij danken God. 

 
Acclamatie: Van U is de toekomst     
                                                                                      t. H. Oosterhuis / m. W. Vanderhoeven 
 

Van U is de toekomst, kome wat komt,  
licht dat niet dooft, liefde die blijft.  
  
Verkondiging 
 

Lied: Die mij droeg  
                                                                     t. H. Oosterhuis / m. T. Löwenthal  
   

Die mij droeg op adelaarsvleugels,  
die mij hebt geworpen in de ruimte  
en als ik krijsend viel mij ondervangen met uw wieken  
en weer opgegooid totdat ik vliegen kon  
op eigen kracht. 

 
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,  
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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:  
 
Wij bidden om hulp als we proberen gelijke kansen met elkaar te 
realiseren voor iedereen, ook al zijn wij allen heel verschillend. 
Laten we bidden om gelijke rechten tussen verschillende 
bevolkingsgroepen en mensen met uiteenlopende 
geloofsovertuigingen. 
Laat ons zingend bidden: 
 
Acclamatie: Keer U om 
 
Keer U om naar ons toe, keer ons toe naar elkaar. 
 
Wij bidden voor alle overledenen, en speciaal onze K.V.G. leden 
die ons voorgingen in de dood. 
Wij willen in het licht van deze gebeden ook onze eigen dierbare 
overleden herdenken. 
Laat ons zingend bidden: 
 
Acclamatie 
 
Voor de zieken en iedereen die niet bij deze viering aanwezig kan 
zijn. Voor de mensen die in eenzaamheid of angst leven, 
dat zij steun mogen ontvangen van God en van hun naasten. 
Laat ons zingend bidden: 
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Acclamatie 
 
Wij bidden voor de wereld waarin we leven, 
voor de aarde die we samen bewonen; 
dat er steeds meer mensen gevonden worden die kiezen voor het 
behoud van de schepping; 
dat we, ook in slechte tijden, het brood der aarde eerlijk delen. 
Laat ons zingend bidden: 
 
Acclamatie 
 
Wij spreken uit, de gebeden en gedachten die 
opgeschreven zijn in het voorbedeboek 
Laat ons zingend bidden: 
 
Acclamatie 
 
EUCHARISTISCHE LITURGIE 
 

Bereiding van de gaven 
Collecte: 
 

Ronde mandjes: voor onze geloofsgemeenschap 
Vierkante mandjes: voor Stichting Melania. 
Stichting Melania is een organisatie van, voor en door vrouwen in 
ontwikkelingslanden. Zij steunt basisprojecten in de derde wereld; 
kleinschalig, voor 1 tot 3 jaar, met het doel de zelfredzaamheid van 
een groep vrouwen te bevorderen. 
Zie uitgebreide tekst achterin dit boekje 
U kunt uw gaven bij het verlaten van de kerk in de mandjes 
deponeren. 

 
Offerandelied: Handen heb je om te geven     
                                                                                                                                               m. W. Boyce  

   

Handen heb je om te geven  
van je eigen overvloed  
en een hart om te vergeven  
wat een ander jou misdoet.  
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Refrein: Open je oren om te horen  
              open je hart voor alleman.  
   
Ogen heb je om te zoeken  
naar wat mensen nog ontbreekt  
en een hart om uit te zeggen  
wat een ander moed inspreekt.          Refrein  
   
Schouders heb je om te dragen  
zorg en pijn voor alleman  
en een hart om te aanvaarden  
wat een ander beter kan.                    Refrein  
   
Voeten heb je om te lopen  
naar de mens die eenzaam is  
en een hart om waar te maken  
dat geen mens een eiland is.              Refrein  
   
Oren heb je om te horen  
naar de mens die vrede is  
en een hart om te geloven  
in zijn God die liefde is.                       Refrein    
  
  
Pr: Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan  
      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 

 
Het Eucharistisch gebed 

 
Pr: De Heer zij met u. 
A: En met uw geest. 
Pr: Verheft uw hart. 
A: Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
Pr: Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 
A:  Hij is onze dankbaarheid waardig. 
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Prefatie: II van de zondagen door het jaar 

 

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, met ons on-
bestendig lot begaan, is vlees geworden, geboren uit de maagd; 
die, aan het kruis gestorven, ons gered heeft van de dood die 
eeuwig duren zou; die, opgestaan voorgoed, ons doet voortleven 
tot in eeuwigheid. Daarom met alle engelen, machten en krachten, 
met allen die staan voor uw troon, loven en aanbidden wij U en 
zingen U toe met de woorden:  
 

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.                                         
 
Eucharistisch gebed: VI 
 

Heer onze God, Gij zijt heilig en goed - en zó bekend met ons dat 
onze namen staan geschreven in Uw hand. Geen mens zult Gij 
vergeten dankzij Jezus Christus, Uw Zoon, die Gij hebt 
voortgebracht en uitgezonden hebt om tranen te drogen van 
mensen die geslagen zijn, om het hart te helen van mensen die 
gebroken zijn, om brood te worden voor vandaag en de vrede zelf 
te zijn. Wij danken U, dat Hij ons ruimte geeft en vrijheid schept.  
Wij danken U, dat Hij de naam geworden is voor heel ons leven ten 
einde toe.  
   

Heilig deze gaven, met de dauw van Uw heilige Geest, dat zij voor 
ons worden tot Lichaam en Bloed van Jezus Christus onze Heer.  
   
Want in de nacht dat Hij Zijn leven gaf, nam Hij brood in Zijn 
handen - Hij zegende U, Hij brak het 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.    
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Ook nam Hij de beker, zegende U weer, en gaf hem aan Zijn 
leerlingen met de 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.  
   
Verkondigen wij het mysterie van het geloof.  
   
Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker,  
verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.  
   
Heer onze God, zo gedenken wij Hem die weet wat lijden is en die 
de dood heeft gezien - die Gij hebt opgewekt en naam gegeven 
hebt hoog boven alle namen. Jezus de Heer is Hij, Die Is En Blijven 
Zal, - Uw rechterhand - en tot Hij komt verkondigen wij Hem door 
deze levensbeker en door dit brood dat wordt gedeeld.  
   
Wij bidden U: zend dan Uw Geest in ons, die over deze aarde gaat 
- en maak ons tot een volk dat recht doet om gerechtigheid; maak 
leven en welzijn toch groter en sterker dan oorlog en dood; en laat 
ons mensen zijn die woningen bouwen voor Uw stad van vrede; 
breek het geweld in ons en breng ons thuis bij U uit kracht van 
Hem, de Mensenzoon hier in ons midden.  
   
Bevestig Uw Kerk die in ballingschap is en maak haar één in liefde 
en geloof, tezamen met uw dienaar Franciscus, onze paus, Willem, 
onze bisschop en met alle bisschoppen. Samen met heel Uw volk, 
met Maria, altijd maagd, de moeder van de Heer, met Jozef, haar 
bruidegom, met de apostelen, martelaren en al Uw heiligen, vragen 
wij om Uw barmhartigheid voor levenden en doden, erkennen wij 
Uw grootheid en brengen wij U onze dank.  
   
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.   
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Communieritus 
 

Gebed des Heren: 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.  
   
Pr. Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef genadig vrede in onze 
dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, altijd vrij mogen 
zijn van zonde, en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl wij 
uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze 
Verlosser Jezus Christus.  
 
A. Want van U is het koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid in 
eeuwigheid. 
 
Vredeswens: 
 

In verband met het Coronavirus zullen we elkaar niet de hand reiken  
bij de vredeswens. 
 
Priester: 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 vrede in uw Naam en maak ons één.  
Gij, die leeft in eeuwigheid,  
Allen:  Amen. 
Priester: De vrede des Heren zij altijd met u  
Allen:  En met uw geest. 
 

 

Breken van het brood 
 

 



 

 14 

Lam Gods:   
 

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

 
Communie: 
 
Pr: Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. 
    Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. 
A: Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt,  
     maar spréék en ik zal gezond worden. 
 
-  De H. Communie wordt uitgereikt op 2 plaatsen, vóór bij het altaar en 

   achterin bij de deur. 

-  In het middenschip wordt u verzocht te wachten tot de   

   gastvrouw/gastheer aangeeft dat u aan de beurt bent. 

-  Houd 1,5 meter afstand. 

-  Vóór het ter communie gaan dient u eerst uw handen te desinfecteren bij 

   de desinfectiepalen. 

-  In de zijtransepten blijft u op uw plaats zitten. Een van de 

   gastvrouwen/gastheren komt bij u langs met een desinfectiemiddel om 

   uw handen te desinfecteren en u krijgt ter plaatse de communie 

   uitgereikt.  

-  De hostie wordt met behulp van een pincet alleen op de hand gelegd. 

 
Gezang bij de communie: Ave Maria      
                                                                                                                                                 m. J. Haagh 
 

Ave Maria, gratia plena. 
Dominus tecum, benedicta tu  
in muliéribus, et benedictus  
fructus ventris tui, Jesus.  
Sancta Maria, Mater Dei 
ora pro nobis, peccatoribus,  
nunc et in hora mortis nostrae.  
Amen.   
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Gebed na de communie 
 

SLOTRITEN 
 
Zegen en wegzending:    (allen gaan staan) 

 
Pr: De Heer zij met u. 
A: En met uw geest. 
Pr: Zegene u de almachtige God, de Vader,  
 de Zoon en de heilige Geest. 
A: Amen. 
Pr: Gaat allen heen in vrede. 
A: Wij danken God. 
 
Slotlied: God is die goed is  
                                                                                    J. Beijersbergen  
God is die goed is,  
woorden van liefde doet,  
vrede voor mensen is tijd geeft van leven.  
   
Zoals een adelaar jongen op vleugels draagt,  
draagt Hij zijn mensen als vrienden op handen.  
Licht in hun ogen gunt Hij de levenden,  
wonen in stilte doet Hij de doden.  
   
God is die goed is,  
woorden van liefde doet,  
vrede voor mensen is tijd geeft van leven.  
 
Zolang er woorden tussen de mensen zijn  
is Hij te horen en sprekend nabij.  
Nooit en te nimmer gaat Hij geborgen,  
dichtbij en ver is Hij van ons vandaan.  
   
God is die goed is,  
woorden van liefde doet,  
vrede voor mensen is tijd geeft van leven.  
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- bij de uitgang staan 2 verschillende collectemanden: het ronde 

mandje is bestemd  voor onze eigen geloofsgemeenschap,  

het vierkante mandje is bestemd voor het goede doel; 

- houd uw bijdragen alvast klaar in uw hand, zodat het verlaten van de 

kerk vlot kan verlopen;  

-   wacht tot de gastvrouw/gastheer aangeeft dat u kunt gaan lopen;  

-   houd 1,5 meter afstand;  

-       napraten buiten de kerk is prima, maar blijf niet te dicht bij de 

kerkdeur staan. In de tuin rondom de kerk is voldoende ruimte om 

elkaar te ontmoeten en houd ook dan voldoende afstand. 

 

 

 

Mededeling 
 
Meditatieve Viering: De bron van de liefde 
 
Op zaterdagavond 2 oktober a.s. start een nieuw seizoen 
meditatieve vieringen.  
Jaarthema is: Liefhebben.  
Een inspirerend werkwoord in deze tijd van polarisatie en groeiend 
wantrouwen tussen mensen en instanties.  
Deelthema: De bron van de liefde. Komen liefde en goedheid uit 
onszelf of worden ze ons van buitenaf geschonken?  
Zangeres Lysan van Winden zal deze avond muzikaal omlijsten, 
waarbij zij zichzelf begeleidt op de kleine harp. 
We hopen dit jaar zowel “in het echt” als livestream te kunnen 
vieren.  
Aanvang 19.00 uur, kerk open vanaf 18.45 uur. 
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Collecte: 
 
 

Stichting Melania is een organisatie van, voor en door vrouwen in 

ontwikkelingslanden. 

Zij steunt basisprojecten in de derde wereld; kleinschalig, voor 1 tot 3 jaar, 

met het doel de zelfredzaamheid van een groep vrouwen te bevorderen en 

een inkomen te generen om o.a. schoolkosten te bekostigen. 

Een groep vrouwen in Kenia, Homa Bay heeft een 

hogedrukspuit/autowasmachine met watertank  kunnen aanschaffen met 

behulp van Melania, hier kunnen ook tapijten en andere zaken mee 

gereinigd worden. 

De opbrengst gaat voor 20 % naar salarissen, 30% onderhoud, 30% is voor 

groepsleden en 20% voor het fonds om ter plaatse HIV/Aids wezen en 

weduwen te ondersteunen. Ook wordt van tijd tot tijd jeugd ingehuurd om 

te helpen bij activiteiten. 

De groep kweekt en verkoopt ook groenten ter plaatse. 

Het project AF-KE 29E  wordt ook ondersteund  door KVG Houten. 

Uw bijdrage wordt gevraagd voor een 2e machine om meer vrouwen 

trainingen te geven, zodat ook zij parttime hiermee aan de slag kunnen om 

een inkomen te genereren. De economische situatie is zodanig dat er 

genoeg klanten blijven komen en er is voldoende aanvoer van water en 

elektra. Het is een aardig dicht bevolkt gebied. 

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage aan deze groep vrouwen in 

Kenia . 

 

Namens Melania O.S. in den Haag/KVG Houten penningmeester KVG 

NL41RABO0329821253 

Met melding project AF-KE 29E voor Melania  

Contactpersoon Houten: Tonny Sontrop 
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Hopen   bidden   zoeken 

 
Ik hoop op vrouwen 

die blijven vertrouwen. 
Die van tevoren niet vragen 

voor hoeveel en waarom. 
 

Ik bid om vrouwen die blijven douwen; 
van doe het maar wel 

en kijk niet om. 
Ik bid om het beste 

van vandaag en van morgen, 
ik bid voor het mooiste waar ik van hou. 

 
Ik zoek naar het maximum wat er nog in zit, 

in vandaag en in morgen, in mij en jou. 
 

 

 

 



 

 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
 
 
 
 
 
 

Dit boekje kunt u meenemen 


