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Zang vooraf: Zum Agnus Dei                       F. Schubert 
 

Mein Heiland, Herr und Meister! 
Dein Mund so segensreich, 
sprach einst das Wort des Heiles: 
"Der Friede sei mit Euch!" 
O Lamm, das opfernd tilgte 
der Menschheit schwere Schuld, 
send' uns auch Deinen Frieden 
durch Deine Gnad' und Huld. 
 
In dieses Friedens Palmen 
erstirbt der Erdenschmerz, 
sie wehen Heil und Labung 
ins sturmbewegte Herz; 
und auch die Erdenfreude, 
durch ihn geheiligt, blüht 
entzückender und reiner 
dem seligen Gemüt. 
 
Herr, uns're Lieben alle, 
die nun bereits von hier 
ins Land des Friedens gingen, 
nimm sie, nimm sie zu Dir! 
Laß einst sie dort uns finden! 
O seliger Verein, 
Wenn wir des Himmelsfriedens 
zusammen uns er freu'n! 
 
Mein Heiland, Herr und Meister, 
o sprich erbarmungsreich 
zu uns das Wort des Heiles: 
"Der Friede sei mit Euch!" 
Send' uns den Himmelsfrieden, 
den nie die Erde gibt, 
der nur dem Herzen winket, 
das rein und treu Dich liebt!  
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Openingslied: Hoort hoe God met mensen omgaat  
   
Hoort hoe God met mensen omgaat,  
hoe Hij zijn belofte houdt,  
die de mens van den beginne  
adem geeft en gaande houdt.  

Hoort hoe God met mensen omgaat  
hoe Hij onze Schepper is  
die ons maakt tot zijn getuigen  
dragers van zijn beeltenis.  

Hoort hoe God met mensen omgaat  
hoe Hij tot Maria kwam  
die Hij van het woord vervulde  
eens beloofd aan Abraham.  
   
Hoort hoe God met mensen omgaat  
hoe Hij ons een Dienaar zond  
die met liefde als zijn wapen  
ons voorgoed aan zich verbond.  
   
Hoort hoe God met mensen omgaat  
hoe wij Hem ter harte gaan  
die ook hier tot ons zal spreken  
als wij vragen naar zijn Naam.  
  
Kruisteken: 
 
P: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest 
A: Amen 
P: De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God 
  en de gemeenschap van de heilige Geest zij met u allen. 
A: En met uw geest. 
 
Welkom  
 
Ontsteken van de parochiekaars 
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Schuldbelijdenis:   
 
Allen: Om de pijn, om de leugen, om de schijn en teveel, 
om de duisternis die we soms zoeken. 
Barmhartige God wil ons vergeven.  
Koor: Kyrie eleison. 
  
Allen: Om de oorlog, om de angst, om de lafheid en de wrok, 
om de duisternis die we soms zijn. 
Barmhartige God wil ons vergeven. 
Koor: Christe eleison. 
 
Allen: Om de hoogmoed, om de verering van de buitenkant, 
om de hardheid, ongastvrijheid. 
Barmhartige God wil ons vergeven. 
Koor: Kyrie eleison. 
 
Moge de almachtige God, zich over ons ontfermen,  
onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. 
Amen 
 
Gloria:  
                                            
Gloria in excelsis Deo  
et in terra pax hominibus bonae voluntatis.  
Laudamus te. Benedicimus te.  
Adoramus te. Glorificamus te.  
Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam.  
Domine Deus, rex caelestis, Deus Pater ornnipotens,  
Domine Fili unigenite, Iesu Christe,  
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris,  
qui tollis peccata mundi, miserere nobis;  
qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram;  
qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis.  
Quoniam tu solus sanctus,  
tu solus Dominus, tu solus altissimus, Iesu Christe,  
cum sancto Spiritu in gloria Dei Patris.  
Amen. 
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Gebed 
 

LITURGIE VAN HET WOORD 
 
Eerste lezing: Wijsheid 7, 7-11  
 
Ik bad, en inzicht werd mij geschonken, ik smeekte, en de geest der 
wijsheid kwam over mij. Ik verkoos haar boven scepters en tronen, 
en in vergelijking met haar beschouwde ik rijkdom als niets; zelfs de 
kostbaarste steen stelde ik met haar niet gelijk, want alle goud is 
vergeleken met haar slechts stof, en zilver niet meer dan slijk. Ik 
hield van haar meer dan van gezondheid en schoonheid, en ik 
stelde haar boven het licht. Want de glans die zij uitstraalt, 
verbleekt nooit. Met haar vielen mij alle goederen ten deel, en 
dankzij haar verwierf ik rijkdommen zonder tal.  
 

Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Tussenzang: Zingt en speelt voor de Heer  
   
Refrein: Zingt en speelt voor de Heer van ganser harte  
             Zegt voor alles dank aan God.  
             Zingt en speelt voor de Heer van ganser harte  
             Zegt voor alles dank aan God.  
   

Zingt nu de Heer een nieuw lied, een nieuw lied,  
zingt de Heer, aarde alom;  
zingt de Heer, zegent zijn naam,  
dag op dag verkondigt zijn heil.                                                       Refrein  
   

Eert de Heer om zijn heerlijke naam:  
draagt dan uw gaven, uw gaven Hem aan,  
komt in zijn hoven, zijn hoven getreden.  
Buigt, plechtig getooid, voor de Heer.                                       Refrein 

                                    
Eer zij de heerlijkheid, de heerlijkheid Gods:  
Vader, Zoon en heilige Geest,  
Vader, Zoon en heilige Geest,  
tot in de eeuwen der eeuwen. Amen, amen.                            Refrein 
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Tweede lezing: 
 
Het leven op aarde is vreugde en rijkdom, 
ontvouwt zich in schoonheid, fris groen brengt haar mee, 
het kleurt de seizoenen, alle bergen en dalen, 
van ster tot onstuimige zee. 
 
Ons leven op aarde: fontein vol van goedheid 
stroomt over in arbeid, in passie en pijn, 
in de hectische steden en de stilte van wijsheid 
in elk kind, onbevangen en klein. 
 
Dit leven op aarde: een bron van genezing, 
welt op in ons lachen, zingt mee in ons lied. 
Brengt zorg voor de armen, geeft gemeenschap en liefde, 
bevrijdt onze ziel van verdriet. 
 
Dus houd van het leven, geef dank aan de Schepper, 
wees blij met het licht van de Zoon dat ons tooit. 
Voel de kracht van de Geest en volg het pad van de vrede 
tot ons leven zijn tijd heeft voltooid. 

 
Alleluja:  Als iemand mij liefheeft 
 

Refrein: Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.  
   
Als iemand Mij liefheeft,  
zal hij mijn Woord onderhouden;  
en Wij zullen tot hem komen.                                                         Refrein 

 
 
Evangelielezing: Marcus 10, 17-30 
 

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.  
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Toen Jezus zich weer op weg begaf, kwam er iemand aanlopen die 
zich voor Hem op de knieën wierp en vroeg: "Goede meester, wat 
moet ik doen om het eeuwig leven te verwerven?". Jezus 
antwoordde: " Waarom noemt ge Mij goed? Niemand is goed dan 
God alleen. Ge kent de geboden: Gij zult niet doden, gij zult geen 
echtbreuk plegen, gij zult niet stelen, gij zult niet vals getuigen, gij 
zult niemand te kort doen, eer uw vader en uw moeder". Hij gaf 
Hem ten antwoord: " Dit alles heb ik onderhouden van mijn jeugd 
af". Toen keek Jezus hem liefdevol aan en sprak: " Eén ding 
ontbreekt u; ga verkopen wat ge bezit en geef het aan de armen, 
daarmee zult ge een schat bezitten in de hemel, en kom dan terug 
om Mij te volgen". Dit woord ontstelde hem en ontdaan ging hij 
heen omdat hij vele goederen bezat. Toen liet Jezus zijn blik gaan 
over zijn leerlingen en zei tot hen: " Hoe moeilijk is het voor 
degenen die geld hebben het Koninkrijk Gods binnen te gaan!". De 
leerlingen stonden verbaasd over wat Jezus zei. Daarom herhaalde 
Hij: "Kinderen, wat is het moeilijk het Koninkrijk Gods binnen te 
gaan. Voor een kameel is het gemakkelijker door het oog van een 
naald te gaan dan voor een rijke in het Koninkrijk Gods te komen". 
Toen waren ze nog meer verbijsterd en ze zeiden tot elkaar: "Wie 
kan dan nog gered worden?. Jezus keek hen aan en zei: " Dit ligt 
niet in de macht der mensen maar wel in die van God: want voor 
God is alles mogelijk. 
 

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 

 
Geloofsbelijdenis:  
 

Inleiding: 
P: Ik geloof in God die ons heeft geschapen als mensen om van te 
houden. 
Ik geloof in zijn Zoon die hart heeft voor elke mens  
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en die niemand verloren laat lopen.  
Ik geloof in de Geest die ons bevrijdt en bemoedigt. 
Belijden wij samen dat geloof: 
 
Allen:   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. 
 
Besluit:    P: zo beamen wij:  
Allen: Ik geloof in elke mens, dat hij een kind van God is,  
altijd de moeite waard. 
Ik geloof in mensen, die elkaar beschermen,  
en staat zijn om gemeenschap te zijn. 
Ik geloof dat ons leven zo sterk is en zo kostbaar,  
dat het nooit zal vergaan, dat het -gekend en bemind–  
bewaard zal blijven in de handen van God, 
Schepper van alles wat leeft.  
Dit alles geloof ik omwille van Jezus Christus,  
Koning van het heelal, Zoon van God, onze Heer. 
 
Voorbeden: 
 
Wij bidden voor mensen die lijden onder de gevolgen van de 
klimaatcrisis: 
Onder de droogte, en daardoor onder honger, overstromingen en 
natuurbranden. 
Dat zij worden gezien en gehoord,  
dat niet de last van de klimaatcrisis op hen wordt afgewenteld. 
Laat ons bidden: 
Allen: Keer U om naar ons toe, keer ons toe naar elkaar 
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Wij bidden voor mensen op wie bezuinigd wordt.  
Mensen zonder aanzien, mensen in armoede,  
mensen die te lang moeten wachten op een huis,  
mensen die kwetsbaarder zijn dan anderen  
en te weinig zorg krijgen:  
kinderen en jongeren zonder een veilige thuisbasis, 
mensen zonder netwerk.  
Laat ons bidden: 
Allen: Keer U om naar ons toe, keer ons toe naar elkaar 
 
Wij bidden om omkeer, omdat het leven zelf bedreigd wordt.  
Dat in onze samenleving niet langer het geld alles bepaalt, maar 
dat wij kijken naar wat nodig is voor mensen en voor de aarde. 
Laat ons bidden: 
Allen: Keer U om naar ons toe, keer ons toe naar elkaar  
 
Wij bidden voor onze gemeenschap. Dat wij leven met de nieuwe 
duurzame aarde voor ogen, daarnaar op weg durven gaan, elkaar 
steunend en zo een levende gemeenschap vormen. 
Laat ons bidden” 
Allen: Keer U om naar ons toe, keer ons toe naar elkaar 
 
Intenties. 
Afsluitend gebed door de pastoor 
 
EUCHARISTISCHE LITURGIE 
 

Bereiding van de gaven 
 

Collecte:  
 

Ronde mandjes: voor onze geloofsgemeenschap 
Vierkante mandjes: voor Pax Utrecht.  
Pax is een non profit organisatie die zich richt op het realiseren van     
een vreedzame samenleving. 
Zie uitgebreide tekst achterin dit boekje. 
U kunt uw gaven bij het verlaten van de kerk in de mandjes 
deponeren. 
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Offerandelied: Blijf niet staren 
 
Blijf niet staren op wat vroeger was.  
Sta niet stil in het verleden.  
Ik, zegt Hij, ga iets nieuws beginnen.  
Het is al begonnen, merk je het niet?  
  
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. 
 
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 Christus onze Heer, die met ons onbestendig 
lot begaan, is mens 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 bidden 
U toe met de woorden: 
 
Sanctus:                                                      
                                                               
Dominus Deus Sabaoth.  
Pleni sunt caeli et terra. gloria tua.  
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Hosanna in excelsis.  
Benedictus qui venit in nomine Domini.  
Hosanna in excelsis.    
                                                                  
Eucharistisch gebed:  IIIb  
  
Ja Heer, Gij zijt werkelijk de heilige; heel uw schepping moet U wel 
prijzen, want door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, maakt Gij 
alles levend en heilig, in de kracht van de heilige Geest. Altijd blijft 
Gij bezig, U een volk bijeen te brengen uit alle naties en rassen en 
talen; want van oost en west moet door een zuivere offergave hulde 
worden gebracht aan uw Naam. 
 
Wij hebben deze gaven dan ook hier gebracht om ze aan U toe te 
wijden. In alle ootmoed vragen wij U, ze te heiligen door uw Geest, 
en ze lichaam en bloed te doen worden van Jezus Christus, uw 
Zoon, onze Heer, op wiens woord wij deze geheimen vieren. 
 
Want in de nacht dat Hij werd overgeleverd, nam Hij brood en sprak 
daarover het dankgebed om uw Naam te verheerlijken. Toen brak 
Hij het brood, gaf het aan zijn leerlingen en zei: Neemt en eet 
hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. 
 
Zo nam Hij ook na de maaltijd de beker en sprak een zegenbede 
om uw Naam te verheerlijken. Hij gaf hem aan zijn leerlingen en 
zei: 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. 
 
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij 
wederkeert dat Gij verrezen zijt. 
 
Daarom, Heer, gedenken wij het heilzaam lijden en sterven van uw 
Zoon, zijn glorievolle verrijzenis, en zijn verheffing aan uw 
rechterhand; zo staan wij vol verwachting open voor zijn 
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wederkomst en bieden U vol dankbaarheid dit offer aan, zo levend 
en heilig. 
 
Wij vragen U, Heer: zie welwillend neer op het offer van uw Kerk, 
en wil er uw Zoon in herkennen, door wiens dood Gij ons met U 
verzoend hebt. Geef dat wij mogen worden verkwikt door het 
nuttigen van zijn lichaam en bloed. Vervul ons van zijn heilige 
Geest opdat men ons in Christus zal zien worden tot één lichaam 
en één geest. 
 
Moge Hij ons maken tot een blijvende offergave voor U: dan zullen 
wij het erfdeel verkrijgen dat Gij ons beloofd hebt, samen met 
Maria, de heilige Maagd en Moeder van God, met de heilige Jozef, 
haar bruidegom; samen met uw apostelen en martelaren, met de 
heilige Suitbertus en Barbara en Johannes de 23e en met allen die 
in uw heerlijkheid zijn en daar voor ons bidden. 
 
Mogen de vrede in de wereld en het heil van alle mensen toenemen 
door dit offer van uw Zoon, dat ons in handen is gegeven opdat wij 
met U worden verzoend. Maak uw volk, onderweg hier op aarde, 
sterk in liefde en geloof: samen met uw dienaar Franciscus, onze 
paus, en Willem, onze bisschop, Theodorus en Hermanus, onze 
hulpbisschoppen, met alle bisschoppen, de geestelijkheid en heel 
het gelovige volk dat Gij U hebt verworven. 
 
Wij vragen U, welwillend te staan tegenover de wensen van deze 
gemeenschap die hier bij U is, en waarvan Gij de Vader zijt. Goede 
God, breng in uw barmhartigheid al uw kinderen van overal bijeen. 
 
Laat onze overleden broeders en zusters, ja, laat allen die U lief 
waren en die van hier zijn heengegaan, genadig binnen in uw Rijk. 
Ook wijzelf hopen daar eens te mogen zijn, om met hen samen 
voor altijd te mogen genieten van uw heerlijkheid, door Christus 
onze Heer. In Hem schenkt Gij alles wat goed is aan deze wereld. 
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. 
Allen: 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: 
 

Gezegend de vrede waarmee de aarde zal zijn bedekt. 
Gezegend de vrede die is beloofd en voorzegt 
 
Vrede voor wie lijden onder geweld: de vluchtelingen,  
de gevangenen, de hongerenden en de naam lozen. 
 
Gezegend de vrede die angst en haat verdrijft.  
Gezegend de vrede die nieuwe geschiedenis schrijft.  
Dat wij allen mogen meeschrijven aan die vrede. 
 
Moge de vrede van Christus met ons zijn. 
Wensen wij elkaar – in een klein gebaar- die vrede toe. 
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Breken van het brood 
 
Agnus Dei:  
                                                                                  
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis;  
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis;  
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.  
                                                                                
Uitnodiging tot de heilige 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. 
 
Uitreiken van de heilige Communie 
 
-  De H. Communie wordt uitgereikt op 2 plaatsen, vóór bij het altaar 

-  In het middenschip wordt u verzocht te wachten tot de   

   gastvrouw/gastheer aangeeft dat u aan de beurt bent. 

-  Houd afstand. 

-  In de zijtransepten en in de zijbeuken blijft u op uw plaats zitten.  

   U krijgt ter plaatse de communie 

-  De hostie wordt alleen op de hand gelegd. 
 
Lied tijdens de communie: Deze wereld omgekeerd  
   
De wijze woorden en het  groot vertoon,  
de goede sier van goede werken  
de ijdelheden op hun pauwentroon  
de luchtkastelen van de sterken  
al wat hoog staat aangeschreven  
zal Gods woord niet overleven  
hij wiens kracht in onze zwakheid woont  
beschaamt de ogen van de sterken.  
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Zijn woord wil deze wereld omgekeerd:  
dat lachen zullen wij die wenen,  
dat wonen zal wie hier geen woonplaats heeft  
dat dorst en honger zijn geleden -  
Die onvruchtbaar bleef, zal vruchtbaar zijn  
die geen vader was, zal vader zijn  
mensen zullen andere mensen zijn  
de bierkaai wordt een stad van vrede.  
   
Wie denken durft, dat deze droom het houdt,  
een vlam die kwijnt maar niet zal doven  
wie zich aan deze dwaasheid toevertrouwt  
al komt de onderste steen boven:  
die zal kreunen onder zorgen  
die zal vechten in 't verborgen  
die zal waken tot de morgen dauwt -  
Hij zal zijn ogen niet geloven.  
  
Moment van stilte voor persoonlijk gebed 
 
Slotgebed 
 
Wens: 
 
Voor de toekomst is het van belang  
dat mensen bij elkaar thuis mogen zijn. 
  
Het gevoel hebben dat je welkom bent,  
geeft aan het leven zin en inhoud. 
Je mag zijn wie je bent.  
Er is ruimte voor je vreugde en verdriet. 
Je ontmoet een luisterend oor.  
Je deelt in elkaars leven. 
  
Waar je gastvrij ontvangen wordt of  
waar je je deur naar anderen openzet, 
daar vind je geborgenheid en liefde.  
Het geeft je alle kansen om een nieuwe mens te worden.  
Er is geen sprake van ‘moeten’ maar van ‘mogen’. 
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Je hoeft geen stand op te houden,  
omdat je je helemaal aanvaard weet. 
Daarin wordt de naam van God waargemaakt,  
de naam die luidt: Ik-zal-er-zijn. 
 
Mogen we elkaar steeds weer opnieuw ontmoeten  
en zo samen Gods naam waar maken. 
 
Mededelingen 
 
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: Lied van de opstanding  
   
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 gaan open.  
Het water zal stromen,  
het water zal tintelen, stralen,  
dorstigen komen drinken.  
De steppe zal drinken,  
de steppe zal bloeien,  
de steppe zal lachen en juichen.  
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De ballingen keren.  
Zij keren met blinkende schoven.  
Die gingen in rouw  
tot aan de einden der aarde,  

een voor een, en voorgoed,  
die keren in stoeten.  
Als beken vol water,  
als beken vol toesnellend water,  
schietend omlaag van de bergen.  
Met 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.  
 
 
  
-    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 afstand;  
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Collecte: 
 

PAX  brengt mensen bij elkaar die de moed hebben om voor vrede 
te gaan. Ze werkt samen met mensen in conflictgebieden, zoekt 
politici op en slaat de handen ineen met betrokken burgers 
Vrede is van ons allemaal. Iedereen die in vrede gelooft kan iets 
voor vrede doen. Pax roept betrokken burgers op om mee te doen. 
Van het plaatsen van een oproep op Facebook tot het opstarten 
van een Ambassade voor de vrede. 
 
PAX luidt de noodklok voor burgers in conflictgebieden, gebruik van 
omstreden wapens 
en slachtoffers van geweld en mensenrechtenscheidingen. 
Meer dan 100 bedrijven, gespecialiseerd in robotica kunstmatige 
intelligentie roepen via een open briefde VN op om “Killer Robots 
“te verbieden en zo de wereld te beschermen tegen volledig 
autonome wapens. 
Deze derde revolutie in oorlogsvoering kan leiden tot een 
levensgevaarlijke wapenwedloop, waarschuwen de ondertekenaars 
uit 26 landen. 
 
PAX werkt in opdracht van Pax Christi en IKV aan 
vredesprogrammas  vanuit een organisatie met een Raad van 
Toezicht en een directie. 
PAX opereert onafhankelijk van politieke belangen en wordt 
gesteund door een brede groep betrokken burgers, 
maatschappelijke organisaties en is verbonden met zes 
kerkgenootschappen , waaronder de Rooms Katholieke Kerk en de 
Protestante kerk in Nederland. 
 
Meer informatie : www.paxvoorvrede.nl 
IBANnr :  NL03TRIO 0390 5150 00 
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Mededelingen:    
 
 
In de maand oktober is er iedere vrijdagavond om 19.00 uur 
Rozenkransgebed in de dagkapel 
                                                                                                      
Bijeenkomst geloofsgemeenschap Houten: 

 
Op maandag 8 november is er een bijeenkomst voor alle 

parochianen uit de geloofsgemeenschap Houten. Het doel van de 

avond is om met de aanwezigen van gedachten te wisselen over de 

toekomst van de kerk in Houten. Ook worden de aanwezigen 

bijgepraat over het ouderenbeleid en de financiën binnen onze 

geloofsgemeenschap. 

Noteert u deze datum alvast in uw agenda. Tijd: 20.00 uur, plaats: 

de aula van de Van Harte  School (aan de Loerikseweg). In Open 

Venster van eind oktober treft u de volledige agenda 

aan.Locatieraad geloofsgemeenschap Houten    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               Dit boekje kunt u meenemen 
 
 
 
 
 


