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Fijn dat u weer gekomen bent om weer samen te kunnen vieren na zo’n 
lange tijd, we hopen dat u het ervaart als weer thuis komen.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Celebrant: Pastoor F. Hogenelst 
R.K Barbaragemeenschap - Culemborg 
Piano: Jan Verkley 
Zang: Mascha van Treijen
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OPENING (allen gaan staan) 
 
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 Noach uitzicht bood 
die Hij redde uit het water, 
uit het duister van de dood. 
 

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 EN INLEIDING 
 

V: In de naam van de vader,  
 de Zoon en de Heilige Geest,  
A: Amen 
 

V: 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. 
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GEBED OM VERGEVING:  

V: Bidden wij samen tot God en tot elkaar om vergeving. 
 

A: 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. 

 

V: Moge de almachtige God zich over ons ontfermen,  
onze zonden vergeven  
en ons geleiden tot het eeuwig leven 

 

A: Amen. 
 
KYRIE: (Uit de Marcusmis) 
 

Heer ontferm U    
Christus ontferm U   
Heer, ontferm U   
 
LOFZANG: 10.000 Redenen 
 

Refrein: Loof de Heer, heel mijn hart. 
Heel mijn hart, prijs nu zijn heilige naam. 
Met meer passie dan ooit; 
Heel mijn hart, verheerlijk zijn heilige naam. 

 

De zon komt op, maakt de morgen wakker; 
mijn dag begint met een lied voor U. 
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen, 
laat mij nog zingen als de avond valt. 
 

Refrein 
 

Heer, vol geduld toont U ons uw liefde. 
Uw naam is groot en uw hart is goed. 
Van al die goedheid wil ik blijven zingen; 
tienduizend redenen tot dankbaarheid. 
 

Refrein 
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En op die dag, als mijn kracht vermindert, 
mijn adem stokt en het einde komt, 
zal mijn ziel uw loflied blijven zingen; 
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. 
 

Refrein 
 
OPENINGSGEBED 
 

 
DIENST VAN HET WOORD 
 
 

EERSTE LEZING: Uit de Profeet Jesaja 
Jes., 53, 10-11 

De Heer heeft besloten zijn dienaar te vernederen en hem te doen 
lijden. Waarlijk, hij gaf zijn leven als zoenoffer maar hij zal een 
nageslacht zien en het raadsbesluit van de Heer komt door hem tot 
vervulling. Na zijn lijden zal hij het licht zien en verzadigd worden.      
Door zijn zwoegen zal mijn rechtvaardige dienaar velen rechtvaardigen. 
Hij zal zich belasten met hun fouten. 
 

    Woord van de Heer – Wij danken God 
 
TUSSENZANG: Nog voor ik wist van ademen – naar psalm 139 
 

Nog voor ik wist van ademen,  
nog voor ik in haar schoot ontwaakte, 
nog voor ik geboren was,  
wist Jij van mijn bestaan. 
Nog voor ik wist van ademen,  
nog voor ik in haar schoot ontwaakte, 
nog voor ik geboren was,  
wist Jij van mijn bestaan. 
 

Refrein: Ver voor de tijd riep Jij mijn naam,  
gaf Je dag en nacht, 
gaf je tijd en eeuwigheid,  
gaf je jezelf: de AANWEZIGE 

 

Jij doorgrondt mij, Jij kent mij.  
Jij weet mijn zwakke kanten, 
Jij weet waar ik sta en zit,  
Jij weet van mijn bestaan. 
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Al dwaal ik door dikke mist,  
Al vlucht ik in hoge bergen, 
Jij weet waar ik ga en lig,  
Jij vindt mij overal. 
 

Refrein 
 

Jouw gedachten zijn te groot. 
Jouw daden zijn niet voor te stellen. 
Niet begrijpend, zoekende.  
Welk spoor leidt mij naar Jou? 
Ik roep Je naam ik zoek Jouw hulp.  
Ik verlang naar Jouw nabijheid. 
Ik ga de weg die toekomst heet.  
Om jou is mijn bestaan. 
 

Refrein: 
 

En altijd weer roep Jij mijn naam,  
geef je dag en nacht. 
Geef Je tijd en eeuwigheid,  
geef Je Jezelf: de EEUWIGE 
 
TWEEDE LEZING: Uit de brief aan de Hebreeën  
 

Hebr., 4, 14-16 

Broeders en zusters, Nu wij een verheven hogepriester hebben, een die 
de hemelen is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, nu moeten wij 
vasthouden aan onze belijdenis. Want wij hebben een hogepriester die 
in staat is mee te voelen met onze zwakheden. Hij werd zelf op allerlei 
manieren op de proef gesteld, precies zoals wij, afgezien dan van de 
zonde. Laten wij daarom vrijmoedig naderen tot de troon van Gods 
genade, om barmhartigheid en genade te verkrijgen  en tijdige hulp. 
 

    Woord van de Heer – Wij danken God 
 
ACCLAMATIE VOOR HET EVANGELIE:  
 

Refrein: Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja. 
 

Als iemand Mij liefheeft,  
zal hij mijn woord onderhouden;  
en Wij zullen tot hem komen.  
 

Refrein: Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja. 
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EVANGELIELEZING: 
 

De Heer zij met u  - en met uw geest. 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus 
    - lof zij U Christus 
 

Mc., 10, 35-45 

Toen kwamen Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, naar 
Jezus toe en zeiden: „Meester, wij willen dat U voor ons doet wat wij U 
vragen." Hij antwoordde hun: „Wat wilt ge dan dat Ik voor u doe?"  Zij 
zeiden Hem: „Geef dat in uw glorie een van ons aan uw rechter en de 
ander aan uw linkerhand moge zitten." Maar Jezus zei hun: „Ge weet 
niet wat ge vraagt. „Zijt ge in staat de beker te drinken die Ik drink en 
met het doopsel gedoopt te worden  waarmee Ik gedoopt word?" Zij 
antwoordden Hem: „Ja, dat kunnen wij." „Inderdaad", - gaf Jezus toe - 
„de beker die Ik drink zult gij drinken, en met het doopsel waarmee Ik 
gedoopt word, zult gij gedoopt worden; maar het is niet aan Mij u te 
doen zitten aan mijn rechter- of linkerhand, omdat alleen zij dit 
verkrijgen voor wie dit is bereid." Toen de tien anderen dit hoorden 
werden ze kwaad op Jakobus en Johannes. Jezus echter riep hen bij 
zich en sprak tot hen: „Gij weet dat zij die als heersers der volkeren 
gelden hen met ijzeren vuist regeren en dat de groten misbruik maken 
van hun macht over hen. „Dit mag bij u niet het geval zijn; wie onder u 
groot wil worden moet dienaar van u zijn, en wie onder u de eerste wil 
zijn moet aller slaaf wezen, want ook de Mensenzoon is niet gekomen 
om gediend te worden, maar om te dienen en om zijn leven te geven als 
losprijs voor velen." 
 

    Woord van de Heer – Wij danken God 
 
ACCLAMATIE NA HET EVANGELIE: Van God komt mij hulp 
 

Van God komt mijn hulp,  
Hij geeft vrede en rust, 
Mijn leven draagt hij in zijn hand. 
 

Van God komt mijn hulp,  
Hij alleen is mijn rust, 
Mijn leven draagt hij in zijn hand. 
 
VERKONDIGING 
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GELOOFSBELIJDENIS: (Allen belijden staande) 
 

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, van daar 
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:  
 

Na elke voorbede zingen we als acclamatie: 
K: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons. 

  
 

DIENST VAN DE TAFEL 
 

 
BEREIDING VAN DE GAVEN – OFFERANDE 
 

De altaartafel wordt in gereedheid gebracht en de offergaven worden 
aangedragen. Voor de kerkgangers is er een collecteschaal bij de 
uitgang, maar u  kunt zich ook bij de offergave aansluiten  
door uw gave over te maken naar de parochie. 
 

- RK Parochie H. Suitbertus   NL 98 ABNA 0470 168854 
- RK Parochie H. Paus Johannes XXIII NL 28 RABO 0155 614614 

 
OFFERANDELIED: Als het leven soms pijn doet 
 

Als het leven soms pijn doet en de storm gaat te keer 
In een tijd van moeite en verdriet 
Alsof de zon niet meer opkomt en het altijd donker blijft 
en de ochtend het daglicht nooit meer ziet 
 

Refrein: Juist op die momenten 
als het echt niet meer gaat 
Laat me merken laat me voelen 
dat U werkelijk bestaat 
Dat Uw armen om mij heen zijn 
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en Uw liefde mij omgeeft 
Dat ik zal zien als ik terugkijk 
dat U mij gedragen heeft 

 

Als ik kom met al mijn vragen met mijn twijfels en mijn pijn 
Met mijn angst en onveiligheid 
Dan lijkt de hemel soms van koper, geen gebed komt er doorheen 
en ik verstik in onzekerheid 
 

Refrein 
 

Heer wilt U mij helpen 
Als ik moe ben of verward 
Dat het geloof in mijn verstand 
ook zal leven in mijn hart 
 

Refrein 
 
AANBIEDEN VAN DE GAVEN: 
 

Pastor: Bidt, broeders en zusters, dat mijn en Uw offer,  
aanvaard mag worden door God, de almachtige Vader 

 

Allen: Moge de Heer het offer uit Uw handen aannemen, 
tot lof en eer van Zijn naam, 
tot welzijn van ons, en geheel Zijn heilige kerk. 

 
GEBED OVER DE GAVEN 
 
PREFATIE V van de zondagen door het jaar (Allen gaan staan) 
 

Pastor: De Heer zij met u; 
Allen: En met uw Geest. 
 

Pastor: Verheft Uw hart; 
Allen: Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
 

Pastor: Brengen wij dank aan de Heer, onze God; 
Allen: Hij is onze dankbaarheid waardig. 
 

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. Gij hebt deze aarde geschapen met al wat zij bevat; Gij hebt 
tijden en seizoenen ingesteld en de mens gemaakt naar uw beeld. Heel 
uw wonderlijke schepping hebt Gij aan hem onderworpen: in uw Naam 
mag hij over alles heersen en U altijd prijzen om het werk van uw 
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handen, door Christus onze Heer. Daarom, met alle engelen en 
heiligen, loven en aanbidden wij U en zingen vol vreugde: 
 

Heilig, heilig. (Uit de Marcusmis) 
 

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 dank zij Jezus Christus, de Zoon van uw 
genade, 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 woorden: 
Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn Lichaam, dat voor u 
gegeven wordt. 
 

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. 
 

Allen: Als wij dan eten van dit brood, en drinken uit deze beker 
 verkondigen wij de dood des Heren, totdat Hij komt. 
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Heer onze God, gedenken wij Hem die weet wat lijden is en de dood heeft 
gezien - die Gij hebt opgewekt en een 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, en met alle 
bisschoppen. 
Samen met heel uw volk, met Maria, altijd maagd, de moeder van de 
Heer, met de apostelen, martelaren, de heilige Johannes XIII, de heilige 
Suitbertus en al uw heiligen, vragen wij om uw barmhartigheid voor 
levenden en doden, erkennen wij uw grootheid en brengen wij U onze 
dank. 
 

V: 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 
 
ONZE VADER (Allen bidden samen) 
 

V:  Laten wij samen bidden tot God, onze vader,  
met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. 

 

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, 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. Amen. 
 
VREDESWENS;  
 

V: 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, amen. 
 

V: De vrede des Heren zij altijd met u  
 

A: En met uw geest. 
 

V: Wenst elkaar de vrede. 
 
LAM GODS: (Uit de Marcusmis) 
 

Lam Gods dat draagt de zondenlast van deze wereld, ontferm U over ons. 
Lam Gods dat draagt de zondenlast van deze wereld, ontferm U over ons. 
Lam Gods dat draagt de zondenlast van deze wereld, geef ons de vrede.  

 
 
BREKING VAN HET BROOD 
 
 

UITNODIGING TOT DE COMMUNIE 
 

V: 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. 
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COMMUNIELIED: Aan uw tafel 
 

U nodigt mij aan tafel, om dicht bij U te zijn; 
te proeven van het leven, dat U deelt door brood en wijn. 
U leidt mij in de stilte, ik volg U met ontzag: 
een plaats van rust waar ik U ontmoeten mag. 
 

U ziet mijn hart en leven, de onrust die verwart; 
mijn onbesproken vragen, die er leven in mijn hart. 
U kent al mijn gedachten, verbergen kan niet meer: 
in vertrouwen leg ik alles voor U neer. 
 

De beker in uw handen, neem ik vol liefde aan, 
uit handen die verwond zijn, waarin de tekens staan. 
Geen woorden meer van oordeel, genade onverdiend, 
die aan tafel wordt geproefd en wordt gezien. 
 

U deelt met mij de maaltijd, reikt mij verzoening aan. 
Uw liefde is nog groter dan de schuld die is voldaan. 
U toont mij uw genade, die werkzaam is in mij: 
door de kracht van uw genade ben ik vrij! 
 
GROET AAN MARIA; Ave Maria 
 

Ave Maria! 
Gratia plena, 
Maria gratia plena, 
Maria gratia plena. 
Ave, ave Dominus 
Dominus tecum 
Benedicta tu in mulieribus 
Et benedictus 
Et benedictus fructus ventris, ventris tui, Jesus 
Ave Maria! 
 
Vert. Wees gegroet Maria,  
 Vol van genade, de Heer is met U, 
  Gij zijt de gezegende onder de vrouwen,  
  en gezegend is Jezus 
 de vrucht van uw schoot. heilige  
 Wees gegroet Maria,  
. 

 
SLOTGEBED 
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MEDEDELINGEN  
 
WEGZENDING EN ZEGEN (allen gaan staan) 
 

V: De Heer zij met u; 
A: En met uw geest. 
 

V: Zegene u allen de almachtige God,  
Vader, Zoon en heilige Geest. 

A:  Amen 
 

V: Gaat nu allen heen in vrede. 
A:  Wij danken God. 
 
SLOTLIED: Slotlied: De kracht van Uw liefde 
 

Heer ik kom tot U 
Neem mijn hart, verander mij, 
Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U. 
Want Heer ik heb ontdekt, 
Dat als ik aan Uw voeten ben,  
Trots en twijfel wijken 
Voor de kracht van Uw liefde. 
 

Refrein: Houd mij vast, laat Uw liefde stromen. 
Houd mij vast, heel dichtbij Uw hart. 
Ik voel Uw kracht en stijg op als een arend 
Dan zweef ik op de wind, 
Gedragen door Uw Geest 
En de kracht van Uw liefde. 

 

Heer, kom dichterbij 
Dan kan ik Uw schoonheid zien 
En Uw liefde voelen, diep in mij. 
En Heer, leer mij Uw wil, 
Zodat ik U steeds dienen kan 
En elke dag mag leven 
Door de kracht van Uw liefde. 
 

Refrein:  
 

Dan zweef ik op de wind, 
Gedragen door Uw Geest 
En de kracht van Uw liefde. 
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Oktobermaand - Mariamaand 

In de Rooms Katholieke Kerk is de maand oktober gewijd aan 
de Rozenkrans. De keuze van deze maand hangt samen met de 
liturgische gedachtenis van Maria van de Rozenkrans op 7 oktober.  

Deze viering werd ingesteld door de heilige paus Pius V in 1571. Hij had 
de christelijke overwinning van de Slag bij Lepanto (7 oktober 1571) 
toegeschreven aan het bidden van de rozenkrans. 

Dominicanen  
Het rozenkransgebed werd gepropageerd door de orde der 
Dominicanen, waartoe Pius V zelf ook toe behoorde.  

Volgens een legende was de Rozenkrans een geschenk van de Heilige 
Maagd Maria aan Sint Dominicus (1170-1221), stichter van de 
dominicanen. Maria zou de rozenkrans hebben gegeven als wapen in 
zijn strijd tegen de Katharen. 

 

http://www.rkk.nl/abc/detail_objectID1663.html
http://www.rkk.nl/abc/detail_objectID613724.html
http://www.rkk.nl/abc/detail_objectID584081.html
http://www.rkk.nl/abc/detail_objectID575513.html
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Maria in de hemel  
 
 
O, o Maria moeder van Jezus, 
o Maria zalig en verrezen. 
Uw zoon gaf voor ons zijn leven, 
om ons te redden. 
 
O, o moeder Gods wij loven U, 
wij bidden tot U. 
Sterk ons in dit leven, 
al was het maar heel even. 
 
Lieve vrouw wonderschoon, 
U treurde om uw gestorven zoon. 
En zit naast hem op uw troon, 
om ons te beschermen o dat is zo mooi. 
 
Heilige Maria moeder Gods waak over ons, 
Heilige Maria ...Maria ...troost ons 
Heilige Maria...Maria ...bid voor ons 
Heilige Maria bewaar ons. 
 
    Bobelijn, Margaretha 

 


