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„Oculi  omnium  in  te  sperant, 

Et  tu  das  illis  escam  in  tempore  opportuno.” 

 

( Heer, de ogen van allen zien hoopvol naar U op. 
Aan ieder geeft Gij voedsel op zijn tijd.) 

 

INTREDELIED       Psalm 27  

 

Refrein: 
De Heer is mijn licht en mijn heil; 

wie zou ik dan vrezen? 
 

1/ De Heer is mijn licht en mijn heil; 
wie zou ik dan vrezen? 
De Heer is mijn burcht, mijn behoud; 
voor wie zou ik beducht zijn? 
Refrein 

2/ Dat éne vroeg ik van de Heer, 
dat is al mijn verlangen: 
daar te zijn in het huis van de Heer, 
al de dagen mijns levens. 
Refrein 

 
3/ Heer, hoor mijn aanroep tot U, 
geef mij genadig Uw antwoord. 

Gij zegt - en mijn hart spreekt het na:  
“zoekt Mijn aanschijn.” 

Uw aanschijn, Heer, wil ik zoeken. 
Refrein 



Heer ontferm U (Markusmis) 

Heer ontferm U (2x), Christus ontferm U (2x), Heer ontferm U (2x).    
 
Allen gebeden Gloria  

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 heerlijkheid van God de Vader. Amen. 

       

Collectagebed 

 

Heer, geef ons blijvende eerbied en liefde voor uw Naam, want nooit onttrekt Gij uw leiding aan 

hen, die Gij in uw liefde hebt gegrondvest. 
Door onze Heer Jezus Christus… 

Amen 
 

 
EERSTE  LEZING          Jeremia 20,10-13  

Jeremia sprak:  

“Ik hoor velen fluisteren: Daar heb je ‘Ontzetting-overal’. Breng hem aan. Ja, we brengen hem aan. 
Al mijn vrienden willen niets liever dan mij ten val brengen. Ze zeggen: Misschien laat hij zich 
misleiden; dan overmeesteren we hem en kunnen we ons op hem wreken.  
De Heer is bij mij als een machtig strijder. Mijn achtervolgers vallen neer, ze zullen niet overwinnen. 
Ze worden diep beschaamd, nooit bereiken ze iets. Hun schande duurt eeuwig, ze wordt nooit 
vergeten!.  
“Heer van de hemelse machten, die alles rechtvaardig onderzoekt, die hart en nieren doorgrondt, laat 
mij zien hoe Gij U op hen wreekt. Ik heb immers mijn zaak in uw handen gelegd. Zingt een lied, een 
loflied voor de Heer, want Hij heeft het leven van de arme uit de macht van de boosdoeners gered.” 
Woord van de Heer. 
Allen: Wij danken God.  
 
Allen gebeden  Psalm 69 

refrein: Heer, verhoor mij omdat Gij  barmhartig zijt. 
1/ Om U heb ik iedere smaad verdragen, 
al steeg mij het schaamrood naar het gelaat. Een vreemdeling werd ik voor mijn verwanten, mijn 
eigen broers kennen mij niet meer. Refrein 
2/ De zorg voor uw huis heeft mij uitgeteerd, op mij kwam de hoon neer van hen die U honen. Maar 
mijn gebed, Heer, richt ik tot U, nu is het de tijd van genade. Refrein  

3/ Verhoor mij, omdat Gij barmhartig zijt en trouw in het hulp verlenen. Verhoor mij, Heer, want mild 
is uw zegen, sta mij met heel uw barmhartigheid bij. Refrein 
4/ Ziet toe, geringen, en weest verheugd, schept moed, gij allen, die God zoekt. 
God luistert naar wat een arme Hem vraagt, vergeet zijn gevangenen niet. Refrein                                         
5/ Laat hemel en aarde Hem prijzen, de zee met al wat daar leeft. Refrein 
 
 
 
 



TWEEDE LEZING       Romeinen 5,12-15 

Door één mens is de zonde in de wereld gekomen en met de zonde de dood; en zo is de dood 

over alle mensen gekomen, aangezien allen gezondigd hebben. Er was immers reeds zonde in de 
wereld, vóór de wet er was. Maar zonde wordt niet aangerekend, waar geen wet is. Toch heeft de 
dood als koning geheerst in de tijd van Adam tot Mozes, dus ook over hen, die zich niet op de wijze 
van Adam schuldig hadden gemaakt aan de overtreding van een gebod. Adam nu is het beeld van 
Hem, die komen moest. Maar de genade van God laat zich niet afmeten naar de misstap van Adam. 
De fout van één mens bracht allen de dood, maar God schonk allen rijke vergoeding door de grote 
gave van zijn genade: de ene mens, Jezus Christus.  
Woord van de Heer. 
Allen: Wij danken God.    
 

VERS  VOOR  EVANGELIE    GvL 241 

Alleluia.  

 “Maak ons hart ontvankelijk,Heer, opdat wij 

de woorden van uw Zoon zouden begrijpen.” 
Alleluia. 

 

EVANGELIE             Matteüs 10, 26-33 

In die tijd zei Jezus tot zijn apostelen:  

“Weest niet bang voor de mensen. Niets is bedekt of het zal onthuld, niets verborgen of het zal 
bekend worden. Wat Ik u zeg in het duister, spreekt dat uit in het licht, en wat ge u in het oor hoort 
fluisteren, verkondigt dat van de daken. Weest niet bevreesd voor hen, die wel het lichaam kunnen 
doden maar niet de ziel; vreest veeleer Hem, die én ziel én lichaam in het verderf kan storten in de 
hel. Verkoopt men niet twee mussen voor een stuiver? En toch zal buiten de wil van uw Vader niet 
één mus op de grond vallen. Bij u echter is zelfs iedere haar van uw hoofd geteld. Weest dus niet 
bevreesd; gij zijt toch meer waard dan een zwerm mussen. 
Ieder die Mij bij de mensen belijdt, zal ook Ik als de mijne erkennen bij mijn Vader, die in de hemel 
is. Maar ieder die Mij zal verloochenen tegenover de mensen, zal ook Ik verloochenen tegenover 
mijn Vader die in de hemel is.” 
Woord van de Heer. 
Allen: Wij danken God.  
 

EVANGELIE – ACCLAMATIE    GvL 241 

 

HOMILIE  

 

Presentatie van Astrid Bulte als parochieél voorgangster 

 

Allen gebeden  GELOOFSBELIJDENIS     

 

Ik geloof in één God de almachtige Vader 

Schepper van hemel en aarde, van al wat zichtbaar en onzichtbaar is. 
 

En in één Heer, Jezus Christus, 

eniggeboren Zoon van God, 
vóór alle tijden geboren uit de Vader. 
God uit God, licht uit licht, ware God uit de ware God. 
Geboren, niet geschapen, één in wezen met de Vader, 
en door wie alles geschapen is. 
Hij is voor ons, mensen, en omwille van ons heil uit de hemel neergedaald. 
Hij heeft het vlees aangenomen door de heilige Geest uit de Maagd Maria 
en is mens geworden.  
Hij werd voor ons gekruisigd, 



Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus en is begraven  
Hij is verrezen op de derde dag, volgens de Schriften. 
Hij is opgevaren ten hemel: zit aan de rechterhand van de Vader. 
Hij zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen levenden en doden 
en aan zijn rijk komt geen einde. 

Ik geloof in de Heilige Geest die Heer is en het leven geeft 

die voortkomt uit de Vader en de Zoon 
die met de Vader en de Zoon tezamen wordt aanbeden en verheerlijkt; 
die gesproken heeft door de profeten. 

Ik geloof in de ene, heilige, katholieke en apostolische kerk. 

Ik belijd één doopsel tot vergeving van de zonden. 

Ik verwacht de opstanding van de doden 

en het leven van het komend rijk. 

Amen. 

 

Allen gebeden  VOORBEDE        

Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons..  

 
OFFERANDELIED : Christus die verrezen is (GVL 411) 

1/ Christus die verrezen is, doet ons samenkomen. 
't Maal van zijn gedachtenis wordt hier blij hernomen.  
Refrein: Broeders, vrij en opgericht, alleluja, heft uw ogen, alleluja, naar den hoge, heft uw ogen 
naar het licht.  
2/ Christus brak de slavernij, brak de donkere dagen. Rijzend uit zijn graf heeft Hij Adams dood 
verslagen. Refrein 
3/ Christus die verrezen is, straalt van eeuwig leven. 't Maal van zijn gedachtenis zal dat ons ook 
geven. Refrein 
  

gebeden PREFATIE 

 

Heilig (Markusmis) 

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    

    
Allen gebeden Onze Vader       

 
VREDEWENS 

 

Lam Gods  (Markusmis) 

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 

Dit  zegt  de  Heer:  Ik ben de goede herder, 

Ik geef mijn leven voor mijn schapen. 

 

COMMUNIELIED      Ave verum mozart 

 



Gebed na de Communie 

Heer, wij hebben nieuwe levenskracht ontvangen in uw heilig Lichaam en kostbaar Bloed. 

Wij bidden U: geef dat wij eens, als onze verlossing voltooid is, 
Daadwerkelijk bezitten wat wij in de eucharistie voortdurend vieren. 
Door onze Heer Jezus Christus… 
men. 

 

MEDEDELINGEN  

 

ZEGEN 

 

SLOTLIED  GVL 651            

1/ Wie in de schaduw Gods mag wonen, hij zal niet sterven in de dood.  
Wie bij Hem zoekt naar onderkomen vindt eenmaal vrede als zijn brood.  
God legt zijn vleugels van genade beschermend om hem heen als vriend.  
En Hij verlost hem van het kwade, opdat hij eens geluk zal zien.  
2/ Engelen zendt Hij alle dagen om hem tot vaste gids te zijn.  
Zij zullen hem op handen dragen door een woestijn van hoop en pijn.  
Geen vrees of onheil doet hem beven, geen ziekte waar een mens van breekt.  
Lengte van dagen zal God geven, rust aan een koele waterbeek 
3/ Hem zal de nacht niet overvallen zijn dagen houden eeuwig stand. 
Duizenden doden kunnen vallen hij blijft geschreven in Gods hand. 
God legt zijn schild op zijn getrouwen die leven van geloof alleen.  
Hij zal een nieuwe hemel bouwen van liefde om hun tranen heen. 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CORONAREGELS 

 

 

 

 

• U KUNT ALLEEN NAAR BINNEN WANNEER U GEZOND BENT. 
  

• 15 MINUTEN VOOR AANVANG VAN DE VIERING BENT U AANWEZIG. 
  

• BIJ BINNENKOMST IN DE DAGKAPEL ONTSMET U UW HANDEN EN NEEMT U EEN 
SCHOONMAAKDOEKJE MEE OM DE PLAATS WAAR U GAAT ZITTEN TE 
ONTSMETTEN. NA AFLOOP GAAT DIT IN DE AFVALBAK ACHTERIN DE KERK. 
  

• ER ZIJN GEEN GERESERVEERDE PLAATSEN, U KRIJGT EEN PLAATS AANGEWEZEN 
OP VOLGORDE VAN BINNENKOMST. 30 PERSONEN MAXIMAAL. U GAAT VIA HET 
MIDDENPAD NAAR UW PLAATS 
  

• PAROCHIANEN MET EEN ROLSTOEL ( ONDER EIGEN BEGELEIDING) OF MET EEN 
ROLLATOR KRIJGEN EEN PLAATS AANGEWEZEN. 
  

• DE TOILETTEN ZIJN OM HYGIËNISCHE REDENEN GESLOTEN. 
  

• DE COLLECTEMANDJES EN DE LITURGIEËN STAAN OP DE TAFEL ACHTERIN DE 
KERK. NA AFLOOP KAN HET PAPIER IN EEN DOOS ACHTERIN DE KERK. 
  

• ER MAG NIET WORDEN MEEGEZONGEN ( DIT KAN NIET I.V.M. DE 1.5 METER)!!! 
  

• NA AFLOOP VAN DE VIERING GAAN DE ACHTERSTE RIJEN HET EERST NAAR 
BUITEN. VOLG DE AANWIJZINGEN VAN DE B.H.V. 
BIJ HET VERLATEN VAN DE KERK GAAT U VIA HET ZIJPAD NAAR ACHTEREN. 
DE UITGANG IS VIA DE LINKER BUITENDEUR. DAGKAPEL IS DAN GESLOTEN. 
  

• U MAG EEN KAARSJE AANSTEKEN, RECHTERKANT, DAARNA GRAAG DIRECT 
NAAR BUITEN ZODAT DE ANDERE PAROCHIANEN DIT OOK KUNNEN DOEN. 
  

 

 

 

NAPRATEN MAG BUITEN MITS U DE 1.5 METER AFSTAND HOUDT. 
 


