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Intrede 
 
Openingslied: God van liefde, God van trouw 
                       tekst en muziek: Eelco Vos, arr: Luca Genta, Wilkin de Vlieger 
 
God van liefde, God van trouw, U die alles schiep, 
mij ook maakte, mij hier ziet, mij in ’t leven riep, 
in de stilte, in de storm, bent U om me heen. 
God van liefde, God van trouw, U laat nooit alleen. 
 
Refrein: 
In de stilte, in de storm, bent U om me heen. 
God van liefde, God van trouw, U laat nooit alleen. 
 
God van vrede, God van recht, van gerechtigheid, 
U die mij beschermt, vergeeft, mij van schuld bevrijdt; 
Slaan de golven om mij heen, Heer, U bent erbij. 
God van liefde, God van trouw, U ziet om naar mij.         Refrein  
 
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 
 
Schuldbelijdenis:  
 
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, 
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alle engelen en heiligen, 
en u, broeders en zusters, 
voor mij te bidden tot de Heer, onze God. 
P. Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden 
vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. 
A. Amen. 
 
Heer ontferm U:  
 
Heer, ontferm U over ons. 
Heer, ontferm U over ons.      
  
Christus, ontferm U over ons. 
Christus, ontferm U over ons. 
  
Heer, ontferm U over ons.      
Heer, ontferm U over ons.    
 
Eer aan God: Kyrie en Gloria:                                    Henk Stoeten 

 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 
Christ eleison, Christ eleison, Christ eleison 
Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino 
Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino 

 
Gebed 

 
LITURGIE VAN HET WOORD 
  
Eerste lezing: Jesaja 66, 10-14c 
 
Uit de Profeet Jesaja 
Verheug u met Jeruzalem, en juich over haar, allen die haar 
liefhebben! Neem deel aan haar vreugde, allen die over haar 
treuren! En laat u tot verzadiging toe zogen aan haar borsten vol 
troost, en u vol genot laven aan haar zo rijke boezem. Want zo 
spreekt de Heer: "Als een rivier leid Ik de vrede naar haar toe, en 
als een onstuimige stroom de schatten der volken. 
Gij zult gezoogd worden, gedragen op de arm, vertroeteld op de 
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schoot! Zoals een moeder haar kind troost, zo zal Ik u troosten: 
Jeruzalem zelf zal uw troost zijn. Wanneer gij dat ziet, zal uw hart 
zich verheugen; uw beenderen zullen bloeien als het jonge groen, 
en de dienaren des Heren zullen zijn macht ervaren! 
 

Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 

Tussenzang: Als alles duister is                                              Taizé 

  
Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur 
dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft....... 
 
Alleluja:                                      
                                                                                                                   Taizé 

Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia! 
 

Evangelielezing: Lucas 10, 1-12. 17-20 
 
Pr: De Heer zij met u. 
A: En met uw geest. 
Pr: Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus 
 volgens Lucas 
A: Lof zij U, Christus. 
  
In die tijd wees de Heer tweeënzeventig leerlingen aan en zond hen 
twee aan twee voor zich uit naar alle steden en plaatsen waarheen 
Hijzelf van plan was te gaan. Hij sprak tot hen: "De oogst is groot 
maar arbeiders zijn er weinig. Vraagt daarom de Heer van de oogst 
arbeiders te sturen om te oogsten. Gaat dan, maar zie, Ik zend u 
als lammeren onder de wolven. Neemt geen beurs mee, geen 
reiszak, geen schoeisel en groet niemand onderweg. In welk huis 
ge ook binnengaat, laat uw eerste woord zijn: Vrede aan dit huis! 
Woont daar een vredelievend mens, dan zal uw vrede op hem 
rusten; zo niet, dan zal hij op u terugkeren. Blijft in dat huis en eet 
en drinkt wat zij u aanbieden; want de arbeider is zijn loon waard. 
Gaat niet van het ene huis naar het andere; in elke stad waar ge 
binnengaat en ontvangen wordt, eet wat u wordt voorgezet, 
geneest de zieken die er zijn en zegt tot hen: Het Rijk Gods is nabij. 
In elke stad waar ge binnengaat en niet ontvangen wordt, trekt daar 
door de straten en zegt: Zelfs het stof uit uw stad dat aan onze 
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voeten kleeft, schudden wij tegen u af. Maar weet dit wel: Het Rijk 
Gods is nabij.  
              

Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Acclamatie: We breken het brood, geloven in wat goed is,  

en delen in het wonder van ons leven 

 
Verkondiging 

 
Geloofsbelijdenis: Ik geloof               melodie: “Eres tu”                                                                
  
Ik wil geloven in de Vader en de Zoon. 
Ik wil geloven in de Geest. 
Ik wil geloven, dat Hij met ons is 
met ieder, met jou en met mij. 
  
Refrein: Ik geloof, dat Hij onder ons zal leven. 
             Ik geloof, dat Hij met ons zal zijn. 
  
Ik wil geloven in de hand van God. 
Ik wil geloven in de mensen. 
Ik wil geloven dat er vrede komt, 
voor ieder, voor jou en voor mij. 
  
Refrein 
  
Ik durf geloven, dat Hij goedheid is. 
Ik durf geloven in Zijn liefde. 
Ik durf geloven dat Zijn Rijk begint, 
in mensen, in jou en in mij. 
  
Refrein 
   
Voorbede / acclamatie: Licht van de wereld 
 
Licht van de wereld, ontferm U over ons,  
ontferm U over ons en geef ons vrede 
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EUCHARISTISCHE LITURGIE 
 

Bereiding van de gaven 
 

Collecte:  
 

Ronde mandjes: voor onze geloofsgemeenschap 
Vierkante mandjes: Raad van Kerken Nederland. 
De Raad van Kerken in Nederland is een landelijk 
samenwerkingsverband van 19 christelijke kerken en organisaties 
en werd opgericht op 21 juni 1968.  
Vanuit een christelijke inspiratie bevordert de Raad van Kerken de 
oecumenische dialoog en de gezamenlijke dienst van de kerken 
aan de samenleving. Het streven is om vanuit een christelijke 
benadering een bijdrage te leveren aan het welzijn van mensen in 
de samenleving. 
Zie uitgebreide tekst achterin deze Orde van DienstU kunt uw 
gaven ook overmaken via de App.  
Zie de QR code achterin dit boekje. 
 
Lied tijdens de collecte: Peace of the Earth 
                                             tekst en muziek uit Iona, vertaling: G. Lubbers 

 
The peace of the earth be with you, the peace of the heavens too; 
the peace of the rivers be with you, the peace of the oceans too. 
Deep peace falling over you; God’s peace growing in you. 
                      
Vertaling: 
De vrede van de aarde en de hemel zij geheel met jou; 
de vrede van rivieren en de zeeën, moge die zijn met jou. 
Diepe vrede kome over jou. Gods vrede groeie in jou. 

 
Offerandelied: Eat this bread 
 
Eat this bread, drink this cup, come to him and never be hungry. 
Eat this bread, drink this cup, trustin hi mand you will not thirst. 
 
 
Pr: Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan  
      worden door God, de almachtige Vader. 

https://www.raadvankerken.nl/organisatie/lidkerken/
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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: prefatie 7 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. Zozeer hebt Gij de wereld liefgehad dat Gij ons een 
verlosser hebt gezonden, in alles aan ons gelijk, behalve in de 
zonde. Want Gij wilt in ons beminnen wat U welgevallig is in uw 
Zoon: door zijn gehoorzaamheid staan wij weer open voor uw 
gaven die wij verloren hadden door de zonde van 
ongehoorzaamheid. Daarom verkondigen, met alle engelen en 
heiligen, ook wij uw heerlijkheid en zingen vol vreugde: 
  
Heilig: Heilig, heilig, heilig 
                                         tekst: W. Pendrecht, muziek: Iona Community 

  
Heilig, heilig, heilig,  Heer in kracht en macht. 
Hemel, aarde, hemel en aarde zijn vol van uw glorie, 
Hosanna in den hoge! 
Gezegend, gezegend, is Hij die komt in de naam van de Heer. 
Hosanna in den hoge! 
 

Eucharistisch gebed: V 

 
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 
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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. 
  
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.    muziek: Th. Keijner                                                                          
 
Uw dood verkondigen wij Heer  
en uw verrijzenis belijden wij totdat Gij 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. 
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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 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. 
  

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.  

 



 11 

Vredesritus 
 

Breken van het brood 
 
Lam Gods:                                                             muziek: Henk Stoeten 
  
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. 
 
Lied tijdens de communie: Lieve God    muziek: Henk Stoeten                                                                                             

 

Lieve God, ik begrijp U niet, maar ik weet dat U er bent. 
Lieve God, ik versta U niet, maar ik weet dat U me kent. 
 
Refrein: 
Bij U voel ik me fijn, want U zegt: je mag er zijn. 
Heb hoop en geloof in de liefde, brood en wijn. 
 
Lieve God, U bent zo groot, U kent het leven na de dood.  
Lieve god, U bent zo goed, U geeft me kracht en nieuwe moed.  
 
Refrein 
 
Don’t build your house                    tekst en muziek: Karen Lafferry 
 

Don’t build your house on a sandy land. 
Don’t build it to near the shore. 
It might look a kind of nice, but you’ll have to build it twice,  
oh, you’ll have to build your house once more. 
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You’d better build your house on a rock. 
Make a good foundation on a solid spot 
and then the storms may come and go, 
but the peace of God you will show. 
 
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: Evening rise      
 

Evening rise, spirit come, sun goes down when the day is done.  
Mother earth awakens me with the heart beat of the sea.  
 
Collecte: 
 
De Raad van Kerken 
De Raad van Kerken in Nederland is een landelijk 
samenwerkingsverband van 19 christelijke kerken en organisaties 
en werd opgericht op 21 juni 1968. 
Vanuit een christelijke inspiratie bevordert de Raad van Kerken: 

1) de oecumenische dialoog. Het gaat daarbij zowel om de dialoog 
tussen de aangesloten kerken onderling, als die tussen de 
aangesloten kerken en andere kerken en geloofsgemeenschappen.  

2) de gezamenlijke dienst van de kerken aan de samenleving. Het 
streven is om vanuit een christelijke benadering een bijdrage te 
leveren aan het welzijn van mensen in de samenleving. 

https://www.raadvankerken.nl/organisatie/lidkerken/


 13 

Op de agenda van de Raad staan zowel theologische als 
maatschappelijke onderwerpen. Veel van het werk van de Raad 
wordt gedaan door beraad- en projectgroepen, waarin deskundigen 
vanuit de lidkerken en daarbuiten participeren. De Raad 
onderhoudt relaties met vele kerken en met de brede 
oecumenische beweging in Nederland en wereldwijd, maar ook met 
vertegenwoordigers van andere religies, met overheden, politieke 
partijen en tal van maatschappelijke organisaties. 
 
IBAN NL46 INGB 0000 3221 05 
Secretariaat Raad van Kerken in Nederland 
Koningin Wilhelminalaan 3 
3818 HN Amersfoort 
 
 
GEBRUIK GRATIS WIFI IN DIT KERKGEBOUW  
Wifi naam: gast rk kerk    Wachtwoord: 1234567890  
 

    
 

   Voor goede doel                                    Voor eigen parochie 
 

 

 

 

Vieringen komende week: 
 

Zo. 10 juli, 11.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Schola Cantorum 
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Dit boekje kunt u meenemen 


