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OPENING VAN DE VIERING

Intredelied – ‘De vreugde voert ons naar dit huis’ (ZJ 754) 

De vreugde voert ons naar dit huis 
waar ’t Woord aan ons geschiedt. 
God roept zijn Naam over ons uit 
en wekt in ons het lied. 

Dit huis van hout en steen, 
dat lang de stormen heeft doorstaan, 
waar nog de wolk gebeden hangt 
van wie zijn voorgegaan, 

dit huis, dat alle sporen draagt 
van wie maar mensen zijn, 
de pijler die het alles schraagt, 
wilt Gij die voor ons zijn? 

Zal dit een huis, een plaats zijn 
waar de hemel opengaat, 
waar Gij ons met uw eng’len troost, 
waar Gij U vinden laat? 

Onthul ons dan uw aangezicht, 
uw Naam, die mét ons gaat 
en heilig ons hier met uw licht, 
uw voorbedachte raad. 

Vervul ons met een nieuw verstaan 
van ’t Woord, waarin Gij spreekt 
en reik ons zelf als leeftocht aan 
het Brood, dat Gij ons breekt. 

Dit huis verslijt mét ons aan de tijd, 
maar blijven zal de kracht 
die wie hier schuilen verder leidt 
tot alles is volbracht. 



Kruisteken en begroeting

Openingswoord

Besprenkeling van kerkgebouw en van gelovigen

Gebed om ontferming

Eer aan God – ‘Eert God die onze Vader is’ (ZJ 512) 

Eert God die onze Vader is, 
weest allen welgemoed. 
Looft Hem, gij zult in vrede zijt. 
Aanbidt al wat Hij doet. 

U, Heer, komt alle leven toe 
en, wie of waar Gij zijt, 
U is de macht, U zingen wij 
dank voor uw heerlijkheid. 

Lam Gods dat onze zonden draagt, 
neem deze lofzang aan, 
gedenk ons in uw koninkrijk 
want Jezus is uw Naam. 

Gij, die voor ons ten beste spreekt, 
Jezus, Gij zijt de Heer. 
O, eengeboren Zoon van God, 
kom haastig tot ons weer.

Openingsgebed

  



DIENST VAN HET WOORD
Eerste lezing – Job 7, 1-4.6-7

Lector 
Uit het boek Job. 

Job sprak: 
Moet de mens niet zwoegen op aarde, 
dagen maken van een dagloner? 
Hij snakt naar schaduw, 
ziet verlangend uit naar betaling. 
Zo ken ik vruchteloze maanden 
en nachten lang van getob. 
‘s Avonds denk ik: wanneer wordt het morgen? 
En ‘s morgens: wanneer wordt het avond? 
En zolang het licht is, ben ik ziek van onrust. 
Mijn dagen verschieten sneller dan een weversspoel, 
ze lopen af, de draad is ten einde. 
Bedenk dat mijn leven een ademtocht is, 
dat mijn ogen het geluk niet meer zullen zien. 

Antwoordzang 
– ‘Een smekeling, zo kom ik tot uw troon’ (ZJ 567) – strofen 1 en 3 

Een smekeling, zo kom ik tot uw troon: 
leg met uw woord beslag op mijn gedachten, 
opdat ik in het licht der waarheid woon. 
Laat niet vergeefs mij op uw bijstand wachten. 
Leer mij uw wet die goed is, waar en schoon, 
dan loof ik U bij dagen en bij nachten. 

Geef leven aan mijn ziel, wees Gij mijn lied, 
geef dat ik eeuwig U mag toebehoren. 
Onthoud mij uw getuigenissen niet. 
Ik was een schaap en had de weg verloren. 
Zoek, Heer, uw knecht. Ik hoor wat Gij gebiedt. 
Gij hebt mij immers tot uw dienst verkoren. 



Tweede lezing – 1 Korinthiërs 9, 16-19. 22-23 

Lector 
Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus 
aan de christenen van Korinthe. 

Broeders en zusters, 
dat ik het evangelie predik is voor mij geen reden om te roemen: 
ik kan niet anders. 
Wee mij als ik het evangelie niet verkondig! 
Deed ik het uit eigen beweging, dan had ik recht op loon; 
maar zo is het niet: 
het is een taak, die mij is toevertrouwd. 
Wat is dan mijn verdienste? 
Dat ik het evangelie kosteloos verkondig 
en geen gebruik maak van het recht aan de prediking verbonden. 
Van allen onafhankelijk, heb ik mij de slaaf van allen gemaakt 
om er zoveel mogelijk voor Christus te winnen. 
Met de zwakken ben ik zwak geworden 
om de zwakken te winnen. 
Alles ben ik voor allen 
om er tot elke prijs enkelen te redden. 
En ik doe alles voor het evangelie 
om er ook zelf deel aan te krijgen. 

Alleluiavers – met refrein ZJ 3e 

Samenzang 
 Alleluia. Alleluia. Alleluia. 

Evangelie – Marcus 1, 29-39 

In die tijd toen Jezus uit de synagoge kwam, 
ging Hij met Jakobus en Johannes 
naar het huis van Simon en Andreas. 
De schoonmoeder van Simon lag met koorts te bed; 
zij spraken Hem aanstonds over haar. 
Hij ging naar haar toe, 
pakte ze bij de hand en deed haar opstaan; 
zij werd vrij van koorts en bediende hen. 
In de avond, na zonsondergang, 
bracht men allen die lijdend of bezeten waren bij Hem. 
Heel de stad stroomde voor de deur samen. 
Velen, die aan allerhande ziekten leden, genas Hij 



en Hij dreef tal van geesten uit, 
Maar Hij liet niet toe dat de boze geesten spraken, 
omdat zij Hem kenden. 
Vroeg, nog diep in de nacht, stond Hij op, 
ging naar buiten 
en begaf zich naar een eenzame plaats, waar Hij bleef bidden. 
Simon en diens metgezellen kwamen Hem achterop 
en toen ze Hem gevonden hadden, 
zeiden ze: ‘Iedereen zoekt U’. 
Hij antwoordde hun: 
‘Laten we ergens anders heen gaan, naar de dorpen in de omtrek, 
opdat Ik ook daar kan prediken. 
Daartoe immers ben Ik uitgegaan’. 
Hij trok door heel Galilea, 
predikte in hun synagogen 
en dreef de boze geesten uit. 

Acclamatie na het Evangelie – ‘U komt de lof toe’ (ZJ 8c) 

Samenzang 
 U komt de lof toe, U het gezang, U alle glorie, 

o Vader, o Zoon, o Heilige Geest, 
in alle eeuwen der eeuwen. 

Homilie

Geloofsbelijdenis  

Voorbede

Allen 
 Wij bidden U, verhoor ons, Heer. 



DIENST VAN DE EUCHARISTIE
Aanbrengen van de gaven  

Gebed over de gaven 

Prefatie 

Heilig – uit Kyriale Philippeth (ZJ 38)

Samenzang
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 dankgebed 

Gebed des Heren

Gebed om vrede en vredewens

Lam Gods – uit Kyriale Philippeth (ZJ 38)

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.

Oproep tot geestelijke communie 

Lied tijdens de communie
– ‘Licht dat ons aanstoot in de morgen’ (ZJ 825)

Licht dat ons aanstoot in de morgen 
voortijdig licht waarin wij staan, 
koud, één voor één en ongeborgen, 



licht overdek mij, vuur mij aan. 
Dat ik niet uitval, dat wij allen, 
zo zwaar en droevig als wij zijn, 
niet uit elkaars genade vallen 
en doelloos en onvindbaar zijn. 

Licht, van mijn stad de stedehouder, 
aanhoudend licht dat overwint. 
Vaderlijk licht, steevaste schouder, 
draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen 
of ergens al de wereld daagt 
waar mensen waar leven mogen 
en elk zijn naam in vrede draagt. 

Alles zal zwichten en verwaaien 
wat op het licht niet is geijkt. 
Taal zal alleen verwoesting zaaien 
en van ons doen geen daad beklijft. 
Veelstemmig licht om aan te horen 
zolang ons hart nog slagen geeft. 
Liefste der mensen, eerstgeboren, 
licht, laatste woord van hem die leeft. 

Bezinningsgebed na de communie

Gebed na de communie 

SLOT VAN DE VIERING
Zending en zegen

Orgelspel tijdens de uittrede


