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INTREDEZANG  ‘De vreugde voert ons naar dit huis’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 slijt mét ons aan de tijd, maar blijven zal de 
kracht die wie hier schuilen verder leidt tot alles is 
volbracht. 
                          

 

OPENINGSRITUS 
 

Orde van Dienst      (Laus Deo 255 - 258) 
 

HEER ONTFERM U  -  zie inlegvel     
      

EER AAN GOD     -  zie inlegvel  
  

GEBED 

God, door de vrijwillige vernedering van uw Zoon 
hebt Gij de gevallen mensheid weer opgericht. 
Schenk uw gelovigen de ware blijdschap: Gij hebt ons 
allen uit de slavernij van de zonden bevrijd; laat ons 
eens delen in de vreugde van uw Koninkrijk. Door 
onze Heer Jezus Christus, uw Zoon . . . 
 

LITURGIE VAN HET WOORD 
 

EERSTE LEZING  (Jesaja 66, 10-14c) 

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 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 
 

ANTWOORDPSALM uit psalm 66 
 

 

 

 

Jubelt voor God, alle landen der aarde, bezingt de 
heerlijkheid van zijn Naam. Brengt Hem hulde en zegt 
tot uw God: ‘Verbijsterend zijn al uw daden. Refrein: 

Heel de aarde moet U aanbidden, bezingen uw heilige 
Naam’. Komt en aanschouwt wat God heeft verricht, 
ontstellende daden onder de mensen. Refrein: 
 

Hij maakte de zee tot een droge vallei, ze gingen te 
voet door de bedding. Laten wij juichen van vreugde 
om Hem die eeuwig regeert door zijn macht. Refrein: 
 

Komt dan, godvrezenden, luistert naar mij, ik zal u 

verhalen wat Hij mij gedaan heeft. God zij geprezen, Hij 

wees mij niet af, onthield mij niet zijn erbarmen. Refr: 

TWEEDE LEZING  (Galaten 6, 14-18) 

Broeders en zusters, God beware mij ervoor op iets 
anders te roemen dan op het kruis van onze Heer Jezus 
Christus, waardoor de wereld voor mij gekruisigd is en ik 
voor de wereld. Besneden zijn betekent niets en 
onbesneden zijn betekent niets. Het gaat er alleen om 
een nieuwe schepping te zijn! Vrede en barmhartigheid 
kome over allen die naar dit beginsel willen leven, en over 
heel het volk Gods! Laat voortaan niemand mij lastig 
vallen want ik draag de merktekenen van Jezus in mijn 
lichaam. Broeders en zusters, de genade van onze Heer 
Jezus Christus zij met u. Amen.  
Woord van de Heer - Wij danken God 
 

ALLELUJA  (Joh. 14, 6) 

Alleluia. Ik ben de weg, de waarheid en het leven, 
zegt de Heer. Niemand komt tot de Vader tenzij door 
Mij. Alleluia. 
 

EVANGELIE  (Lucas 10, 1-12. 17-20) 

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 gij 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 
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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 u 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 
voeten kleeft, schudden wij tegen u af. Maar weet dit 
wel: Het Rijk Gods is nabij. Ik zeg u: die dag zal het voor 
de mensen van Sodom draaglijker zijn dan voor die stad. 
De tweeënzeventig keerden vol blijdschap terug en 
zeiden: “Heer, zelfs de duivels onderwerpen zich aan ons 
door uw Naam.” Hij zeide tot hen: “Ik zag de satan als een 
bliksemstraal uit de hemel vallen. Ik heb u macht gegeven 
om op slangen en schorpioenen te treden, te heersen 
over heel de kracht van de vijand; en niets zal u kunnen 
schaden. Toch moet ge u niet verheugen over het feit dat 
de duivels aan u onderworpen zijn, maar verheugt u 
omdat uw namen staan opgetekend in de hemel.” 
Woord van de Heer - Wij danken God 
 

HOMILIE 
 

GELOOFSBELIJDENIS  - Gebeden  (Laus Deo 261) 
 

VOORBEDEN 
 

EUCHARISTISCHE LITURGIE 
 

OFFERANDEZANG  ‘Ik geef U mijn vrede’ 
Ik geef U mijn vrede, vrede laat ik U; weest niet verontrust! 
Ik geef u mijn vrede, vrede laat ik U, Weest niet bevreesd! 
 
 

GEBED OVER DE GAVEN 

Heer, deze gaven wijden wij toe aan uw Naam. Mogen 
ze ons zuiveren en ons helpen een leven te leiden dat 
van dag tot dag meer gericht is op de hemel. Door 
Christus onze Heer. 
 

PREFATIE  (V van de zondagen 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. 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 handen, door 
Christus onze Heer. Daarom, met alle Engelen en Heiligen, 
loven en aanbidden wij U en zingen vol vreugde: 
 

Heilig, Heilig,  - zie inlegvel 
 

EUCHARISTISCH GEBED 

 

COMMUNIERITUS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pr. Verlos ons, Heer … 
 
 
 
 
 
 

LAM GODS      -  zie inlegvel 
 

COMMUNIE-TEKST  (Ps. 34 (33), 9) 
Proeft en beseft de goedheid van God; gelukkig is hij die 
vertrouwt op de Heer. 
 

COMMUNIEZANG  ‘Ik ben de weg’ -  W.van Belle 
Ik ben de weg en de waarheid en het leven.  
Aleen door Mij heeft men toegang tot de Vader. 

GEBED NA DE COMMUNIE 
Heer, grote gaven hebt Gij ons geschonken. Wij bidden U: 
maak ons ontvankelijk voor uw heilzame kracht en laat ons 
nooit ophouden uw lof te verkondigen. Door Christus onze 
Heer. 
 

SLOTRITUS 
 

MEDEDELINGEN  
 

ZEGEN EN WEGZENDING 
 

SLOTZANG  - Ierse Zegenwens  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


