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♫  OPENINGSLIED: Eindeloos goed 

Eindeloos goed, heel dichtbij, 

een veilig huis, een haven voor mij, 

wie vraagt die krijgt, 

wie klopt doe je open, 

hoe dan ook: Jij zal er zijn. 

 

Refrein: 

En al wat je vraagt: een plaats in mijn hart 

en een pas in het spoor van die Ene. 

En al wat je vraagt: een plaats in ons hart 

en een pas in het spoor van die Ene.  

 

Eindeloos goed, altijd trouw, 

is God een vriend voor mij en voor jou, 

wie vlucht, verdwaalt 

wordt weer gevonden 

en als koningskind onthaald.  

 

Refrein 

 

Vol van liefde, vol van moed, 

gaf Hij zijn leven, eindeloos goed. 

Hij droeg zijn kruis voor jou en voor mij, 

brengt mensen aan de dood voorbij. 

 

Refrein 

 

Die Ene  

Eindeloos goed! 

 

OPENING door de Pastor 
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INLEIDING 

Weet je wat belangrijk is 

Belangrijk in je leven 

Niet al het geld dat je hebt 

Of je succesvolle wegen 

 

Niet je tweede vakantiehuis 

Je boot of mobiele telefoon 

Niet die nieuwe Playstation 

Of iets waar je niet zonder kan gewoon. 

 

Dat is alleen maar schone schijn 

Het is niet altijd wat het lijkt 

Het maakt je niet de man of vrouw 

met alles wat je hebt bereikt 

 

Maar wat je zelf geworden bent 

Je karakter en gevoel 

Of je van mensen bent gaan houden 

Dat is wat ik bedoel  

 

Of je kunt huilen met een ander 

Een arm om een schouder slaat 

Dan ben je geslaagd in het leven 

En dat is waar het om gaat 

 

GEBED OM VERGEVING:  

Soms zou ik best beter kunnen luisteren 

naar mijn vader en moeder en de juf of de meester. 

Soms zou ik best liever kunnen zijn 

voor mijn vriendjes of vriendinnetjes. 

Soms zou ik best blijer kunnen zijn  

met al mijn mooie speelgoed en al die andere dingen die ik heb. 

Soms zou ik best een keertje “sorry” kunnen zeggen 

als ik het mis heb, tegen de mensen om mij heen en tegen U. 
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Daarom doe ik het nu: 

Sorry Vader in de hemel en iedereen die ik ken. 

Wij vragen U of U ons de volgende keer  

wil helpen bij alles wat wij zo moeilijk vinden. 

 

♫ KYRIE: Wij vragen Jezus 

Wij vragen Jezus die zoon van God de Vader is: 

Kyrie eleison, Heer, ontferm U over ons.  

 

Wij vragen Jezus die ons laat zien wat liefde is: 

Kyrie eleison, Heer, onferm U over ons.  

 

Wij vragen Jezus die angst en pijn verzachten wil: 

Kyrie eleison, Heer, ontferm U over ons.  

 

Wij vragen Jezus die nooit een mens alleen liet staan: 

Kyrie eleison, Heer, ontferm U over ons.  

 

♫ GLORIA: uit Taize  

Gloria, Gloria in excelcis Deo, Gloria, Gloria, Alleluja, Alleluja 

 

OPENINGSGEBED door de Pastor: 

Goede God, elke dag zijn er momenten om te kiezen. 

Steeds weer zeggen we dat we U proberen te volgen, 

maar doen we het ook echt? 

Help ons te doen wat we bedenken. 

God, wilt U ons steeds weer helpen kiezen 

om als leerlingen uw weg te volgen? 

Help ons om te zien wat daarbij echt belangrijk is. 

Goede God, wanneer we nog niet weten waar we aan beginnen, 

mogen we erop vertrouwen dat U ons helpt 

om straks een goede keuze te maken. 

Help ons later te kiezen voor uw manier van leven, 

wanneer we begrijpen waar we aan beginnen  

als wij uw leerling willen zijn. 

Amen 
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Inleiding op de Bijbel  

Al weken zeurde Sanne over het cadeau voor haar verjaardag. 

‘Mama, je weet toch echt dat ik een bruin konijntje wil?’  

‘Ja, dat weet ik,’ zei moeder. Dit was al de derde keer deze week 

dat Sanne erover begon. Maar haar moeder had ook uitgelegd wat 

er nog meer bij hoorde: je kocht niet alleen een konijn, maar moest 

ook zorgen voor een hok, voer, een waterflesje en stro.  

‘Ja, maar daar heb ik geld voor gevraagd, zodat ik dat allemaal kan 

kopen,’ was het antwoord van Sanne. Wat was Sanne blij toen ze 

eindelijk jarig was! Ze kreeg heel veel geld en een mooie bon van 

papa en mama voor een bruin konijn.  

De volgende dag stond Sanne in de dierenwinkel.  

Van al het verjaardagsgeld kocht ze een hok, mooi speelgoed om 

erin te doen, een waterfles, voer en een voerbakje, stro en 

natuurlijk een schattig bruin konijntje.  

‘Bah,’ riep Sanne een week later, ‘wat is dat vies, zeg!  

Moet dat ook, mam?’ Sannes moeder moest vreselijk lachen toen 

ze Sanne een vies gezicht zag trekken. ‘Ja, ook het konijnenhok 

schoonmaken hoort erbij. En elke week bijhouden, hoor.’  

Was ik er maar nooit aan begonnen, dacht Sanne. Maar toen ze de 

lieve oogjes van het konijn zag, ging ze toch maar beginnen met 

schoonmaken.  
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♫ TUSSENZANG: In the Lord I’ll be ever thankful uit Taize 

In the Lord I'll be ever thankful, in the Lord I'll rejoice. 

Look to God, do not be afraid, 

Lift up your voices, the Lord is near; 

Lift up your voices, the Lord is near. 

 

TWEEDE LEZING: Paulus' vraag aan Filemon 

In Christus ben ik jouw broeder.  

Daarom zou ik het volste recht hebben om je te bevelen je plicht te 

doen. Maar omdat ik zoveel van je houd, beveel ik niets, maar 

vráág ik het je liever.  

Het zit namelijk zó, dat ik, Paulus, een oude man ben geworden. 

Bovendien zit ik op dit moment gevangen voor Jezus Christus. 

Daarom wil ik je iets vragen voor iemand die door mij in de Heer 

is gaan geloven terwijl ik in de gevangenis zat.  

Hij is als een zoon voor me. Ik bedoel Onesimus.  

Nu stuur ik hem naar je terug, en het voelt alsof ik mijn eigen hart 

naar je toe stuur. Ik had hem graag bij me willen houden.  

Want dan zou hij mij namens jou kunnen dienen, nu ik voor mijn 

geloof in het goede nieuws gevangen zit. Maar dat heb ik niet 

willen doen zonder dat jij het goed vond. Maar ik wil niet dat je 

iets doet omdat ik het je beveel. Je moet het zelf graag willen. 

Daarom vraag ik het je. Misschien is hij wel een tijdje bij jou 

weggeweest omdat je hem daarna voor eeuwig terug zou kunnen 

krijgen. Nu niet meer alleen als slaaf, maar zelfs als een broeder.  

Ik weet dat je veel van hem houdt. En ik houd nog meer van hem 

dan jij. Maar je zal nu nog veel meer van hem houden, omdat hij 

nu ook je broeder is geworden. Wat ik je nu wil vragen is dit:  

Als ik werkelijk je vriend ben, neem hem dan in huis zoals je mij 

in huis zou nemen. 

Woord van de Heer – wij danken God 

 

♫ ALLELUJA uit Congo 

Alleluja, alleluja 
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EVANGELIELEZING (Lucas 14, 25-33) 

Vg.:  De Heer zij met U  

         En met uw geest 

Vg.:  Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus  

         volgens Lucas 

         Lof zij u Christus 

 

Op een dag gingen tal van mensen met Jezus mee.  

Hij keerde zich om en zei tegen hen: “Wie naar mij toekomt, 

zonder zijn vader en moeder, zijn vrouw en kinderen,  

zijn broers en zussen, ja zelfs zijn eigen leven te haten, kan niet 

mijn leerling zijn.  

Als iemand van jullie een toren wil bouwen, zal hij toch eerst 

uitrekenen of hij wel genoeg heeft om hem af te maken? 

Anders zou het kunnen gebeuren, dat hij wel de fundering klaar 

krijgt, maar het werk niet kan afmaken.  

Dan zal iedereen die het ziet, hem bespotten en zeggen:  

“Die man begon wel te bouwen, maar hij kon het niet afmaken.” 

Of ook: een koning die tegen een andere koning oorlog wil gaan 

voeren, zal toch wel eerst nadenken of hij sterk genoeg is om met 

tienduizend man op te kunnen tegen iemand die met 

twintigduizend man tegen hem wil vechten?  

Anders stuurt hij, als de vijand nog ver weg is, een boodschapper 

en vraagt om de voorwaarden voor de vrede.  

Zo kan niemand van jullie mijn leerling zijn, als hij zich niet 

losmaakt van alles wat hij heeft.”  

Woord van de Heer   -   Wij danken God 

 

♫ ACCLAMATIE: Zo klinkt Gods Woord 

Een weg die je samen kunt gaan 

een teken: Je bent niet alleen 

Zo klinkt Gods Woord, dat wij leven. 

 

OVERWEGING 
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GELOOFSBELIJDENIS  

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, 

vandaar 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 

Goede God,  

wij danken U voor de mensen die, net zoals Jezus,  

meer aan anderen denken dan aan zichzelf.  

Help hen te blijven doen wat Jezus heeft voorgedaan  

en laat hen vandaag en morgen een licht voor de wereld zijn. 

Laat ons zingend bidden: 

♫ Heer ontferm U (3x)  

 

Goede God,  

Wij bidden voor alle mensen die gedoopt zijn, en zeggen dat zij bij 

Jezus willen horen. 

Geef hen de moed om te leven zoals Hij.  

Help ons allen om mensen te worden zoals Hij.  

Laat ons zingend bidden: 

♫ Heer ontferm U (3x) 
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Goede God, 

Wij bidden voor de mensen die vol overtuiging ergens aan 

beginnen en ‘ja’ zeggen; tegen de kerk, tegen het geloof, of tegen 

hun medemens.  

Help hen om alles los te laten en laat hen voelen dat zij een juiste 

keus hebben gemaakt.  

Laat ons zingend bidden: 

♫ Heer ontferm U (3x)  

  

INTENTIES van de parochie 

 

COLLECTE EN BEREIDING VAN DE GAVEN 

 

♫ COLLECTELIED: De oversteek 

Ik zit hier aan de waterkant, blote voeten in het water 

Staar maar naar de overkant, en denk na over later 

Wat is er toch aan de hand, hoe moet het nou met mij? 

Ik voel me als los zand, en toch ben ik niet vrij… 

 

Langzaam glij ik in de stroom, ben omgeven door de kilte 

Ga naar ’t land waar ik van droom, schreeuwend in de stilte 

Ik zwem maar, en ik zwem maar, de rivier en ik zijn een 

maar ik voel niet het gevaar, van stroming om mij heen... 

 

 Ik zwem naar de overkant, van de rivier 

 Ik zoek wat ik niet vinden kan, in m’n eentje hier 

 Misschien zijn er wel meer als ik, die het water zo vertrouwen 

 dat ze dromen van een overkant om hun leven op te bouwen. 

 

Ik kan mijn hoofd niet boven houden in ’t gevecht met de rivier 

maar voel een hand die me wil behouden,  

bleef ik dan toch in Jouw vizier? 
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Ik ben nu aan de overkant, na een woeste zware tocht 

Zie de oude waterkant, ik weet nu wat ik zocht. 

Kijk toch eens naar mij, ik lach, ik huil, ik spring, ik ren 

Ik voel me nu pas vrij, geworden wie ik ben… 

 

Ik zwem… 

 

 

DIENST VAN HET ALTAAR  

 

Prefatie       (allen gaan staan) 

P: De Heer zij met U 

Allen: En met uw geest.  

P: Verheft uw hart. 

Allen: Wij zijn met ons hart bij de Heer.  

P: Brengen wij dank aan de Heer, onze God.  

Allen: Hij is onze dankbaarheid waardig. 

 

Wij danken U, God. U hebt ons geschapen om op weg te gaan naar 

U en in liefde te leven met elkaar. U geeft ons de ogen om elkaar te 

zien en een mond om met elkaar te praten. U legt de liefde in ons 

hart om niet alleen het goede met elkaar te delen, maar ook al wat 

moeilijk is. Zo hebt U ons gemaakt en mogen wij kinderen zijn. 

Blij danken wij U hiervoor met alle mensen die in U geloven.  

En met alle Heiligen en Engelen zingen wij U toe: 

 

♫ HEILIG: uit Missa Aqua Viva 

Sanctus, Sanctus   Sanctus, Sanctus  

Sanctus, Sanctus   Sanctus, Sanctus  

Sanctus, Sanctus   Sanctus, Sanctus  

Sanctus,    Sanctus,  

Dominus Deus Sabaoth 3x   

Dominus Deus Sabaoth 3x 

 

P: Ja, God, U bent heilig en goed voor alle mensen.  

Wij danken U vooral voor Jezus Christus, uw Zoon.  
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Hij kwam in de wereld, omdat de mensen U in de steek gelaten 

hadden en niets meer met elkaar te maken wilden hebben.  

Hij heeft onze ogen en oren geopend en ons gezegd wie zij zijn: 

broers en zusters van elkaar, kinderen van U, onze Vader.  

Op dit ogenblik brengt Hij ons samen rond deze ene tafel om te 

doen wat Hij heeft voorgedaan. 

Goede vader, heilig deze gaven, brood en wijn, zodat zij Lichaam 

en Bloed worden van Jezus Christus, uw Zoon.  

Want op de avond voordat Hij zijn leven voor ons gaf, was Hij met 

zijn vrienden voor het laatst aan tafel. Hij nam brood, dankte U, 

brak het, gaf het hen en zei: 

“Neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn Lichaam dat voor 

u gegeven wordt.” 

Zo nam Hij ook de beker met wijn, Hij dankte U, gaf hem aan zijn 

leerlingen en zei: 

“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.” 

Daarna zei Hij tot hen: 

“Blijf dit doen om mij te gedenken.”  

 

Daarom zijn wij hier samen, Vader, en denken blij en 

dankbaar aan wat Jezus deed voor ons geluk. Zijn offer heeft Hij 

aan de kerk gegeven: zo vieren wij zijn dood en verrijzenis. 

Heilige Vader in de hemel, wij bidden U: neem ons op in Uw 

liefde samen met Jezus, uw beminde Zoon. Hij is voor ons 

gestorven maar U hebt Hem nieuw leven gegeven.  

Daarom zingen wij: 

 

♫  Om alles wat leeft en bestaat, om mensen die goed zijn,  

goed doen, danken wij God, danken wij God, voor het leven 

 

P: Hij leeft nu bij U en toch is Hij ook dicht bij ons. 

 

♫  Om alles wat leeft en bestaat, om mensen die goed zijn,  

goed doen, danken wij God, danken wij God, voor het leven 
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P: Op het einde van de tijd zal Hij als onze Heer verschijnen. Als 

uw Rijk gekomen is, zijn pijn en tranen, honger en verdriet voorbij. 

 

♫  Om alles wat leeft en bestaat, om mensen die goed zijn,  

goed doen, danken wij God, danken wij God, voor het leven. 

 

P: Vader, U hebt ons uitgenodigd om hier aan deze tafel te eten 

van het Brood, het Lichaam van Christus, onze Heer; zo maakt U 

ons blij door de Heilige geest. 

Wij bidden U: maak ons door dit Brood ook sterk, en geef dat wij 

meer en meer gaan doen wat u van ons verwacht. 

 

Denk Heer, aan de Paus Franciscus, aan onze Bisschop Johannes 

en aan alle andere Bisschoppen. Help iedereen die leerling van uw 

Zoon wil zijn: laat hen vrede en vreugde brengen aan alle mensen. 

God onze Vader, breng ons allemaal thuis bij U en bij Christus, uw 

Zoon, samen met Maria, zijn Moeder en met alle Heiligen. Dan 

zullen wij met Jezus Christus voor altijd bij U zijn. 

  

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 de eeuwigheid. Amen 

 

P: Jezus is gestorven, maar Zijn vrienden komen nog altijd bij 

elkaar. Dan breken ze het brood en delen het samen, dan drinken ze 

uit de Beker en vertellen over Jezus. Ook hoe Hij de mensen heeft 

leren bidden. Doe het zo, zei Hij, bid maar mee: 
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ONZE VADER 

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.   

Vg: Verlos ons, Heer….. 

Want van U is het koninkrijk,  

en de kracht en de heerlijkheid, in eeuwigheid.  

 

VREDEWENS 

 

♫ VREDESLIED: De vrede komt 

De vrede komt met zachte voeten 

De vrede komt met witte vlaggen 

Met open handen komt de vrede, 

komt de vrede, de vrede komt.  

 

♫ LAM GODS 

Lam Gods dat wegneemt de zonden, de zonden van de wereld 

ontferm U over ons  

Lam Gods dat wegneemt de zonden, de zonden van de wereld 

ontferm U over ons 

Lam Gods dat wegneemt de zonden, de zonden van de wereld 

geef ons de vrede 

 

COMMUNIE 
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♫ COMMUNIELIED: C’est Toi ma lampe, Seigneur uit Taize 
C’est Toi ma lampe, Seigneur 

Mon Dieu, éclaire ma ténèbre 

Seigneur, mon Dieu, éclaire ma ténèbre 

Seigneur, mon Dieu, éclaire ma ténèbre 

 

SLOTGEDACHTE: 

We hebben elkaar nodig, 

Dat is toch zonneklaar? 

Want mensen willen warmte, 

En aandacht voor elkaar. 

Waarom niet even praten? 

Waarom geen lieve lach? 

Zo zorg je voor een lichtpunt,  

Ook op een donkere dag. 

Iemand die naar je luistert, 

Iemand die met je praat, 

Dat is nou juist hetgene, 

Waar ’t bij een mens om gaat. 

 

SLOTGEBED door de Pastor 

 

MEDEDELINGEN  

 

ZEGEN 
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♫ SLOTLIED: Zo ben Jij  

Refrein:  Vrede en licht, een oneindig gezicht, zo ben Jij 

  Ons hart wordt geraakt, een nieuw leven ontwaakt, 

  zo ben Jij 

 

Als onze harten zijn verward, als onze ogen zijn verstard, 

breek ons dan open.  

Opdat wij zien, een flits misschien,  

van Jou, op wie wij hopen, van Jou, op wie wij hopen. 

 

Refrein 

 

Als onze moed is weggezakt,  

als onze geest is afgevlakt, breng ons tot leven.  

Opdat wij gaan, niet blijven staan, 

En wij Jou zien heel even, en wij Jou zien heel even.  

Refrein 

 

Als wij niet weten wie te zijn,  

alleen een onbestemde pijn, spreek ons dan tegen.  

Opdat wij zacht, dankzij jouw kracht, 

elkaar verstaan tot zegen, elkaar verstaan tot zegen.  

Refrein 

 

 

 

 

 

Wij zien u / jullie graag terug bij de volgende gezinsviering  

op zondag 9 oktober om 09.30u in de Goede Herder!  

 

 

Doe je nog even mee met een spelletje buiten?  

Je bent van harte welkom! 
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Op 5 september is het de Feestdag van de H. Moeder Teresa 

 

Moeder Teresa deed veel voor goede doelen.  

Ze zette zich in voor de armste van de armste mensen in India.  

Ze hielp hen om hun baby's te wassen en om wonden te 

verzorgen... Ook hielp ze veel zieke mensen die niet meer welkom 

waren bij hun familie. Iedereen die alleen was, of geen huis meer 

had, kon bij moeder Teresa terecht. 

 

https://wikikids.nl/India

