
Laatsen de eersten,  
eersten de laatsten  

 

 
 
 
 

 
Eucharistieviering op de 21e Zondag door het jaar 
Voorganger: Pastor v.d. Helm 
m.m.v JongerenMiddenkoor 



2 

 

 
Openingslied Moment 
 
Van het moment dat Jij me even raakte, 
heb ik nu nog stille hoop 
dat Jij degene bent die het verschil kan maken 
tussen waarheid en geloof, tussen waarheid en geloof. 
 
Vanaf de plaats waar Jij me even raakte, 
ben ik naar Jou op zoek gegaan. 
Maar tot vandaag besta Jij slechts uit vragen 
weet ik niet waar Jij bestaat, weet ik niet waar Jij bestaat. 
 
Jij bent verder weg en dichtbij dan ooit, 
ik fluister in de wind je Naam 
en hoop dat Jij mijn stille vragen hoort, 
en dat Jij je vinden laat, en dat Jij je vinden laat. 
 
Opening door de pastor 
 
Kyrie uit de Bonifatiusmis 
 
Kyrie Eleison 
Christe Eleison 
Kyrie Eleison 
 
Gloria uit de Bonifatiusmis 



3 

 

 
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. 
Gloria in Excelsis Deo, Gloria Deo Domino 
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. 
Gloria in Excelsis Deo, Gloria Deo Domino 
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. 
 
Openingsgebed door de pastor 
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Eerste Lezing  uit de Profeet Jesaja 
 
Dit zegt de Heer: 
“Ik ken hun werken en hun gedachten, 
Ik ga alle volkeren en talen bijeenroepen 
en zij zullen komen en mijn glorie aanschouwen. 
Voor hun ogen zal Ik tekenen verrichten. 
Die gespaard gebleven zijn, 
zal Ik uitzenden naar de volkeren, 
zelfs naar de verwijderde kusten 
waar mijn faam nog niet is doorgedrongen, 
en waar ze mijn glorie nog niet hebben aanschouwd; 
onder alle volkeren zullen zij mijn glorie verkondigen. 
En op paarden en wagens, in karossen, 
op muildieren en dromedarissen, 
zullen zij uit alle volkeren uw broeders bijeenbrengen 
op mijn heilige berg in Jeruzalem 
en ze de Heer aanbieden als een offergave, 
zoals de Israëlieten in reine vaten hun spijsoffers aanbieden 
in de tempel van de Heer. 
En ook uit de volkeren zal Ik mijn priesters kiezen en levieten,” 
zo spreekt de Heer. 
Woord van de Heer – Wij danken God 
 
Tussenzang De tijd verdwijnt (naar psalm 139) 
 
Nog voor ik wist van ademen, 
nog voor ik in haar schoot ontwaakte, 
nog voor ik geboren was wist Jij van mijn bestaan (2x). 
 
Ver voor de tijd riep Jij mijn naam, gaf Je dag en nacht, 
gaf je tijd en eeuwigheid, gaf je Jezelf: de Aanwezige. 
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Jij doorgrondt mij, Jij kent mij, Jij weet mijn zwakke kanten. 
Jij weet waar ik sta en zit, Jij weet van mijn bestaan. 
 
Al dwaal ik door dikke mist, al vlucht ik in hoge bergen, 
Jij weet waar ik ga en lig, Jij vindt mij overal. 
 
En altijd weer roep Jij mijn naam, geef je dag en nacht, 
geef Je tijd en eeuwigheid, geef Je Jezelf: de Geschiedene. 
 
Jouw gedachten zijn te groot.  
Jouw daden zijn niet voor te stellen. 
Niet begrijpend zoekende;   
welk spoor leidt mij naar Jou? 
 
Ik roep je Naam, ik zoek Jouw hulp,  
ik verlang naar Jouw nabijheid, 
ik ga de weg die Toekomst heet, om Jou is mijn bestaan. 
 
Begin en eind, de tijd verdwijnt, wordt de eeuwigheid. 
Doel en zin van mijn bestaan, Jijzelf gaf ons Jouw naam; 
Hoor, Ik ben de Eeuwige. 
de Eeuwige 
 
Tweede Lezing Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus 
aan de Uit de brief aan de Hebreeën. 
 
Broeders en zusters, 
gij zijt het schriftwoord vergeten 
dat u als kinderen aanspreekt en vermaant: 
“Kind, minacht de tucht van de Heer niet, 
laat u door zijn straf niet ontmoedigen. 
Want de Heer tuchtigt hen, die Hij liefheeft, 
Hij straft ieder die Hij als zijn kind erkent.” 



6 

 

Het lijden dient om u te verbeteren en op te voeden; 
God behandelt u als kinderen. 
Ieder kind wordt wel ooit door zijn vader gestraft. 
Tucht is nooit prettig, op het moment zelf is er meer verdriet 
dan blijdschap; maar op lange termijn 
levert ze voor degenen, die zich door haar lieten vormen 
de heilzame vrucht op van een heilig leven. 
Daarom, heft op de slappe handen, strekt de wankele knieën, 
laat uw voeten rechte wegen gaan; het kreupele lid mag niet 
ontwricht worden, maar moet genezen. 
Woord van de Heer – Wij danken God 
 
Evangelie-acclamatie Alleluja  
Alleluja, Alleluja  
 
Evangelielezing Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus 
Christus volgens Lucas 
 
In die tijd trok Jezus rond door steden en dorpen, 
gaf er onderricht en zette zijn reis voort naar Jeruzalem. 
Iemand vroeg Hem: “Heer, zijn het er weinig die gered 
worden?” Maar Hij sprak tot hen: “Spant u tot het uiterste in 
om door de nauwe deur binnen te komen, want, Ik zeg u, velen 
zullen proberen binnen te komen, maar zij zullen daar niet in 
slagen. Als eenmaal de huisvader is opgestaan en de deur 
gesloten heeft en als gij dan buiten op de deur begint te 
kloppen en begint te roepen: Heer, doe open! 
zal Hij u antwoorden: Ik weet niet waar gij vandaan komt. 
Dan zult ge opwerpen: In uw tegenwoordigheid hebben we 
gegeten en gedronken,  en in onze straten hebt ge onderricht 
gegeven. Maar weer zal zijn antwoord zijn: Ik weet niet waar gij 
vandaan komt. Gaat weg van Mij, gij allen, die ongerechtigheid 
bedrijft. 
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Daar zal geween zijn en tandengeknars, 
wanneer gij Abraham, Isaäk en Jakob al de profeten 
zult zien in het Rijk Gods, terwijl ge zelf buiten geworpen zult 
zijn. Zij zullen komen uit het oosten en het westen, 
uit het noorden en het zuiden, en zij zullen aanzitten in het 
koninkrijk Gods. Denkt eraan: 
er zijn laatsten die eersten en eersten die laatsten zullen zijn.” 
 
Evangelieacclamatie Kostbaar, zegt God 
 
Kostbaar, zegt God, ben jij in mijn ogen, ik heb je lief 
 
Overweging door de pastor 
 
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. 
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Voorbeden 
 
Acclamate bij elke voorbede: 
A: Onrustig is ons hart, tot het rust vindt in U (3x) 
 
Gebedsintenties van de parochie 
 
Bereiding van de gaven en Collecte 
 
Lied bij de bereiding van de gaven  
Komen ooit voeten gevleugeld 
 
Komen ooit voeten gevleugeld mij melden de vrede 
daalt over smeulende aarde de dauw van de vrede 
wordt ooit gehoord uit mensen-monden dat woord 
wij zullen rusten in vrede 
 
Dan zal ik huilen en lachen en drinken en slapen; 
dromen van vluchten en doden en huivr’end ontwaken. 
Maar niemand vlucht, nergens alarm in de lucht, 
overal vrede geschapen. 
  
Dan zal ik zwaaien naar vreemden, zij zullen mij groeten. 
Wie was mijn vijand? Ik zal hem in vrede ontmoeten. 
Dan zal ik gaan waar nog geen wegen bestaan – 
vrede de weg voor mijn voeten. 
 
Gebed over de Gaven door de pastoor 
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Eucharistisch gebed    
 
P: De Heer is met u 
A: En met uw geest 
P: Verheft uw hart 
A: Wij zijn met ons hart bij de Heer 
P: Brengen wij dank aan de heer onze God 
A: Hij is onze dankbaarheid waardig 
 
P: 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, door Christus onze Heer, die met 
ons onbestendig lot begaan, is mens geworden, geboren uit 
de Maagd; die, aan het kruis gestorven, ons gered heeft van 
de dood die eeuwig duren zou; die, opgestaan voorgoed, ons 
doet voortleven tot in eeuwigheid. Daarom, met alle engelen, 
machten en krachten, met allen die staan voor uw troon, 
loven en aanbidden wij U en zingen U toe met de woorden: 
 
Sanctus uit de Bonifatiusmis 
 
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Deus Sabaoth. 
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Deus Sabaoth. 
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Benedictus qui venit in nominee Domine 
Hosanna in excelsis! 
 
P: Hemelse Vader, met eerbied noemen wij uw Naam. Altijd 
zijt Gij met ons op weg, en dichter dan wij durven dromen zijt 
Gij bij ons wanneer uw Zoon ons samenbrengt rond deze 
tafel, waar wij uw liefde vieren met brood en beker. Zoals 
eens op de weg naar Emmaüs ontsluit Hij nu voor ons de 
Schrift en wij herkennen Hem bij het breken van het brood. 
Daarom bidden wij, almachtige God: beadem met uw Geest 
dit brood en deze wijn zodat Jezus Christus in ons midden 
komt met de gaven van zijn lichaam en zijn bloed. 
 
Want op de avond voor zijn lijden nam Hij onze de maaltijd 
brood en sprak tot U het dankgebed. Hij brak het brood en gaf 
het aan zijn leerlingen terwijl Hij zei: 
Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn Lichaam, 
dat voor u gegeven wordt. 
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Zo nam Hij ook de beker met wijn en sprak opnieuw het 
dankgebed. Hij gaf hem aan zijn leerlingen en sprak: 
 
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. 
A:Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot 
Gij wederkeert dat Gij verrezen zijt. 
 
Oneindig goede Vader, wie vieren de gedachtenis van onze 
verzoening en wij verkondigen de liefde die Gij ons betoont. 
Uw Zoon is door het lijden en de dood gegaan, en tot nieuw 
leven opgewekt, is Hij ingetreden in uw heerlijkheid.  
 
Zie met genegenheid neer op dit offer en erken erin uw eigen 
Zoon die zijn leven heeft gegeven en zijn bloed vergoten 
opdat voor ons, Vader, de weg naar U, geopend en 
begaanbaar zij. God van eindeloos erbarmen, vervul ons met 
uw Geest van liefde, de Geest die Jezus, uw beminde Zoon, 
bezielde. Maak ons sterk door de deelname aan dit heilig 
maal; dat wij vertrouw vol en met vreugde onze wegen gaan, 
toenemend in geloof, vervul van hoop en aanstekelijk door 
onze liefde, verbonden met heel het volk van God, met de 
diakens en de priesters, met onze bisschop Johannes, en onze 
paus Franciscus. 
 



12 

 

Erbarm U, Vader, over onze broeders en zusters. die in de 
vrede van Christus naar U zijn teruggekeerd, en over alle 
gestorvenen waarvan Gij alleen het geloof hebt gekend. Breng 
hen tot het licht van de verrijzenis. En als ook onze weg ten 
einde loopt, neem ons dan op in uw huis, waar plaats is voor 
velen. Schenk ons de vervulling van onze levenslange hoop: 
overvloedig leven in uw heerlijkheid. 
 
Laat ons toe in de gemeenschap van uw heiligen; dat wij met 
Maria, de Maagd en Moeder Gods, met de heilige Josef haar 
bruidegom, met uw apostelen en martelaren, met  Petrus en 
Paulus, en al de anderen die U genegen zijn, dankbaar uw 
Naam aanbidden en U prijzen door Jezus Christus, onze Heer. 
 
Door Hem en met Hem en en 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.  
A: Amen 
 
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 
 
P: Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef genadig vrede in 
onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, altijd 
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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. 
 
Want van U is het koninkrijk en de kracht   
en de heerlijkheid in eeuwigheid.  Amen 
 
Vredeswens 
 
Lied bij de Vredeswens Toon ons Jouw gezicht 
 
Op deze dag, God, bidden wij om vrede 
Verdrijf de kwade duisternis met jouw Licht 
Wees hier aanwezig, toon ons jouw Gezicht 
 
Agnus Dei uit de Bonifatiusmis 
 

 
Agnus Dei, qui tollis peccata muni, dona nobis pacem 
 
Communielied Eet mijn brood 
 
Eet mijn brood, leef van Mij 
Eet van Mij en je zal leven 
Hier mijn Lichaam, mijn ziel en mijn Bloed. 
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Eet van Mij, opdat jullie leven. 
 
Communielied Mon âme se repose uit Taize 
 
Mon âme se repose en paix sur Dieu seul: 
de lui vient mon salut. 
Oui, sur Dieu seul mon âme se repose, 
se repose en paix 
 
Slotgebed door de pastor 
 
Mededelingen 
 
Wegzending en Zegen 
 
Slotlied Nooit een dag 
 
Nooit een dag in je leven dat je zeggen moet:  
niemand is hier die mij de handen reikt. 
Nooit een dag in je leven dat je zeggen moet:  
niemand is hier om mee op weg te gaan. 
 
Laat de hemelse vrede die ons begrip teboven gaat 
ons oordeel wakker houden, vergroten onze hoop, 
en versterken onze liefde 
 
Nooit een dag in je leven dat je zeggen moet:  
niemand is hier die mij troosten wil 
Nooit een dag in je leven dat je zeggen moet:  
niemand is hier die mij moed inspreekt  Refrein 
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Nooit een dag in je leven dat je zeggen moet:  
niemand is hier die mij een toekomst geeft 
Nooit een dag in je leven dat je zeggen moet:  
niemand is hier die mij weer leven doet  Refrein 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 

 

 
 
 
 
 


