
07 augustus 2022 
19e zondag door het jaar 
 

Feest van Heilige Dominicus 
 

Openingslied: Hier wordt een huis voor God gebouwd… 

 
 

Hier wordt een huis voor God gebouwd 
waar mensen samen komen 
en waar Hij zelf aanwezig is 
om onder ons te wonen. 
 
Hier wordt een boek opengelegd 
en klinken goede woorden 
van God die van de mensen houdt 
en die naar ons wil horen. 
 
Hier wordt een tafel aangericht 
om Jezus te gedenken 
die voor ons leven en geluk 
zich weg heeft willen schenken. 
 
Hier delen wij het levensbrood 
en worden nieuwe mensen: 
de aarde wordt een vredeshuis, 
vervuld van oude wensen. 
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Begroeting:   
 

VG: Gegroet U en allen die met ons mee viert  
 hopend op de komst van de Heilige Geest  
 en tekenen van dankbaarheid en liefde  
allen: Wees aanwezig U, onze God en Schepper 
            Laat U zien in Jezus, uw zoon en dienaar  
            en in de Heilige Dominicus  
            In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest 
 
Welkom  
 
Gebed om inkeer: Laten wij roepen…

 
 

 
 

Laten wij roepen in zijn poorten, 
dat Hij zijn huis van genade opent; 
Hij doet gebroken mensen weer opstaan: 
Refrein 
 
Laten wij roepen voor zijn aanschijn, 
dat over ons zijn heil mag komen 
op deze dag die Hij heeft gemaakt. 
Refrein 
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Glorialied: Zingt Jubilate… 

 
 

Zingt Jubilate dat is goed, 
vogels en vissen, licht en water,  
bloemen en bomen, vlees en bloed, 
lichaam en ziel, zingt Jubilate! 
 

Zingt Jubilate voor de Zoon, 
dat Hij de hemel heeft verlaten, 
dat Hij de zonden heeft verzoend, 
Jezus Messias Jubilate! 
 

Zingt Jubilate voor de Geest, 
offert de vogel Geest uw adem, 
dat Hij uw hart met vuur geneest, 
weest God indachtig, Jubilate! 

 
Openingsgebed 
 
Bij het openen van de Schrift  
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Eerste lezing: Uit het boek Wijsheid 18, 6 - 9  
 

Deze nacht was onze voorouders van tevoren aangekondigd, opdat 
ze moed zouden putten uit de vervulling van de beloften waarop ze 
vertrouwd hadden. Uw volk verwachtte de redding van de 
rechtvaardigen en de ondergang van hun vijanden. En wat u bij de 
tegenstanders gebruikte als straf, hebt u ons, die door u geroepen 
zijn, als genade toebedeeld. De vrome dienaren van het goede volk 
brachten hun offers in het verborgene. Eensgezind namen de 
heiligen het goddelijke gebod in acht dat zij moeten delen in 
elkaars voor- en tegenspoed. Zo konden zij al van tevoren de 
lofliederen van onze voorouders aanheffen.  

 

Tussenzang: Houd mij in leven…    Psalm 25 
 

Andate  

 
 

VZ: Omdat Gij zijt zoals Gij zijt:  
zie naar mij om en wees mij genadig,  
want op U wacht ik een leven lang. 

allen:  Steeds weer zoeken mijn ogen naar U. 
VZ: Zijt Gij het, Heer, die komen zal,  

of moeten wij een ander verwachten? 
Heer, mijn God, ik zeker van U. 

allen:  Houd mij in leven, wees Gij mijn redding,  
steeds weer zoeken mijn ogen naar U. 

VZ: Gij geeft uw woord aan deze wereld,  
Gij zijt mijn lied, de God van mijn vreugde,  
naar U gaat mijn verlangen, Heer. 

allen: Steeds weer zoeken mijn ogen naar U. 
 Houdt mij in leven, wees Gij mijn redding,  

steeds weer zoeken mijn ogen naar U. 
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Evangelie: In de woorden van Lucas 12, 35 - 40  
    Wilt u – zo mogelijk – gaan staan? 

 
Sta klaar, doe je gordel om en houd de lampen brandend, en wees 
als knechten die hun heer opwachten wanneer hij terugkeert van 
een bruiloft, zodat ze direct voor hem opendoen wanneer hij 
aanklopt. Gelukkig de knechten die de heer bij zijn komst wakend 
aantreft. Ik verzeker jullie: hij zal zijn gordel omdoen, hen aan tafel 
nodigen en hen bedienen. Gelukkig degenen die hij zo aantreft, ook 
al komt hij midden in de nacht of kort voor het aanbreken van de 
dag. Besef wel: als de heer des huizes had geweten op welk uur de 
dief zou komen, dan zou hij niet in zijn huis hebben laten inbreken. 
Ook jullie moeten klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een 
tijdstip waarop je het niet verwacht. 

    
Acclamatie  

 
 
Overweging 
 
Moment van stilte 
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Geloofslied: Wij geloven in het leven… 

 
 

Wij geloven in de woorden,  
ons door Jezus voorgedaan.  
Wij geloven in zijn voorbeeld  
dat nog mensen op doet staan.  
Ja, wij durven te geloven 
 in het licht, ons voorgegaan.  

 

Wij geloven in de liefde  
die verdeeldheid overwint.  
Wij geloven in de hemel  
die op aarde dan begint.  
Ja, wij durven te geloven 
 in het licht dat ons verbindt.  
 

Wij geloven in een toekomst,  
die op vrede is gericht.  
Wij geloven in de zoektocht  
naar dat stralend vergezicht.  
Ja, wij durven te geloven  

 in het niet te doven licht. 
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Voorbeden    Wilt u – zo mogelijk – knielen? 
 
Bijdrage in de kosten van de liturgie 

 

Voor de kosten van deze viering wordt – zo mogelijk- €1,00 per persoon gevraagd.  
Dit kunt u doorschuiven naar de hoek van de bank, richting middenpad.  
Ook kunt u geven via de collecte-app CHRCH op uw telefoon 

 

Collecte 
Voor deze collecte wordt een mandje doorgegeven.  
Ook kunt u geven via de collecte-app CHRCH op uw telefoon 

 
Orgelspel 
 
Gebed over de gaven 
 
Het grote dankgebed     Wilt u – zo  mogelijk – gaan staan? 
 
VG: Biddend en smekend komen wij tot U. 

Tot wie kunnen wij wij beter gaan, 
Schepper van leven en licht, 
Oorsprong van liefde. 
U zult ons, het werk van uw handen, 
toch niet voor eeuwig verloren laten gaan? 
U hebt ons toch niet tot het leven geroepen 
om ons prijs te geven aan de dood? 
Wij danken U, dat Gij een God van levenden zijt,  
geen God van doden. 
 
Wij danken U voor de hoop die leeft in ons hart, 
voor uw Woord, dat klinkt in onze oren, 
voor de belofte, door Jezus gedaan: 
een plaats voor ons in uw huis, 
door U worden gekend bij onze naam, 
onze tranen door U gedroogd, 
ons leed door U verzacht, 
onze dood door U ongedaan gemaakt, 
ons leven - met Christus - geborgen in U. 
U willen wij danken, U aanbidden 
met heel uw schepping in de hemel en op aarde, 
want machtig is uw Naam allerwegen op aarde. 
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koor: Heer, onze God, hoe machtig is uw Naam 
allerwegen op aarde. 

allen: Heer, onze God, hoe machtig is uw Naam 
allerwegen op aarde. 

 

VG: Gij die Uzelf in Jezus openbaarde, 
die in deze wereld als Verlosser gekomen is, 
blinden uitzicht gaf en zondaars beminde 
en doden tot een leven van liefde riep. 

allen: Heer, onze God, hoe machtig is uw Naam 
allerwegen op aarde. 

 

VG: Hoewel uw Zoon in 't diepste van Zijn wezen, 
is Hij geworden de dienstknecht van de mensen, 
aan U gehoorzaam tot de dood op het kruis 
en dienstbaar als een slaaf die ons de voeten wast. 

allen: Heer, onze God, hoe machtig is uw Naam 
allerwegen op aarde. 

 

VG: Die op de avond voor Zijn dood tot U gebeden heeft,  
en die U dank bracht, het brood in Zijn handen,  
die het voor ons brak zeggend: Neemt hiervan allen, 
want dit is Mijn Lichaam dat voor U gebroken wordt  
 

stilte 
 

Na de maaltijd nam Hij de beker, 
gaf hun die te drinken, U dankend en zeggend, 
dit is het Nieuwe Verbond in Mijn Bloed, 
dat vergoten wordt voor U en alle mensen.  
 

stilte 
 

Zo dikwijls gij dit doet, zult gij mij gedenken, 
- voor U gestorven, uw Voorspreker bij mijn Vader: 
Ik zal U de Geest van mijn liefde schenken 
zodat gij zult doen zoals ik U heb voorgedaan. 

 
allen: Heer, onze God, hoe machtig is uw Naam 

allerwegen op aarde. 
 
 
 



9 

VG: Daarom zijn wij rond deze tafel samen, 
biddend om Zijn Geest nu wij gaan eten en drinken, 
en met Jezus één in Zijn Geest, in Zijn vrede,  
zeggen wij U dank om uw grote heerlijkheid. 

allen: Heer, onze God, hoe machtig is uw Naam 
allerwegen op aarde. 

 
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. 
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid.  Amen 
 

allen: Heer, onze God, hoe machtig is uw Naam 
allerwegen op aarde. 
 

Vredewens 
 
Uitnodiging tot de communie 
 
Communie 
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Zang: Als gij naar de woorden luistert… 

 
 
Als gij naar de woorden luistert 
die van mij geschreven staan 
zullen zij van vrede spreken 
die er schuilgaat in mijn naam. 
 
Als gij naar mijn woorden luistert,, 
ze van harte wilt verstaan 
zullen zij de Vader tonen, 
zult gij niet verloren gaan. 
 
Als gij naar mijn woorden luistert 
brengt de dood niet langer vrees, 
wordt gij tot Gods Zoon herboren, 
ademt gij zijn levensgeest. 

 
 
Slotgebed  
 
Mededelingen  
 
Zegenbede   Wilt u – zo mogelijk – gaan staan? 
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Slotlied: Wij moeten gaan... 

 
 

Laten wij gaan. Geloof in de zegen 
die onze God steeds toegezegd heeft, 
in niemandsland soms worst’lend verkregen 
maar die ons hoop, moed en waakzaamheid geeft. 
Neem van hier mee het vaste idee: 
Licht blijft de kern, vaak tastend beleefd. 
 
Neem bij het gaan de mantel van vrede, 
die we behoedzaam om mogen slaan, 
waarin de Naam vol kleur is geweven: 
vage beschutting in mensenbestaan. 
In de woestijn, vruchten en wijn, 
vrede en zegen! Laten wij gaan. 
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Collecte voor behoud van de geloofsgemeenschap.  
U kunt geven via de collecte-app CHRCH op uw telefoon, 
scan de QR code of stort op het bankrekeningnummer  
van de kerk: NL 06 INGB 000 105 89 58 
 
Steun voor Oekraïne 
“Ons“  Huize Sint Martinus de Porres in Fastiv kan dankzij veel vrijwilligers 
en donaties voedselpakketten verstrekken aan behoeftigen in de wijde 
omgeving. Daarnaast wordt oa gezorgd voor aanschaf en inrichting van 
noodbehuizing en herstel van beschadigde daken. U kunt helpen door een 
bijdrage te storten op rekening NL 11 INGB 0000 3910 23 t.n.v. Stichting 
Dominicanenklooster inzake Diaconie o.v.v. van steun Oekraine. 
 
Kerk ook op maandag open 
In juli en augustus is de kerk elke middag open van 13.30-16.30u. 
 
Zaterdagavondvieringen in de zomer 
Van 16 juli t/m 27 augustus vervallen de zaterdagavondvieringen.  U kunt 
aansluiten bij de zondagochtendviering (10u), de vrijdagvespers (19u, geen 
eucharistie) of de vespers op dinsdag (17u45, met eucharistie). 
 
Kloosterbioscoop: Call me your name 
Een zomerse film in een zomerse setting: als het weer het toelaat kijken we 
de film in de tuin naast het klooster. Graag wel aanmelden! 
Do 11 aug | 20.00 u | buitentuin of kerk | € 7,50   
 
Lezen in de kloostertuin 
In de zomervakantie is de binnentuin van het klooster nog een middag 
open voor wie de stilte wil ervaren. Neem een boek en stoeltje mee om 
even tot rust te komen. Respecteer de stilte die anderen ook zoeken. 
Wo 17 aug | 14 – 16 u | Kloostertuin | gratis | toegang via de kerk  
 
Telefonische bereikbaarheid van de Kloosterpoort 
Maandag tot en met donderdag van 9.00-12.00 uur: 038/425.44.00 
 
 
Voorganger in deze viering: pater Jan Laan o.p. 
Muzikale begeleiding: Vakantiekoor o.l.v. Anneke Kuyper 
Orgel/piano: René van Breukelen 
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