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Voorganger:  Emeritus pastor Rob Winkelhuis 

Lector:  Willemien 

Mmv:    Zangkoor Credo. (Cantors) 

 

Mededelingen: 

• Kinderen die in september in groep 8 van de basisschool zitten 

en in 2022 het h.vormsel willen ontvangen kunnen zich 

aanmelden via de website www.katholiekdrechtsteden.nl. Op 

de homepage van deze website vindt u een link naar het 

aanmeldformulier en naar verdere informatie. De 

voorbereidingen beginnen in het najaar. De vormselviering zal 

naar verwachting plaatsvinden in de eerste helft van 2022. 

• Neemt u ook iets mee voor de voedselmand? De inhoud van 

de voedselmanden is bestemd voor mensen die daar hoge 

nood aan hebben en worden vanuit onze kerk verspreid door 

de diaconie. Uw stoffelijke bijdrage wordt zeer gewaardeerd. U 

vindt de voedselmand bij de uitgang van de kerk. 

  

http://www.katholiekdrechtsteden.nl/
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Openingslied: ♫ Om het geheim 

 

Refr: Tastend naar licht en hopend op de morgen 

vragen wij Jou die onze namen riep. 

Naar het geheim, naar wat ons is verborgen, 

zoeken wij Jou die licht in ’t duister schiep. 

 

Ben Jij de onrust die ons wakker maakte, 

ben Jij de hartstocht die ons leven doet? 

Ben Jij de stilte die ons hart zo raakte, 

ben Jij de bron van liefdes eb en vloed? 

 

Refr. 

Jij die ons kent tot in ons diepste wezen, 

die ons al kende voor het eerste licht, 

in Jouw hand kunnen we de toekomst lezen 

en in Jouw oog weerspiegelt ons gezicht. 

 

Tegen de angst en tegen het vergeten 

tegen de nacht en tegen het gemis. 

Is er het vreemd maar onvervreemdbaar weten: 

Jij zult er zijn, die licht in duister is. 

 

Kruisteken en begroeting 

Inleiding 

Schuldbelijdenis  
Wanneer wij ons omkeren en onze zonden belijden, 

kunnen we een nieuwe schepping worden in Jezus Christus. 

 

 
 

Hij is barmhartig en biedt ons zijn liefde en vergeving aan. 

Belijden wij daarom: 
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Wij hebben gezondigd. Toon ons, Heer, uw barmhartigheid. 

En schenk ons uw heil. 

 
Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, 

onze zonden vergeven en ons geleiden naar het eeuwig leven. Amen. 

 

 

Lofzang: ♫ 10.000 Reasons 

The sun comes up, it’s a new day dawning 

It’s time to sing Your song again 

Whatever may pass and whatever lies before me 

Let me be singing when the evening comes 

Bless the Lord, Oh my soul, oh my soul 

Worship His holy name, Sing like never before 

Oh my soul, I’ll worship Your holy name 

You’re rich in love and You’re slow to anger 

Your name is great, and Your heart is kind 

For all Your goodness, i will keep on singing 

10, 000 Reasons for my heart to find 

Bless the Lord, oh my soul 

Bless the Lord, Oh my soul, oh my soul 

Worship His holy name. Sing like never before 

Oh my soul. I’ll worship Your holy name 

Laat me zingen tot de Heer en zijn goedheid prijzen! 

Openingsgebed 

Eerste lezing 

Uit het boek Job (Job 38, 1. 8-11) 
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Hier breken uw trotse golven 

 

In die tijd begon de Heer in storm en wind tot Job te spreken: “Waar 

was je toen de zee haar poorten beukte, onstuimig los wilde breken uit 

de moederschoot; toen Ik haar kleedde in wolken en hulde in windels 

van wolkenslierten; toen Ik haar paal en perk stelde, de poort 

vergrendelde en zei: ‘Tot hier en niet verder, hier breken uw trotse 

golven?” 

Zo spreekt de Heer van de hemelmachten.  

Woord van de Heer. Wij danken God 

Tussenzang ♫ Ps. 107 (106), 23-24, 25-26, 28-29, 30-31 

 

 
 

Zij scheepten zich in om de zee op te gaan,  

om handel te drijven over het water. 

Zij ondervonden de macht van de Heer,  

zijn grootheid boven de kolkende afgrond. 

 

Hij sprak en er gierde een stormwind aan,  

die zweepte de golven op; 

Ze rezen omhoog en zonken weer neer,  

ze waren verlamd van ontzetting. 

 

Toen riepen zij tot de Heer in hun nood  

en Hij bevrijdde hen uit hun ellende. 

Hij deed de storm tot een briesje bedaren  

en bracht de golven tot rust; 

 

Hij gaf hen kalmte en nieuwe moed  

en bracht hen in veilige haven. 

Zij moeten de Heer voor zijn goedheid danken,  

voor al zijn weldaden jegens de mensen. 

 

Tweede lezing  
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Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van 

Korinte (2 Kor. 5, 14-17) 

Het nieuwe is al gekomen 

Broeders en zusters. De liefde van Christus Iaat ons geen rust sinds wij 

hebben ingezien dat Een is gestorven voor allen. Maar dan zijn allen 

gestorven! En Hij is voor allen gestorven opdat zij die leven niet meer 

voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem die ter wille van hen is 

gestorven en verrezen. Daarom beoordelen wij voortaan niemand 

meer naar de oude maatstaven. En al hebben wij Christus ooit op zulke 

wijze beoordeeld, dan nu toch niet meer. Zo is dus wie in Christus is een 

nieuwe schepping: het oude is voorbij, het nieuwe is al gekomen. 

 ♫ Alleluia.  

 

Hand. 16, 14b 

Alleluia. Maak ons hart ontvankelijk, Heer, opdat wij de woorden van 

uw Zoon zouden begrijpen. 

♫ Alleluia. 

Evangelie  

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus 

(Mc. 4, 35-41) 

Wie is Hij toch, dat zelfs wind en water Hem gehoorzamen 

Op een dag tegen het vallen van de avond sprak Jezus tot zijn 

leerlingen: “Laten we oversteken.” Zij stuurden het volk weg en namen 

Hem mee zoals Hij daar in de boot zat; andere boten begeleidden 
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Hem. Er stak een hevige storm op en de golven sloegen over de boot 

zodat hij al vol liep. Intussen lag Hij aan de achtersteven op het kussen 

te slapen. Ze maakten Hem wakker en zeiden Hem: “Meester, raakt het 

U niet dat wij vergaan?” Hij stond op, richtte zich met dwingend woord 

tot de wind en sprak tot het water: “Zwijg stil!” De wind ging liggen en 

het werd volmaakt stil. Hij sprak tot hen: “Waarom zijt gij zo bang? Hoe is 

het mogelijk dat ge nog geen geloof bezit?” Zij werden door een grote 

vrees bevangen en vroegen elkaar: “Wie is Hij toch, dat zelfs wind en 

water Hem gehoorzamen?” 

♫ Acclamatie: 

 

Preek 

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. 

Voorbede  

Zoals Job vrijmoedig met God sprak en Hem zijn noden en vragen 

voorlegde, zo mogen ook wij ons in vertrouwen richten tot God die 

naar onze gebeden luistert. 

Daarom durven wij bidden: voor de verschillende christelijke Kerken die 

zich in woelig vaarwater bevinden, voor paus Franciscus, ja voor allen 

die in deze tijd sturing geven aan de Kerken: dat zij niet angst en 

negativisme laten regeren, dat zij vooral bemoedigen en vertrouwen 

wekken, het geloof van mensen versterken; laat ons bidden… 
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voor de politieke en maatschappelijke leiders die een belangrijke 

bijdrage kunnen leveren aan de wereldvrede: dat zij in de stormen van 

oorlogen, natuurrampen, honger- en armoedebestrijding de nodige 

middelen beschikbaar stellen, dat ze er niet uit op uit zijn om zichzelf te 

verrijken en op zichzelf alle aandacht te vestigen; laat ons bidden… 

 

♫ Hoor ons bidden. 

voor de vele gezinnen die ernstig gebrek lijden en dreigen te verdrinken 

in de zorg om te overleven, voor de vele bootvluchtelingen die, op 

zoek naar een betere toekomst, op zee dreigen om te komen: dat wij 

hen niet vergeten of van hen wegkijken, dat wij waar mogelijk hulp 

bieden; laat ons bidden… 

 

♫ Hoor ons bidden. 

voor onze geloofsgemeenschap: in het bijzonder voor wie in ons 

midden gedoopt worden... dat zij ten volle mogen leven in Christus’ 

Naam; voor wie binnenkort gaan trouwen... dat zij de vruchten van hun 

verbintenis mogen ontvangen; voor wie ziek zijn... dat zij kracht 

ontvangen en de moed niet verliezen; voor wie gestorven zijn... dat zij 

God mogen aanschouwen; laat ons bidden...  

 

♫ Hoor ons bidden. 

Goede God, U zult ons verhoren, daarop vertrouwen wij, door de 

genezende kracht die is in Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen. 

 

Klaarmaken van de tafel 

Offerande 

Prefatie 

V: De Heer zal bij u zijn. 

A: De Heer zal u bewaren. 

 

V: Verheft uw hart. 
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A: Wij zijn met ons hart bij de Heer. 

 

V: Brengen wij dank aan de Heer onze God. 

A: Hij is onze dankbaarheid waardig. 

 
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. In U leven, bewegen en zijn wij. - Zolang wij in dit lichaam zijn, 

ondervinden wij elke dag uw liefde; meer nog, Gij verzekert ons van het 

eeuwig geluk; want als eerste gave bezitten wij de Geest door wie Gij 

Jezus van de dood hebt opgewekt. Zo hebben wij het vaste 

vertrouwen dat het paasmysterie voor altijd ons deel zal zijn. 

Daarom brengen wij U dank en met de engelen roemen wij uw grote 

daden, en zingen U (toe) vol vreugde: 

 

♫ Kadosh, kadosh, kadosh                   

 

Kadosh, kadosh, kadosh. Kadosh, kadosh, kadosh. 

Adonai Elohim, tz' vaoth, Adonai Elohim, tz' vaoth. 

  

Asher hayah v' hoveh v' yavo! Asher hayah v' hoveh v' yavo! 

 

Eucharistisch gebed 

Heer onze God, Gij zijt heilig en goed – en zó bekend met ons dat onze namen 
staan geschreven in uw hand. Geen mens zult Gij vergeten dankzij Jezus 
Christus, uw Zoon, die Gij hebt voortgebracht en uitgezonden hebt om tranen 
te drogen van mensen die geslagen zijn, om het hart te helen van mensen die 
gebroken zijn, om brood te worden voor vandaag en de vrede zelf te zijn. Wij 
danken U, dat Hij ons ruimte geeft en vrijheid schept. Wij danken U, dat Hij 
de naam geworden is voor heel ons leven ten einde toe. 
 
Heilig deze gaven, met de dauw van uw heilige Geest, dat zij voor ons worden 
tot Lichaam en + Bloed van Jezus Christus onze Heer. 
Want in de nacht dat Hij zijn leven gaf, nam Hij brood in zijn handen –  
Hij zegende U, Hij brak het en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden: 

Neemt en eet hiervan gij allen want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven 
wordt. 
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Ook nam Hij de beker, zegende U weer, en gaf hem aan zijn leerlingen met de 
woorden: 

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. 
  
Heer onze God, zo gedenken wij Hem die weet wat lijden is en die de dood 
heeft gezien die Gij hebt opgewekt en naam gegeven hebt hoog boven alle 
namen. Jezus de Heer is Hij, Die Is En Blijven Zal, - uw rechterhand - en tot Hij 
komt verkondigen wij Hem door deze levensbeker en door dit brood dat 
wordt gedeeld. 
 
Wij bidden U: zend dan uw Geest in ons, die over deze aarde gaat – en maak 
ons tot een volk dat recht doet om gerechtigheid; maak leven en welzijn toch 
groter en sterker dan oorlog en dood; en laat ons mensen zijn die woningen 
bouwen voor uw stad van vrede; breek het geweld in ons en breng ons thuis 
bij U uit kracht van Hem, de Mensenzoon hier in ons midden. 
Bevestig uw kerk die in ballingschap is en maak haar één in liefde en geloof, 
tezamen met uw dienaar N., onze paus, en met alle bisschoppen. 
Samen met heel uw volk, met Maria, altijd maagd, de moeder van de Heer, 
met de apostelen, martelaren en al uw heiligen, vragen wij om uw 
barmhartigheid voor levenden en doden, erkennen wij uw grootheid en 
brengen wij U onze dank. 
 
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 tot in eeuwigheid.  

 

A: Amen. 
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Onze vader 

A: 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.  

 

Vredeswens 

 

Lam Gods: ♫ Agnus Dei  

Lamb of God, who takes away the sin of the world, have mercy on us. 

Lamb of God, who takes away 

the sin of the world, grant us Your peace! 

Grant us Your peace! 

 

Uitnodiging tot de communie 

V: Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. 

Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. 

A: Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt, maar spreek en ik 

zal gezond worden. 

 

Uitreiken communie 

Communielied: ♫ Lord I stretch my hands. 

Lord, I stretch my hands to You; no other help I know. If You should 

leave me all alone, Where, then, shall I go? Oh, Lord. I give my soul to 

you. I seek your care and love. No other blessings do I need but those 

from You above. Lord I ask You: give me faith, and help me understand. 

And, Lord, when I this life shall leave, just hold me in Your hand. Lord, I 

stretch my hands to you, to you; no other help I know, I know. If you 

should leave me all alone, where, then, shall I go? Oh, Lord, oh, Lord, 

my hands to you. A-men. 
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Heer ik strek mijn armen naar U uit. 

 

Slotgebed 

Zending en zegen  

Slotlied: ♫ Vuur van de enige 

Ochtend, koud en mistig licht gaande de dag: onzeker ongericht, 
Avond en weemoed, gloed van de nacht oplaaiend uitgedoofd op Jou 
gewacht? 
  
Vuur van de Enige, steek ons aan (2x) dat wij in jouw licht op mogen staan 
  
Klemmende stilte: geen vogel, geen lied, geen hemel die nog uitzicht biedt. 
Hoor jij het zwijgen, zie jij wat is, weeg jij de zwaarte, voel jij het gemis? 
  
Woord van de Enige, spreek ons aan (2x) dat wij in jouw licht op mogen staan. 
  
Is er een woord dat leven doet helder als water, vrede te goed, adem en 
hartslag, een nieuw gezicht. Geef ons dat woord dan, geef ons dat licht. 
  
Enige vrede, zie ons aan (2x), dat wij in jouw licht op mogen staan. 
  
Enige vrede, zie ons aan (2x), dat wij in jouw licht op mogen staan. 
 

Collecte aan de deur 

Scan de QR-code met de camera van uw telefoon, klik op de link. 
U kunt uw bijdrage voor deze locatie ook handmatig overmaken op  
NL92 INGB 0003 8868 03. 
t.n.v. Theresia van Ávila 
 

We wensen u een fijne zondag. 

 

www.facebook.com/credodordrecht 

www.credo-dordrecht.nl 

http://www.facebook.com/credodordrecht
http://www.credo-dordrecht.nl/

