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Het thema: Uitgestelde retraite  
Zij vertrokken dus in de boot 

naar een eenzame plaats om alleen te zijn. 
Maar velen zagen hen gaan; 

uit al de steden kwamen mensen te voet daarheen.  
M a r c u s  6 ,  3 2 - 3 3  
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O p eni ng sr i t us  
V .  I n  d e  n aam  va n  d e  Vad e r  en  d e  Z oon  en  d e  
H e i l i g e  G ee s t ,  Am e n.  
V .  D e  He e r  za l  b i j  u  z i jn  
A .  E n  m et  u w  g ee st .   

 

♫ Openingslied: God heeft het eerste woord 
God heeft het eerste woord. 
Hij heeft in den beginne 
Het licht doen overwinnen, 
Hij spreekt nog altijd voort. 
 
God heeft het eerste woord. 
voor wij ter wereld kwamen. 
riep Hij ons reeds bij name, 
zijn roep wordt nog gehoord. 
 
God heeft het laatste woord. 
Wat hij van oudsher zeide, 
wordt aan het eind der tijden 
in heel zijn rijk gehoord.  
 
Inleiding 
Het is goed voor een mens om af en toe de dagelijkse 
werkzaamheden te onderbreken en zich te ontspannen, om 
ruimte te maken voor zichzelf en stil te staan bij vragen als: 
door welke drijfveren laat ik mij leiden in mijn leven? Waar 
geloof ik in? Waar sta ik voor? Een ontmoeting met anderen 
kan ons daarbij soms verrassende inzichten en 
perspectieven bieden. Zo overkomt het ook de mensen in 
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het evangelie van vandaag. In de ontmoeting met Jesus 
ontdekken zij iets heel waardevols voor hun leven. Zij 
komen op verhaal bij Hem. Velen van ons genieten deze 
weken van een welverdiende vakantie. Even op adem 
komen na een drukke periode. Even tijd nemen voor gezin 
en familie, voor hobby's waaraan je normaal gesproken niet 
toekomt. Op adem komen doen we ook in de kerk. We 
nemen tijd voor zaken waaraan we in het dagelijks leven 
niet altijd toekomen: gebed en onze relatie met de Heer. Dat 
deze viering in vakantietijd ons mag helpen bij het zoeken 
naar rust in een drukbezet bestaan. Wij bidden voor 
zovelen, die het in onze samenleving moeilijk hebben, die 
niet opgewassen zijn tegen de vele verleidingen van deze 
tijd, die lijden aan het leven, omdat zij zich eenzaam of 
verlaten voelen; dat er mensen mogen zijn, die hen bij de 
hand nemen en verder helpen. Bidden wij ook voor alle 
mensen, die momenteel op vakantie zijn, hier en elders, die 
het werk even terzijde kunnen leggen en de tijd nemen, om 
tot rust te komen; dat zij mogen genieten van de schoonheid 
van de natuur en culturele uitingen, dat zij erdoor op verhaal 
komen en betere mensen worden. Wij vragen dit door 
Christus onze Heer, Amen. 
 
 Schuldbelijdenis 
V. Broeders en zusters, belijden wij onze zonden, bekeren 
wij ons tot God om de Heilige Eucharistie goed te kunnen 
vieren.  A. Ik belijd  
 
V. Heer, ontfermen U over ons. 
A. Heer, ontfermen U over ons. 
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V. Christus, ontfermen U over ons. 
A. Christus, ontfermen U over ons. 
V. Heer, ontfermen U over ons. 
A. Heer, ontfermen U over ons. 
 

♫ Loflied: Zingt God de Heer  
Zingt God de Heer, de almachtige Koning te ere, 
Hij zal zijn volk als een Herder in liefde regeren. 
Laat ons tezaam eren zijn heilige Naam, 
nooit zal de vijand ons deren. 
 
Voor U, Drieёne God, zingen wij dankbaar tezamen 
heel het heelal brenge eer aan uw heilige Name, 
engelen Gods, buigt u voor Hem, onze rots, 
die ons standvastig maakt. Amen. 
 
 Openingsgebed 
Hemelse Vader, Gij hebt uw eigen Zoon gezonden om voor 
ons uit te gaan op onze levensweg. Wij bidden U: laat ons 
Hem volgen in de kracht van uw Geest, en breng ons voor 
altijd samen in uw stad van vrede. Door onze Heer Jezus 
Christus, Uw Zoon die met U en de heilige Geest leeft van 
eeuwigheid tot eeuwigheid, Amen. 
 
L.: De eerste lezing is uit de profeet  Jeremia 23, 1-6 
Jeremia verwijt de leiders dat zij hun herderschap 
over het volk verwaarloosd hebben. Maar God zal een 
echte herder doen opstaan. 
Wee de herders door wie de schapen van mijn kudde 
omkomen en verloren lopen - godsspraak van de Heer. 
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Daarom zegt de Heer, Israëls God, tot de herders die mijn 
volk weiden: Door uw schuld zijn mijn schapen verloren 
gelopen en uiteengedreven; ge hebt er niet op gelet. Maar 
Ik let wel op u om al uw misdaden - godsspraak van de Heer. 
Zelf breng Ik de overgebleven schapen bijeen uit alle landen 
waarheen Ik ze heb verdreven. Ik breng ze terug naar hun 
weiden; ze worden weer vruchtbaar en talrijk. Dan stel Ik 
herders over hen aan die hen werkelijk weiden. Ze hoeven 
niet meer bang of angstig te zijn; geen van hen wordt nog 
vermist - godsspraak van de Heer. Geloof mij, de tijd komt - 
godsspraak van de Heer - dat ik een wettige afstammeling 
van David doe opstaan; hij zal hen met bekwaamheid 
regeren, en het land rechtvaardig en eerlijk besturen. In 
zijn tijd wordt Juda bevrijd, leeft Israël veilig. En dit is de 
naam die men hem geeft: “de Heer, onze gerechtigheid.” 
Zo spreekt de Heer.   -   Wij danken God 
 
Antwoordpsalm: Ps.: 23, 1-3a.3b-4.5-6 
 
L.:  De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort; Hij laat 

mij weiden op groene velden. Hij brengt mij aan 
water, waar ik kan rusten; Hij geeft mij weer frisse 
moed. 

A.:  De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort.  
 
L.:  Mijn schreden leidt Hij langs rechte paden omwille 
van zijn naam. Al voert mijn weg door donkere kloven,  
ik vrees geen onheil waar Gij mij leidt. 
A.:  De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort. 
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L.:  Voorspoed en zegen verlaten mij nooit elke dag van 
mijn leven. Het huis van de Heer zal mijn woning zijn 
voor alle komende tijden. 

A.:  De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort. 
 
L.: De tweede lezing is uit de brief van de heilige apostel 
Paulus aan de christenen van Efeze 2, 13-18 
Christus is de grote vredestichter: Hij heeft de scheidsmuur 
tussen joden en heidenen neergehaald, en de mensheid met 
God verzoend. 
Broeders en zusters, door het bloed van Christus zijt gij 
echter, die eertijds veraf waart, thans in Christus Jezus 
dichtbij gekomen. Want Hij is onze vrede, Hij die de twee 
werelden één gemaakt heeft, en de scheidingsmuur heeft 
neergehaald door in zijn vlees de vijandschap te 
vernietigen, namelijk de wet der geboden met haar 
verordeningen. Hij heeft vrede gesticht door in zijn persoon 
uit de twee, één nieuwe mens te scheppen, en die beiden in 
één lichaam met God te verzoenen door het kruis, waaraan 
Hij de vijandschap heeft gedood. En Hij is gekomen en Hij 
heeft vrede verkondigd aan u die veraf waart en vrede aan 
hen die dichtbij waren. Want in Hem hebben wij beiden in 
één Geest toegang tot de Vader.  
Zo spreekt de Heer.   -   Wij danken God 

 

♫Tussenlied: Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht 
Vernieuw Gij mij , o eeuwig Licht 
God, laat mij voor uw aangezicht, 
geheel van U vervuld en rein, 
naar lijf en ziel herboren zijn. 
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Schep, God, een nieuwe geest in mij, 
een geest van licht, zo klaar als Gij; 
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 
en ga de weg die U behaagt. 
 
Wees Gij de zon van mijn bestaan, 
dan kan ik veilig verder gaan, 
tot ik U zie, o eeuwig Licht, 
van aangezicht tot aangezicht. 
 
 Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus 
Christus volgens Marcus 6, 30-34 
Jezus voelt medelijden met de menigte, want zij zijn 
als schapen zonder herder. 
In die tijd voegden de apostelen zich bij Jezus en brachten 
Hem verslag uit over alles wat zij gedaan en onderwezen 
hadden. Daarop sprak Hij tot hen: “Komt nu eens zelf mee 
naar een eenzame plaats om alleen te zijn en rust daar wat 
uit” want wegens de talrijke gaande en komende mensen 
hadden zij zelfs geen tijd om te eten. Zij vertrokken dus in 
de boot naar een eenzame plaats om alleen te zijn. Maar 
velen zagen hen gaan en begrepen waar Hij heenging; uit 
al de steden kwamen mensen te voet daarheen en ze 
waren er nog eerder dan zij. Toen Jezus aan land ging, zag 
Hij dan ook een grote menigte. Hij voelde medelijden met 
hen, want zij waren als schapen zonder herder; en Hij 
begon hen uitvoerig te onderrichten.  
Zo spreekt de Heer.   -   Wij danken God 
 
Overweging  
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Geloofsbelijdenis 
 
Voorbede: Heer onze God wij bidden u verhoor ons 
Laten we bidden tot de goede God, onze Vader in de 
hemel, die ons liefheeft en die door zijn Zoon vrede 
heeft bewerkt tussen ons en Hemzelf. Leggen we in 
vertrouwen onze noden en vragen aan Hem voor: 
 
Voor de herders van de Kerk: dat zij geïnspireerd door 
de heilige Geest, op een zuivere, betrouwbare manier 
Gods liefde onderwijzen in woord en daad.  
Laat ons bidden... 
 
Voor onze regeringsleiders: dat zij in hun beleid en 
regelgeving het gewone leven van mensen mogen 
beschermen; dat zij zich bekommeren om de zwaksten 
in onze samenleving. Laat ons bidden... 
 
Voor onze wereld: om vrede en harmonie tussen 
volkeren en bevolkingsgroepen; dat de vrede tussen 
mensen en God ook mag leiden tot vrede tussen 
mensen onderling. Laat ons bidden... 
 
Voor onze parochie en onze geloofsgemeenschap: 
dat we in deze tijd van rust nieuwe inspiratie 
opdoen om ook in het nieuwe seizoen dienstbaar te 
zijn aan elkaar.  Laat ons bidden... 
 
Hier volgen de intenties van de eigen gelovige 
gemeenschap... 
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God, deze gebeden en dat wat leeft in de diepte van ons 
hart, we leggen het voor U neer. Wilt U het horen, wilt U 
het verhoren. Dat bidden we U door Christus, Uw Zoon, 
onze Heer. Amen. 
 

♫ Tafellied: Want mijn Herder is de heer 
Refrein: Want mijn Herder is de Heer:  

nooit zal er mij iets mij ontbreken. 

 

Mijn herder is de Heer: 

het ontbreekt mij aan niets.  

Hij legt mij in grazige weiden, 

Hij geeft rust aan mijn ziel, 

Hij leidt mijn naar rustige waat’ren 

om mijn ziel te verkwikken. Refrein:  

 

Hij leidt mij in het rechte spoor 

omwille van zijn Naam. 

Al moet ik door donkere dalen, 

ik vrees geen kwaad. 

Uw staf en uw stok zijn mijn troost, 

Gij zijt steeds bij mij. Refrein: 
 

Glorie aan den Vader en den Zoon 

en den heiligen Geest, 

die is en die was en die komt, 

in de eeuwen der eeuwen. Refrein: 
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Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan 
worden door God, de almachtige vader. 
 
Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof 
en eer van zijn Naam, tot welzijn van ons en van heel zijn 
heilige kerk. 
 
 Gebed over de gaven 
Heer, uw tafel is gedekt; de gaven staan klaar. Wees Gij de 
gastheer in ons midden. Geef elk van ons zijn plaats en taak 
te midden van het volk dat Gij geroepen hebt. Door Christus 
onze Heer, Amen. 
 
Prefatie II van de zondagen door het jaar 
V.  De Heer zal bij u zijn. 
A.  De Heer zal u bewaren. 
V.  Verheft uw hart. 
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 door Jezus Christus onze Heer. Die 
met ons onbestendig lot begaan, is vlees 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: Heilig, heilig, heilig... 
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Eucharistisch gebed 
Ja Heer, Gij zijt werkelijk de heilige; heel uw schepping moet 
U wel prijzen, want door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, 
maakt Gij alles levend en heilig, in de kracht van de heilige 
Geest. Altijd blijft Gij bezig, U een volk bijeen te brengen uit 
alle naties en rassen en talen; want van oost tot west moet 
door een zuivere offergave hulde worden gebracht aan uw 
Naam. 
 
Wij hebben deze gaven dan ook hier gebracht om ze aan U 
toe te wijden. In alle ootmoed vragen wij U, ze te heiligen 
door uw Geest, en ze † Lichaam en Bloed te doen zijn van 
Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, op wiens woord wij 
deze geheimen vieren. 
 
Want in de nacht dat Hij werd overgeleverd, nam Hij brood 
en sprak daarover het dankgebed om uw Naam te 
verheerlijken. Toen brak Hij het brood, gaf het aan zijn 
leerlingen en zei: Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit 
is mijn Lichaam, dat voor u gegeven wordt. 
 
Zo nam Hij ook na de maaltijd de beker en sprak een 
zegenbede om uw Naam te verheerlijken. Hij 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. Blijft dit doen om 
Mij te gedenken. 
 
V. Verkondigen wij het mysterie van het geloof. 
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Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, 
verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. 
 

Daarom, Heer, gedenken wij het heilzaam lijden en sterven 
van uw Zoon, zijn glorievolle verrijzenis, en zijn verheffing 
aan uw rechterhand; zo staan wij vol verwachting open voor 
zijn wederkomst, en bieden U vol dankbaarheid dit offer 
aan, zo levend en heilig. Wij vragen U, Heer: zie welwillend 
neer op het offer van uw kerk, en wil er uw Zoon in 
herkennen, door wiens dood Gij ons met U verzoend hebt. 
Geef dat wij mogen worden verkwikt door het nuttigen van 
zijn Lichaam en Bloed. Vervul ons van zijn heilige Geest, 
opdat men ons in Christus zal zien worden tot één lichaam 
en één geest. 
 

Moge Hij ons maken tot een blijvende offergave voor U: 
dan zullen wij het erfdeel verkrijgen dat Gij ons beloofd 
hebt, samen met Maria, de heilige Maagd en Moeder van 
God; samen met uw apostelen en martelaren, en met allen 
die in uw heerlijkheid zijn en daar voor ons bidden. 
 

Mogen de vrede in de wereld en het heil van alle mensen 
toenemen door dit offer van uw Zoon, dat ons in handen is 
gegeven opdat wij met U worden verzoend. Maak uw volk, 
onderweg hier op aarde, sterk in liefde en geloof: samen 
met uw dienaar N., onze paus, en N., onze bisschop, met alle 
bisschoppen, de geestelijkheid en heel het gelovige volk dat 
Gij U hebt verworven.  
 

Wij vragen U, welwillend te staan tegenover de wensen 
van deze gemeenschap die hier bij U is, en waarvan Gij de 
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Vader zijt. Goede God, breng in uw barmhartigheid al uw 
kinderen van overal bijeen. 
 

Laat onze overleden broeders en zusters, ja, laat allen die U 
lief waren en die van hier zijn heengegaan, genadig binnen 
in uw rijk. Ook wijzelf hopen daar eens te mogen zijn, om 
met hen samen voor altijd te mogen genieten van uw 
heerlijkheid, door Christus onze Heer. In Hem schenkt Gij 
alles wat goed is aan deze wereld. 
 

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 eeuwigheid. Amen. 
 

Onze Vader 
V.  Aan gespoord door een gebod van de Heer en door zijn 

goddelijk woord onderricht, durven wij zeggen: 
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. 
 
V. Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef vrede in onze 
dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, vrij 
mogen zijn van zonde, en beveiligd tegen alle onrust. 
Hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw 
Zoon. 
A. Want van U is het koninkrijk en de kracht en de 
heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. 
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Vredeswens     
V. Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd: 
‘Vrede laat Ik u; mijn vrede geef Ik u’, let niet op onze zonden 
maar op het geloof van uw kerk; vervul uw belofte: geef 
vrede in uw naam en maak ons één. Gij, die leeft in 
eeuwigheid, Amen. 
 
V. De vrede des Heren zij altijd met u. 
A. En met uw geest.  
V. Wenst elkaar de vrede 
 

Lam Gods 
 

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 slechts een woord en ik zal gezond worden. 
 
V. Het lichaam en het bloed van Christus bewaren ons tot 
het eeuwig leven, Amen. 
 

Communie 
 

♫Communielied: Neemt Gods woord met woord en hart 
Refrein: Neemt Gods woord met hart en mond, 
eet en drinkt zijn nieuw verbond, 
gedenkt uw Heer totdat Hij wederkomt. 
 

Gij hebt ons toegesproken 
tot in de diepste nood, 
Uw lichaam werd gebroken,  
uw vlees is waarlijk brood. (Refrein) 



15 

O lichaam ons gegeven 
o Heer van ons bestaan, 
geef dat wij van U leven 
en niet verloren gaan. (Geen refrein) 
 
Heer God, hier  in ons midden, 
maak uw belofte waar. 
Nu laat uw woord geschieden 
en schenk ons aan elkaar. (Refrein) 
 
  Slotgebed 
Hemelse Vader, bij U vinden wij vrede en rust, die niemand 
anders geven kan. Blijf ons nabij, wees onze herder. Laat ons 
in de wisselvalligheden van het leven nooit vergeten hoe Gij 
in uw voorzichtigheid alles ten goede leidt. Door Christus 
onze Heer, Amen. 
 
Mededelingen 
 
Wegzending en zegen 
V. De Heer zal bij U zij 
A. En met uw geest. 
V. Zegene u de Almachtige God, Vader, Zoon + en Heilige 
Geest. 
A. Amen. 
V. Gaat nu allen heen in vrede. 
A. Wij danken God 
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♫ Slotlied: Ga met God en Hij zal met je zijn 
Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn:  
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

R.K. Parochie Onze Lieve Vrouw van 
Lourdes 

Rotterdam Pendrecht-Zuidwijk-
Heijplaat-Wielewaal 

www.lourdesparochie.nl 
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