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13de zondag door het jaar 
Eucharistieviering 
27 Juni 2021 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geloven is vertrouwen 
Als ik slechts zijn kleren kan aanraken,  

zal ik genezen zijn.  
Marcus 5, 28 

♫ Openingslied: vernieuw Gij mij 
Vernieuw gij mij, o eeuwig licht! 
God, laat mij voor Uw aangezicht, 
geheel van U vervuld en rein, 
naar lijf en ziel herboren zijn. 
 
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 we weg die U behaagt. 
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Wees Gij de zon van mijn bestaan, 
dan kan ik veilig verder gaan, 
tot ik U zie, o eeuwig licht,  
van aangezicht tot aangezicht. 
 

 Schuldbelijdenis 
Heer, onze God,  

mensen die willen gehoord worden, die lopen we wel eens 

voorbij. Wil ons hiervoor vergeving schenken. 
 

-God, Gij hebt ons een hart gegeven dat zou moeten kloppen 

voor de anderen, dat voor iedereen zou moeten openstaan. 

Maar te vaak en teveel zijn we bezig met onze eigen 

beslommeringen. Daarom: Heer, ontferm U over ons.  

Heer, ontferm U over ons. 

 

-Gij hebt ons handen gegeven om er helpende handen van te 

maken, om ze naar anderen uit te steken.  

Maar vaak kijken we liever toe dan dat we onze handen vuil 

maken. Daarom: Christus, ontferm U over ons.  

Christus, ontferm U over ons. 

 

-Gij hebt ons voeten gegeven om naar de anderen toe te gaan, 

maar we lopen hen zo vaak voorbij. 

Daarom: Heer, ontferm U over ons. 

Heer, ontferm U over ons. 

 

Moge Gods Geest ons helpen  

om meer aandacht te besteden aan mensen die ons nodig 

hebben.  

Moge Hij ons helpen leven naar Jezus’ voorbeeld. Amen. 
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♫ Loflied: Looft de Heer, al wat gemaakt is  
 
Looft de Heer, al wat 
gemaakt is, 
prijst zijn Naam. 
Verheft Hem voor eeuwig, 
dankt voor uw bestaan 
Looft  Hem die gezeten is  
op tronen van gezang. 
Zingt als rivieren mee 
voor God: Hij leve lang. 
 

Looft Hem, ook wie zondigt, 
looft Hem kwaad en goed. 
Looft Hem, die zijn Woord 
in u mens worden doet. 
Looft uw God en Vader, 
die zijn Geest geschonken 
heeft, 
Looft Hem omdat gij zijt, 
ja looft Hem, want Hij leeft. 

 
 Openingsgebed 
God, uw genade is het, dat wij U Vader mogen noemen 
en kinderen zijn van het licht. 
Wij bidden U, dat wij niet verloren raken 
in de duisternis van de dwaling, 
maar altijd zichtbaar voor anderen 
leven in het licht van de waarheid. 
Door onze Heer Jezus Christus, uw zoon... 
 
L.: De eerste lezing is uit het boek Wijsheid 1, 13-15; 2, 23-24 
God is sterker dan de machten van het kwaad. 
Niet God heeft de dood gemaakt, en Hij schept geen behagen 
in de ondergang van de levenden. Hij toch heeft alles 
geschapen om te leven; gezond zijn de schepselen der aarde; 
geen dodelijk vergif wordt in hen gevonden, en de onderwereld 
heeft geen macht op aarde; want de gerechtigheid is 
onsterfelijk! God heeft immers de mens geschapen voor de 
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onsterfelijkheid; Hij heeft hem gemaakt tot een afspiegeling 
van zijn eigen wezen. Maar door de afgunst van de duivel 
kwam de dood in de wereld. 
Zo spreekt de Heer.   -   Wij danken God 
 
Antwoordpsalm: Ps.: 30, 2.4.5-6.11.12a.13b 
L.:  U zal ik loven, Heer, want Gij hebt mij bevrijd, 

Gij hebt mijn vijanden niet laten zegevieren. 
Heer, uit het dodenrijk hebt Gij mijn ziel verlost, 
Gij hebt mij losgemaakt van die ten grave dalen. 

A.:   U zal ik loven, Heer, want Gij hebt mij bevrijd. 
 
L.:  Bezingt de Heer dan met mij, al zijn vromen, 

en dankt zijn Naam die hoogverheven is. 
Zijn toorn duurt kort, maar zijn genade levenslang, 
de avond brengt geween, de ochtend blijdschap. 

A.:  U zal ik loven, Heer, want Gij hebt mij bevrijd. 
 
L.:  Heer, luister en ontferm U over mij, 

mijn God, sta mij terzijde met uw hulp.  
Gij hebt mijn rouwklacht in een vreugdedans veranderd. 
U zal ik loven, Heer mijn God, in eeuwigheid. 

A.:  U zal ik loven, Heer, want Gij hebt mij bevrijd. 
L.: De tweede lezing is uit de tweede brief van de heilige 
apostel Paulus aan de christenen van Korinte 8, 7.9.13.15 
Paulus beveelt de collecte aan die hij organiseert ten 
bate van de arme gemeente van Jeruzalem. 
Broeders en zusters, Gij munt reeds in zoveel opzichten uit: in 
geloof, welsprekendheid, wetenschap, in ijver op alle gebied, 
in uw liefde voor ons; laat dan ook dit  
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liefdewerk uitmuntend slagen! Want de liefdedaad van onze 
Heer Jezus Christus hoef ik u niet in herinnering te brengen: 
hoe Hij om uwentwil arm is geworden, terwijl Hij rijk was, opdat 
gij rijk zoudt worden door zijn armoede. Het is niet de 
bedoeling dat gij door anderen te ondersteunen uzelf in 
verlegenheid brengt. Er moet een zeker evenwicht tot stand 
komen. Zo ontstaat het evenwicht waarvan de Schrift spreekt: 
“Hij die veel had verzameld, had niet te veel, en hij die weinig 
had verzameld kwam toch niet te kort.”  
Zo spreekt de Heer.   -   Wij danken God 

 

♫Tussenlied: Kijken naar mensen 
 
Tussen God en mensen voelt men vaak een kloof. 
Kijk naar medemensen want daar groeit geloof. 
Leer te accepteren, blijf steeds bij de tijd! 
Dan zal men ervaren Gods aanwezigheid. 
 
Nieuwe tijden komen vol onzekerheid. 
Kracht uit het verleden helpt ons in de strijd, 
Bouwen wij aan vrede zonder veel gedruis! 
Hopend op die toekomst voelt de mens zich thuis. 
 
Mens te zijn voor mensen blij en doelbewust, 
zorgen voor elkander geven levenslust. 
Optimistische leven, werken met talent! 
Daarbij is de liefde toch het fundament. 
 
 Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus 
volgens Marcus 5, 21-43 (of.• 21-24.35b-43) 
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Jezus heelt mensen die gebroken zijn en brengt genezing en 
leven in Gods naam.  
 
In die tijd, toen Jezus weer met de boot overgestoken was 
stroomde veel volk bij Hem samen. Terwijl Hij zich aan de oever 
van het meer bevond, kwam er een zekere Jaïrus, de overste 
van de synagoge. Toen hij Hem zag viel hij Hem te voet en 
smeekte Hem met aandrang: “Mijn dochtertje kan elk ogenblik 
sterven, kom toch haar de handen opleggen opdat ze mag 
genezen en leven.” 
Jezus ging met hem mee. Een dichte menigte vergezelde Hem 
en drong van alle kanten op. Er was een vrouw bij die al twaalf 
jaar aan bloedvloeiing leed. Zij had veel te verduren gehad van 
een hele reeks dokters en haar gehele vermogen uitgegeven, 
maar zonder er baat bij te vinden; 
integendeel, het was nog erger met haar geworden. Omdat zij 
over Jezus gehoord had drong zij zich in de menigte naar voren 
en raakte zijn mantel aan. 
Want ze zei bij zichzelf: “Als ik slechts zijn kleren kan aanraken, 
zal ik genezen zijn.” 
Terstond hield de bloeding op en werd ze aan haar lichaam 
gewaar dat ze van haar kwaal genezen was. 
Op hetzelfde ogenblik was Jezus zich bewust dat er kracht van 
Hem was uitgegaan; Hij keerde zich te midden van de menigte 
om en vroeg: Wie heeft mijn kleren aangeraakt? 
Zijn leerlingen zeiden tot Hem: ”Gij ziet dat de menigte van alle 
kanten opdringt en Gij vraagt: Wie heeft Mij aangeraakt?” Maar 
Hij liet zijn blik rondgaan om te zien wie dat gedaan had. 
Wetend wat er met haar gebeurd was kwam de vrouw zich 
angstig en bevend voor Hem neerwerpen en bekende Hem de 
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hele waarheid. Toen sprak Hij tot haar: “Dochter, uw geloof heeft 
u genezen. Ga in vrede en wees van uw kwaal verlost.” Hij was 
nog niet uitgesproken of men kwam uit het huis van de 
overste van de synagoge met de boodschap: “Uw dochter is 
gestorven. Waartoe zoudt ge de Meester nog langer lastig 
vallen?” Jezus ving op wat er bericht werd en zei tot de 
overste van de synagoge: “Wees niet bang, maar blijf 
geloven.” Hij liet niemand met zich meegaan behalve Petrus, 
Jakobus en Johannes, de broer van Jakobus. Toen zij aan het 
huis van de overste kwamen zag Hij het rouwmisbaar van 
mensen die luid weenden en weeklaagden. Hij ging naar 
binnen en zei tot hen: 
“Waarom dit misbaar en geween? Het kind is niet gestorven 
maar slaapt.” Doch ze lachten Hem uit. 
Maar Hij stuurde ze allemaal naar buiten en ging met zijn 
metgezellen en de vader en moeder van het kind 
het vertrek binnen waar het kind lag. Hij pakte de hand van 
het kind en zei tot haar: “Talita koemi.” wat vertaald 
betekent: Meisje, sta op. Onmiddellijk stond het meisje op 
en liep rond want het was twaalf jaar. En ze stonden stom 
van verbazing. Hij legde hun nadrukkelijk op dat niemand 
het te weten mocht komen, en voegde eraan toe dat men 
haar te eten moest geven. 
Zo spreekt de Heer.   -   Wij danken God 
 
Overweging   Geloofsbelijdenis 
Voorbede  
Vol van geloof mogen we onze zorgen en vragen 
voorleggen aan God. Laten we dan ons hart richten op de 
Heer en Hem met vertrouwen bidden. 
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Voor allen die gedoopt zijn en zo ledematen van de Kerk, dat 
het lichaam van Christus is, zijn geworden: 
dat zij in verbondenheid met de Heer 
mogen getuigen van hun geloof. Laat ons bidden. 
 
Voor de regeringsleiders en allen die verantwoordelijkheid 
dragen in het maken van beleid en de uitvoer hiervan: 
dat zij de waardigheid van iedere mens voor ogen houden 
en zich inzetten voor degenen die aan de rand van de 
samenleving worden geplaatst. Laat ons bidden. 
 
Voor hen die lichamelijk of geestelijk lijden te dragen hebben 
en bijzonder ook voor hen die leven met de dood voor ogen 
door een dreigende ziekte: 
om kracht en sterkte, maar ook om genezing als dit hen 
gegeven is. 
 
Voor ouders die een kind hebben verloren: 
dat het geloof en vertrouwen dat de Heer zich over hun kind 
ontfermt hen mag troosten. Laat ons bidden. 
Hier volgen de intenties van de eigen gelovige 
gemeenschap... 
 
Barmhartige Vader, U weet ten diepste wat er leeft in ons 
hart. U kent ons lijden, onze pijn en ons verdriet. Al wat er in 
ons hart omgaat, leggen we aan U voor. Verhoor onze 
gebeden die we hebben uitgesproken, maar ook die 
gebeden die leven in de stilte van ons hart. Verhoor ons 
gebed en geef ons wat wij nodig hebben om in geloof en 
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vertrouwen uw weg te gaan en in de voetsporen van uw 
Zoon te kunnen leven, door diezelfde Christus onze Heer. 
Amen. 
 

♫ Tafellied: Zingt voor de Heer 
Zingt voor de Heer van liefde en trouw, 
die onder ons verblijven wou, 
Zingt als het gras, dat dankt voor dauw; 
alleluia, alleluia. 
 
Zingt voor het heilig hemels brood, 
dat ons versterkt in alle nood, 
dat ons doet leven na de dood; 
alleluia, alleluia. 
 
Zingt voor de liefde die ons bindt, 
die in ons hoofd haar woning vindt, 
die in ons hart haar rijk begint; 
alleluia, alleluia. 
 
 
Zingt voor het heil, dat komen gaat; 
zingt voor de deur die openstaat, 
zingt voor de God die zingen laat; 
alleluia, alleluia. 
 
 Gebed over de gaven 
God, aan de viering van dit mysterie verbindt Gij uw genade. 
Wij bidden U: laat onze eredienst beantwoorden aan uw 
heilige gaven. Door Christus onze Heer. 
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Prefatie 
De Heer zal bij u zijn, 
 De Heer zal u bewaren.  
Verheft uw hart, 
 Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
Brengen wij dank aan de Heer, onze God, 
 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. 
Zozeer hebt Gij de wereld liefgehad 
dat Gij ons een verlosser hebt gezonden, 
in alles aan ons gelijk, behalve in de zonde. 
Want Gij wilt in ons beminnen 
wat U welgevallig is in uw Zoon: 
door zijn gehoorzaamheid staan wij weer open voor uw gaven 
die wij verloren hadden 
door de zonde van ongehoorzaamheid. 
Daarom verkondigen, met alle engelen en heiligen, 
ook wij uw heerlijkheid en zingen vol vreugde: 
Heilig, heilig, heilig... 
 
Eucharistisch gebed III-b  
V: 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 
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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. 
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Verkondigen wij het mysterie van het geloof. 
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood 
en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt. 
 
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. 
 

A. 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. 
 

V. 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 Gods, 
samen met uw apostelen en martelaren, 
en met allen die in uw heerlijkheid zijn 
en daar voor ons bidden. 
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A: 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. 
 

V: Maak uw volk, onderweg hier op aarde, 
sterk in liefde en geloof: 
samen met uw dienaar Franciscus, onze paus 
en Johannes, onze bisschop, met alle bisschoppen, 
de geestelijkheid 
en heel het gelovige volk dat Gij U hebt verworven. 
 
A: Wij vragen U, welwillend te staan 
tegenover de wensen van deze gemeenschap 
die hier bij U is, en waarvan Gij de Vader zijt. 
Goede God, breng in uw barmhartigheid 
al uw kinderen van overal bijeen. 
V: 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. 
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Onze Vader 

Gezonden als vormgevers van Gods menslievendheid 

willen wij bidden  dat zijn droom met de mensen werkelijkheid 

mag worden,  dat zijn Koninkrijk mede door onze handen geboren 

mag worden,  dat zijn wil mag geschieden op aarde zoals in de 

hemel: Daarom bidden wij..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. Want van U 
is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. 
Amen. 
 
Vredeswens     
Heer, Jezus Christus,  

Gij die uw kracht liet uitgaan  

naar kleine en vaak onopvallende mensen,  

naar kinderen en zieken,  

Gij hebt hen doen opstaan,  

hebt hun terug levensmoed gegeven.  

Schenk ons het vermogen om mensen te inspireren  

en samen te werken aan uw vrede in onze wereld.  

 Moge die vrede van de Heer altijd met u zijn. En geven wij 

elkaar een hartelijk teken dat wij naar die vrede toe willen. 

 

♫ Lam Gods 
 
Communie  

Jezus brak Zichzelf tot Voedsel 

en deelde dit uit opdat wij zouden leven. 
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Door dit gebaar wilde Hij ons laten zien 

hoe wij ons voedsel en ons leven kunnen delen met anderen. 

Gelukkig zijn wij die genodigd zijn aan zijn tafel. 

Dit is het Lam Gods...   Heer, ik ben niet… 

 

♫Communielied: Onze namen staan geschreven 
Onze namen staan geschreven in de holte van Uw hand, 
als een teken dat ons leven in U, Heer, is ingeplant. 
Steeds als gij Uw handen opent, zien Uw ogen ons weer aan; 
en gedenkt Gij Uw belofte: een volkomen nieuw bestaan. 
 
Laat ons in de stilte groeien totdat op de jongste  dag 
onze namen openbloeien  op uw goddelijk gezag. 
Dan gebeurt wat wij nu dromen, dat wij in uw louter licht 
tot u nader mogen komen aangezicht tot aangezicht. 
 

Bezinning na communie 

Gij die wilt dat mensen leven,  écht als mens 

en niet als speelbal van ongekende macht of overmacht, 

en méér dan enkel maar gedreven  

door de stemming van het ogenblik, doe ons leven.  

Geef richting.  Doe ons inzien wat recht is en wat slecht, 

en wat ons nu te doen staat. 

Doe ons weten dat we leven,  en waarom, en waarvoor.  

Doe ons mensen zien. Zet ons op weg met mensen. 

Dat wij elkander dragen 

en bij elkaar wakker houden waar het om gaat. 

Dat we woorden geven aan uw droom  

dat deze wereld, uw schepping, goed moet zijn, 

en recht en vrede de bestemming van ieder mens. 

Doe ons geworteld staan in U. 
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  Slotgebed 
Heer, geef ons nieuwe levenskracht door de heilige offergave 
die wij hebben opgedragen en genuttigd. 
Laat ons altijd met U verenigd zijn in liefde 
om vruchten voort te brengen die blijvend zijn. 
Door Christus onze Heer. 
 
Mededelingen 
 
Wegzending en zegen 
“Talita Koem”, “Meisje, sta op”. 

Woorden die vandaag tot ons gericht zijn:  

sta op om te geloven,  

sta op en steek de handen uit de mouwen,  

sta op om te bouwen aan solidariteit. 

Ga heen en doe wat de Heer van ons vraagt. 

Hij vergezelt ons met zijn zegen 

in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. 

Geest. Amen. 

 

♫ Slotlied: Lied van vertrouwen 
Ga mee met ons, 
trek lichtend ons vooruit 
naar tijd en land  
door U ooit aangeduid.  
Leef op in ons, 
de mens die leven moet 
één die de toekomst heeft, 
die leeft voorgoed. 
 

Ga mee met ons, 
verberg U niet altijd. 
Gun ons een flits, 
een teken in de tijd, 
dat U nog leeft, 
nog steeds om mensen geeft 
en zonder  wanhoop 
 voor de vrede leeft. 


