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THEMA: STILTE NA DE STORM 
 

 
OPENINGSLIED:  Hoort hoe God met mensen omgaat (GvL 619) 

1/ Hoort hoe God met mensen omgaat, hoe Hij zijn belofte houdt, 

die de mens van den beginne adem geeft en gaande houdt. 

2/ Hoort hoe God met mensen omgaat hoe Hij onze Schepper is 
die ons maakt tot zijn getuigen dragers van zijn beeltenis. 

 

GROET EN INLEIDING 

 

STILTE 
 

SCHULDBELIJDENIS (GvL 703) 

Ik belijd voor de almachtige God, en voor u allen dat ik gezondigd heb, 

in woord en gedachte, in doen en laten, 
door mijn schuld, door mijn schuld door mijn grote schuld. 

Daarom smeek ik de Heilige Maria, altijd Maagd, alle Engelen en Heiligen, 

en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. 

Kyrie eleison (Taizé) 
Kyrie eleison – Christe eleison – Kyrie eleison 

 

LOFZANG (Taizé) 

Eer aan God in den hoge, 
Gloria, gloria in excelsis Deo, gloria, gloria, alleluia, alleluia. 

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, gloria in excelsis Deo, gloria, gloria, alleluia, alleluia. 
Heer God, hemelse Koning, God almachtige Vader;  

Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus;  

Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader;  

Gloria, gloria in excelsis Deo, gloria, gloria, alleluia, alleluia. 
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, gloria in excelsis Deo, gloria, gloria, alleluia, alleluia. 
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. 

Gloria, gloria in excelsis Deo, gloria, gloria, alleluia, alleluia. 



COLLECTA-GEBED 

Almachtige eeuwige God, U mogen wij onze Vader noemen. Help ons als uw kinderen 
te leven om eens het erfdeel te ontvangen dat Gij hebt beloofd. Door onze Heer, Jezus 

Christus, uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, 

door alle eeuwen der eeuwen. Amen. 

 
EERSTE LEZING: 1 Koningen 19,9a.11-13a 

In die dagen kwam de profeet Elia bij de Horeb, de berg van God. Daar ging hij een 

grot binnen en overnachtte er. Maar de Heer zei tot hem: “Ga naar buiten en  treed 

aan voor de Heer op de berg.” Toen trok de Heer voorbij. Voor Hem uit ging een hevige 

storm, die bergen deed splijten en rotsen verbrijzelde. Maar de Heer was niet in de 
storm. Op de storm volgde een aardbeving. Maar ook in de aardbeving was de Heer 

niet. Op de aardbeving volgde vuur. Maar ook in het vuur was de Heer niet. Op het 

vuur volgde het suizen van een zachte bries. Zodra Elia dit hoorde, bedekte hij zijn 

gezicht met zijn mantel, ging naar buiten en bleef staan aan de ingang van de grot. 
Woord van de Heer. 

Allen: Wij danken God. 

 

TUSSENZANG: Psalm 85 (gebeden) 
Refrein: Laat ons uw barmhartigheid zien, geef ons uw heil, o Heer. 

1/ Aanhoren zal ik wat God tot mij zegt, voorzeker een woord van verzoening.  

Zijn heil is nabij voor hen, die Hem vrezen, zijn glorie komt weer bij ons wonen. 

Refrein 

2/ Als trouw en erbarmen elkaar tege-moet gaan, als vrede en recht elkaar omhelzen; 
dan zal de trouw uit de aarde ontspruiten, en ziet uit de hemel gerechtigheid neer. 

Refrein 

3/ Dan zal de Heer ons zijn zegen schenken en draagt ons land rijke vrucht. 

Dan zal voor Hem uit gerechtigheid gaan en voorspoed zijn schreden volgen. Refrein 
 

TWEEDE LEZING: Romeinen 9, 1-5 

Broeders en zusters, ik spreek de waarheid in Christus, ik lieg niet, mijn geweten 

waarborgt het mij in de heilige Geest: in mijn hart is grote droefheid en een pijn die 
niet ophoudt. Waarlijk, ik zou wensen zelf vervloekt en van Christus gescheiden te zijn, 

als ik mijn broeders en stamverwanten daarmee kon helpen. Immers, zij zijn 

Israëlieten, de Christus voort naar het vlees, die, boven alles verheven, God is: de 

gezegende tot in de eeuwigheid! Amen. 
Woord van de Heer. 

Allen: Wij danken God. 

 

ACCLAMATIE: Halleluja (gebeden) 

Halleluja, halleluja. (2x) 
Niet van brood alleen left de mens, 

maar van ieder word dat komt uit de mond van God. 

Halleluja, halleluja.  

 
EVANGELIE: Matteüs 14, 22-33 

Na de broodvermenigvuldiging dwong Jezus zijn leerlingen in de boot te gaan en alvast 

naar de overkant te varen, terwijl Hij het volk naar huis zou zenden. Toen Hij het volk 

had weggezonden, ging Hij de berg op om in afzondering te bidden. De avond viel en 
Hij was daar alleen. De boot was reeds een heel eind uit de kust verwijderd en werd 

geteisterd door de golven, want zij hadden tegenwind. Tegen de morgen kwam Jezus 

te voet over het meer naar hen toe. Maar toen de leerlingen Hem zo over het meer 

zagen gaan, raakten zij van streek, omdat zij een spook meenden te zien en zij 



begonnen van angst te schreeuwen. Maar Jezus zei onmiddellijk tot hen: “Weest 

gerust, Ik ben het. Vreest niet.” “Heer,” antwoordde Petrus, “als Gij het zijt, zeg mij 
dan, dat ik over het water naar U toe moet komen.” Waarop Jezus sprak: “Kom!” 

Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. Maar toen hij merkte 

hoe hevig de wind was, werd hij bang; hij begon te zinken en schreeuwde: “Heer, red 

mij!” Terstond stak Jezus zijn hand uit en greep hem vast, terwijl Hij tot hem zei: 
“Kleingelovige, waarom hebt ge getwijfeld?” Nadat zij in de boot gestapt waren, ging 

de wind liggen. De inzittenden wierpen zich voor Hem neer en zeiden: “Waarlijk, Gij zijt 

de Zoon van God. 

Woord van de Heer. 

Allen: Wij danken God. 
 

OVERWEGING 

 

GELOOFSBELIJDENIS: (gebeden) 
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 met ACCLAMATIE: Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. (gebeden) 

 

OFFERANDE 
 

OFFERANDELIED: Niet als een storm (GvL 503) 

1/ Niet als een storm, als een vloed, niet als een bijl aan de wortel 

komen de woorden van God, niet als een schot in het hart. 
2/ Maar als een glimp van de zon, een groene twijg in de winter, 

dorstig en hard deze grond - zo is het koninkrijk Gods. 

5/ Blinden herkennen de hand, dovemansoren verstaan Hem. 

Zalig de man die gelooft, zalig de vrouw aan de bron. 
7/ Hier in dit stervend bestaan wordt Hij voor ons geloofwaardig, 

worden wij mensen van God, liefde op leven en dood. 

 

GEBED OVER DE GAVEN 

Heer, aanvaard goedgunstig de gaven van uw Kerk. In uw barmhartigheid hebt Gij ze 
ons geschonken om ze U aan te bieden, en Gij maakt ze door uw kracht tot sacrament 

van ons heil. Door Christus onze Heer. 

 

PREFATIE 
 

HEILIG (GvL 293 –Willibrordusmis) 

Heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten. 

Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge. 
Gezegend Hij die komt in de Naam des Heren. Hosanna in den hoge. 

 

 

 



EUCHARISTISCH GEBED 

Verkondiging: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood, en wij belijden tot Gij 
wederkeert, dat Gij verrezen zijt. (GvL 302) 

 

ONZE VADER (gebeden) 

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 leid ons niet in beproeving; maar verlos ons van het kwade. 

 

VREDEWENS 

 
LAM GODS (GvL 333 – Willibrordusmis) 

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons. (2x) 

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, geef ons de vrede. 

 
COMMUNIE 

 

COMMUNIELIED: Pie Jesu (Andrew Lloyd Webber) 

Pie Jesu, pie Jesu, pie Jesu, pie Jesu, 

qui tollis peccata mundi dona eis requiem. 
Dona eis requiem. 
   
GEBED NA DE COMMUNIE 

Heer, moge de communie die wij hebben ontvangen ons verlossing brengen en ons 
doen standhouden in het licht van uw waarheid. Door Christus, onze Heer. 

 

MEDEDELINGEN 

 
ZEGEN 

 

SLOTLIED: God heeft het eerste woord (GvL 446) 

1/ God heeft het eerste woord. 
 Hij heeft in den beginne het licht doen overwinnen, 

Hij spreekt nog altijd voort. 

2/ God heeft het eerste woord. 

Voor wij ter wereld kwamen, riep Hij ons reeds bij name, 

zijn roep wordt nog gehoord. 
3/ God heeft het laatste woord. 

Wat Hij van oudsher zeide wordt aan het eind der tijden 

in heel zijn rijk gehoord. 

4/God staat aan het begin en Hij komt aan het einde. 
Zijn woord is van het zijnde 

oorsprong en doel en zin. 

 

 
 

Voorganger: pater Harry Reusen 

Cantors: Simon de Jong, (tb) Elise Kruit 

Organist/pianist: Annette Veltkamp 


