
 

Er is altijd een deur open 
31ste zondag door het jaar C – 
30 oktober 2022 
Voorgangers: 
 Pastoor Sandor Koppers  
 Gerard van der Lee 

 

 

 

 

 

♫ Openingslied: 



 

  



Ogen heb je om te zoeken 

naar wat mensen nog ontbreekt 

en een hart om uit te zeggen 

wat een ander moed inspreekt 

Refr.: 

Schouders heb je om te dragen 

zorg en pijn van alleman 

en een hart om te aanvaarden 

wat een ander beter kan 

Refr.: 

Voeten heb je om te lopen 

naar de mens die eenzaam is 

en een hart om waar te maken 

dat geen mens een eiland is 

Refr.: 

Oren heb je om te horen 

naar de mens die vrede is 

en een hart om te geloven 

in een God die liefde is 

Refr.: 

 

Welkom en inleiding 

Gebed om vergeving 

♫ Lofzang: Zingt van de Vader    GvL 381 

Openingsgebed 

Eerste lezing: Uit het boek Wijsheid 11,23-12,2 

♫ Tussenzang: De wijze woorden en het groot vertoon.
       GvL 428 

Tweede lezing:  Uit de tweede brief van de heilige 
apostel Paulus aan de christenen van Tessalonica  
1,11-2,2 

 



Evangelielezing:  Lucas 19,1-10 

♫ Acclamatie: U komt de lof toe   GvL 265 

Overweging 

Geloofsbelijdenis:     GvL 722 

 

Collecte – klaarmaken van de tafel 

Ook onze kosten lopen gewoon door. Door uw bijdrage 
kunnen we er voor zorg dragen dat de parochie 
financieel gezond blijft. U kunt uw collectegeld 
overmaken of de QRcodes gebruiken. Namens Pastoor 
Koppers wil ik u hartelijk danken hiervoor. 

 

 

Voorbeden 



Gebed over de gaven 

Prefatie 

♫ Heilig:      GvL 291 

Eucharistisch gebed:    GvL 729 

Onze Vader 

Vredeswens 

Nodiging 

♫ Communielied: Het lied van het brood GvL 457 

Slotgedachte (Marinus van den Berg uit Luisterend leren 

leven) 

Heer onze God 
neem bij mij weg 
wat mij verhindert U te zien. 
U te zien 
in de glimlach van een kind 
in de bloei van een bloem 
en de kleur van een boom. 
Neem bij mij weg 
wat mij verhindert U te zien 
in de warmte van een vriend 
in de trouw van een mens 
in de zorg om mij heen. 
Open mijn ogen 
opdat ik U meer en meer 
mag zien 
dicht om mij heen. 
 

Mededelingen   

Slotgebed 

Zending en zegen 

Slotlied: Wij groeten U, o Koningin.   GvL 555 


