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Openingslied; psalm 18II,  Heer, U heb ik lief 
 

 
 
1.  Heer, U heb ik lief, mijn sterkte zijt Gij, 

mijn toevlucht, mijn burcht, mijn bevrijder 
refrein 

 
2.  Mijn God, de rots waar ik toevlucht vind, 

mijn schild, mijn behoud en bescherming 
refrein 

 
3.  Wanneer ik de Heer aanroep Hij zij geprezen, 

dan doet geen vijand mij kwaad 
refrein 

 
4.  De Heer zij geprezen, gezegend mijn rots, 

verheerlijkt zij God, mijn Verlosser 
refrein 

 
Votum en Woord van welkom  
V. In de naam van de Vader en de Zoon 
  en de heilige Geest 
A. Amen. Amen, Amen 
V. Onze hulp is in de naam van de Heer 
A. die hemel en aarde gemaakt heeft. 
V. De genade van de Heer, Jezus Christus, de liefde van God 

en de gemeenschap van de heilige Geest 
A. Zij met u allen. Amen 
V. Gezegend zij God 
A. de Vader van onze Heer Jezus Christus. Amen 
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Schuldbelijdenis 
 
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. 
 
Moge………… Amen 
 
 
Kyrie  
                  
Gloria 
 
 
Gebed 
Laat ons bidden ……… 
God, U bent een bron en het begin van al wat leeft. Aan de zalige 
Titus heeft U de kracht van uw geest geschonken, zodat hij 
moedig opkwam voor de vrijheid van de Kerk en de 
waardigheid van de mens.                                                                                                                                                                                
 
Verleen ons op zijn voorspraak, dat wij, die hoopvol uitzien naar 
uw Rijk van gerechtigheid en vrede, ons niet schamen voor het 
evangelie en in alles wat ons in het leven overkomt mogen 
rekenen op uw barmhartigheid. Door onze Heer Jezus Christus, 
uw Zoon die leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest, in 
de eeuwen der eeuwen. Amen 
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LITURGIE VAN HET WOORD 
 

Eerste lezing uit de Handelingen van de apostelen  
 
In die dagen keerden Paulus en Barnabas terug naar Lystra, 
Ikonium en Antiochië. 
Daar bevestigden zij de leerlingen in hun goede gesteldheid, 
spoorden hen aan in het geloof te volharden 
en zeiden dat zij door vele kwellingen 
het Rijk Gods moeten binnengaan. 
In elke gemeente stelden zij  
na gebed en vasten oudsten voor hen aan, 
en vertrouwden hen toe aan de Heer 
in wie zij nu geloofden. 
Zij reisden door Pisidië naar Pamfylië, 
en predikten het woord in Perge en bereikten Attalia. 
Daar gingen zij scheep naar Antiochië vanwaar zij, 
aan Gods genade toevertrouwd, 
vertrokken waren naar het werk dat zij volbracht hadden. 
 
 
Na hun aankomst riepen zij de gemeente bijeen 
en vertelden alles wat God met hun medewerking 
tot stand had gebracht  
en hoe Hij voor de heidenen 
de poort van het geloof had geopend. 
 
Woord van de Heer                -      Wij danken God 
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Tussenzang; Psalm 67I, Heel de aarde jubelt en juicht 
 
Refrein: Heel de aarde jubelt en juicht voor de Heer, 
 alleluia, alleluia! 
 

1. Ja, heel de aarde moet God wel prijzen, 
 loven zijn machtig beleid, 
 omdat Hij steeds op wondere wijze 
 alles bestuurt in gerechtigheid.  
 Refrein 
 

2. Ja, God is goed, schenkt ons zijn zegen; 
 toont ons zijn aanschijn van licht, 
 Hij gaat ons voor op alle wegen, 
 heeft uit de zonde ons opgericht.  
 Refrein 
 

3. Hij is de God, die ons verblijdde, 
 die onze nood heeft verstaan; 
 die ons een hemels Paasmaal bereidde 
 en zonder vrees door de wereld laat gaan.  
 Refrein 

4. Laat alle volken uw almacht vrezen, 
 aller lof zij U gewijd, 
 laat Heer, uw Naam bezongen wezen, 
 in aller eeuwen eeuwigheid.  
 Refrein 
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Tweede lezing uit de Openbaring van de  
                            heilige apostel Johannes  
 
Ik, Johannes, zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; 
de eerste hemel en de eerste aarde waren verdwenen 
en de zee bestond niet meer. 
En ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem 
van God uit de hemel neerdalen, 
schoon als een bruid die zich voor haar man heeft getooid. 
Toen hoorde ik een machtige stem die riep van de troon: 
‘Zie hier Gods woning onder de mensen! 
Hij zal bij hen wonen. 
Zij zullen zijn volk zijn  
en Hij, God-met-hen, zal hun God zijn. 
En Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen 
en de dood zal niet meer zijn; 
Geen rouw, geen geween, geen smart zal er zijn 
want al het oude is voorbij.’ 
En Hij die op de troon is gezeten sprak: 
‘Zie, Ik maak alles nieuw’. 
 
Woord van de Heer  - Wij danken God 
 
 
 
Alleluia 
 
 alleluia, alleluia, alleluia                                          
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Evangelie uit het heilig evangelie volgens Johannes  
         
In die tijd zei Jezus tot de leerlingen: 
‘Nu is de Mensenzoon verheerlijkt 
en God is verheerlijkt in Hem. 
Als God in Hem verheerlijkt is 
zal God ook Hem in zichzelf verheerlijken, 
ja, Hij zal Hem spoedig verheerlijken. 
Kindertjes, nog maar kort zal Ik bij u zijn. 
Een nieuw gebod geef Ik u: gij moet elkaar liefhebben; 
zoals Ik u heb liefgehad, 
zo moet ook gij elkaar liefhebben. 
Hieruit zullen allen kunnen opmaken 
dat gij mijn leerlingen zijt: 
als gij de liefde onder elkaar bewaart’. 
 
Woord van de Heer                -      Wij danken God 
 
 
Na het evangelie: 
 

Dit ene weten wij 
en aan dit één houden wij ons vast 
in de duistere uren; er is een woord 
dat eeuwiglijk zal duren 
en wie 't verstaat die is niet meer alleen. 

 
 
 Overweging 
 
 
 
 
 



9 
 

Geloofsbelijdenis (Byzantijns)  
 
K. Ik geloof in God de almachtige Vader, 

Schepper van hemel en aarde. 
A. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, 
 die ontvangen is van de heilige Geest, 
K. geboren uit de maagd Maria, 
 die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 

is gekruisigd, gestorven en begraven, 
A. die nedergedaaald is ter helle, 

de derde dag verrezen uit de doden, 
 die opgestegen is ten hemel, 
K. zit aan de rechterhand van God de almachtige Vader, 
 vandaar zal Hij komen oordelen 

de levenden en de doden. 
A. Ik geloof in de heilige Geest; 

de heilige katholieke kerk, 
 de gemeenschap van de heiligen; 
K. de vergeving van de zonden: 
 de verrijzenis van het lichaam; 
A. en het eeuwig leven. Amen 
 
 
 
Voorbede acclamatie: Hoor ons bidden 

 
 

Gereedmaken van de tafel:  Zelo Zelatus 
 

Zelo zelatus sum pro Domino Deo nostro exercituum  
 

Vurig heb ik geijverd voor de God der hemelse machten.  
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EUCHARISTIE 
 
Bidt, broeders en zusters…… 
Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer 
van zijn Naam, tot welzijn van ons en van zijn heilige kerk. 
 
 
Gebed over de gaven 
Heer, heilig met uw zegen deze offergaven en ontsteek in ons 
het vuur van de liefde tot U, waardoor de Z. Titus alle 
lichamelijke folteringen heeft kunnen doorstaan.                                   
Door Christus onze Heer,                 Amen.                                                                                                                   
 
 

EUCHARISTISCH GEBED 
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. Want om te getuigen van uw Naam is ook de 
zalige Titus Brandsma, als martelaar de weg van Christus 
opgegaan. Hij heeft zijn bloed vergoten en uw wonderwerken 
openbaar gemaakt.  
 
Zo sterkt Gij hen die niets vermogen uit zichzelf; zo geeft Gij hun 
de kracht om te belijden tot in de marteldood dat zij in U 
geloven. Daarom dan, met allen die U dienen in de hemel, willen 
ook wij U op aarde loven en zingen U toe zonder einde:  
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Sanctus 
 
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 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 is. 

 
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. 
 
Heer Jezus, - wij verkondigen uw dood - en wij belijden tot 
Gij wederkeert, - dat Gij verrezen zijt. 
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 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 Franciscus, onze paus, 
en met alle bisschoppen. 
 
Samen met heel uw volk, met Maria, altijd Maagd, de moeder 
van de Heer, met Jozef haar bruidegom, met de apostelen, met 
alle heiligen, in het bijzonder de heiligen van onze 
parochiegemeenschap, de bijna heilige Titus Brandsma, de 
heilige Augustinus, de heilige Urbanus, de heilige Anna, en onder 
uw heilige Geest en onze Goede Herder, 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 en tot in eeuwigheid. Amen. 
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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 leid ons niet in beproeving; 
maar verlos ons van het kwade. 

 
Verlos ons Heer … 
Want van u is het koninkrijk en de kracht en de 

 heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. 
 
 
Vredeswens 
 
Agnus Dei 
 
 
Communielied:  O, Jezus, als ik U aanschouw 
 

O, Jezus als ik U aanschouw 
dan leeft weer dat ik van U hou 
en dat ook Uw hart mij bemint, 
nog wel als uw bijzond’re vriend. 
Al vraagt mij dat meer lijdensmoed, 
och, alle lijden is mij goed, 
omdat ik daardoor U gelijk 
en dit de weg is naar Uw Rijk. 
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Ik ben gelukkig in mijn leed 
omdat ik het geen leed meer weet. 
maar ’t aller uitverkorenst lot, 
dat mij met U vereent, o God. 
O, laat mij hier maar stil alleen 
het kil en koud zijn om mij heen 
en laat geen mensen bij mij toe, 
’t alleen zijn word ik hier niet moe. 
 
O, Jezus als ik U aanschouw 
dan leeft weer dat ik van U hou 
en dat ook U mijn hart bemint, 
nog wel als uw bijzond’re vriend. 
Want Gij, o Jezus, zijt bij mij, 
ik was U nimmer zo nabij 
blijf bij mij, bij mij Jezus zoet 
Uw bijzijn maakt mij alles goed. 

 
 
Slotgebed 
Heer, schenk ons in het sacrament dat wij hebben ontvangen de 
moed en de kracht die de zalige Titus hebben gemaakt tot uw 
trouwe dienaar en tot overwinnaar in de marteldood. Door 
Christus onze Heer. 
Amen. 
 
 
Mededelingen 
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Zending en  Zegen  
 
V. De Levende zegene en behoede u. 
 De Levende doe zijn aangezicht over u lichten,  
 en zij u genadig. 
 De Levende verheffe zijn aangezicht over u,  
 en geve u vrede. 
 
A. Zegen ons en behoed ons, 
 doe lichten over ons uw aangezicht,  
 en wees ons genadig. 
 
 Zegen en behoed ons, 
 doe lichten over ons uw aangezicht, en geef ons vrede 

 
 
Slotlied;  Titus Brandsmalied 
 
Refrein:   

In Hem immers leven wij,  
bewegen wij ons en zijn wij  
God zo nabij en ver 
God is er altijd. 
 

K.  Wij moeten Hem niet zoeken 
op pleinen of in straten, 
maar in het meest innerlijke 
van ons wezen, 
opdat wij Hem daar zien 
met ons verstand, 
liefhebben met onze wil,  
vasthouden met al onze vermogens, 
opdat Hij in ons leeft, steeds meer.   
Refrein  
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 K. Hij leeft in ons, dat Hij in ons leve.  
 A. Hij leeft in ons, dat Hij in ons leve.  
 
K.  Hij is de Goede Herder, de trouwe geleider. 

Hij is onze Vader, onze beschermer. 
Hij blies ons de levensadem in.  
Hij is ons behoud. 
Hij leidt sterren en planeten op hun baan, 
Schenkt leven aan planten en dieren. 
Hij draagt de wereld op zijn hand.  
Hij woont in ons en opent het oog van ons verstand.  
Moge dit feest in ons dat blijde besef  
van met Hem verenigd te zijn versterken.  
Refrein 
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Levensbeschrijving van pater Titus Brandsma OCarm 
  Anno Sjoerd Brandsma wordt   
  geboren in Oegeklooster, een    
  klein dorp bij de Friese stad  
  Bolsward, in 1881. In het gezin  
  Brandsma heerst een degelijke  
  katholieke vroomheid. Anno  
  wil al jong priester worden. Zijn  
  eerste vorming ontvangt hij bij de   
  franciscanen in Megen. Vanwege 
zijn  
  zwakke gezondheid wordt hem  
  afgeraden in het noviciaat in te  
  treden. Bij de Karmelieten in 

Boxmeer wordt hij wel aangenomen. Ter ere van zijn vader kiest 
hij de kloosternaam Titus, metgezel van Paulus. Hij voelt zich 
direct thuis in de Orde. Zowel vanwege de broederlijke sfeer als 
ook vanwege de rijke spirituele geschiedenis van de Karmel. 
Titus blijkt een begaafd student te zijn. Ondanks zijn zwakke 
gezondheid beschikt hij over een enorme energie. Na zijn 
priesterwijding wordt hij naar Rome gestuurd voor verdere 
studies. Teruggekeerd wordt hij docent wijsbegeerte aan het 
groot seminarie van de Orde in Oss. Naast de colleges filosofie 
die hij geeft, ontwikkelt hij een heel scala aan activiteiten. Hij wil 
de Orde dienstbaar maken aan kerk en samenleving. Het 
middelbaar onderwijs, de katholieke pers, de Friese 
emancipatiebeweging, de studie van het geestelijk leven in de 
Nederlanden, de oprichting van de Katholieke Universiteit te 
Nijmegen, dit alles en nog veel meer heeft zijn bezielende 
aandacht. Tegelijkertijd met deze drukke bezigheden ontwikkelt 
hij een intens gebedsleven dat voedingsbron wordt voor heel 
zijn dynamisch handelend optreden. Hij wordt hoogleraar te 
Nijmegen in de wijsbegeerte en in de geschiedenis van de 
Nederlandse Mystiek.  
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Zijn inaugurale rede ‘Godsbegrip’ snijdt thema’s aan die heden 
ten dage nog actueel zijn. Als scherp en gevoelig waarnemer van 
wat er in zijn dagen omging doorziet hij als een der eersten de 
goddeloosheid en de onmenselijkheid van het Nationaal 
Socialisme. Als man van het vrije woord en van de vrije pers 
bestrijdt hij het van meet af aan. De Duitse bezetter ziet in hoe 
gevaarlijk de vreedzame kracht van zijn verzet tegen hun 
ideologie is. In 1942 wordt hij gevangen genomen en naar 
Dachau gevoerd. Op 26 juli 1942 wordt hij door middel van een 
injectie gedood. Aan de verpleegster die hem de injectie geeft, 
biedt hij de rozenkrans aan die hij altijd bij zich droeg. Op 3 
november 1985 wordt pater Titus zalig verklaard. 
Op 15 mei 2022 heiligverklaring door Paus Franciscus. 
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DRIELUIK ROND TITUS BRANDSMA 
 

Om 19.30 uur in de ontmoetingsruimte 
van de Titus Brandsmakerk 

 
Avond 1: Dinsdag 26 april 
  ‘Heiliging in het dagelijks leven’ 
  Inleider; Hetty Berflo 
  Beheerder Titus Brandsma memorial Nijmegen 
 
Avond 2 Vrijdag 10 juni  
  ‘Getuige van God’ 
                           Inleider; Anne-Marie Bos 
                           Wetenschappelijk medewerker 
  Titus Brandsma Instituut Nijmegen 
 
 
Avond 3 datum nog niet bekend 
  Inleider; Sanny Bruins 
  Geestelijk begeleidster 
 
 

Dinsdag 7 juni Concert Domenica; trio Tony Rous een 
programma dat in verband staat met geschiedenis en lot van 
Titus Brandsma. Een strijktrio van Gideon Klein is geschreven in 
Tereziënstad, een andere concentratiekamp waar progressieve 
en joodse kunstenaars, journalisten,  schrijvers opgesloten 
waren. 

 
Dinsdag 26 juli Bezoek aan Bolsward 
   Geboortehuis Titus Brandsma 
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