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OPENINGSRITUS

Openingslied: Christus, die verrezen is

Christus die verrezen is, doet ons samenkomen;
’t maal van zijn gedachtenis wordt hier blij hernomen.

Refrein:
Broeders, vrij en opgericht, alleluia heft uw ogen,
alleluia, naar den hoge, heft uw ogen naar het licht.

Christus brak de slavernij, brak de donk’re dagen.
Rijzend uit zijn graf heeft Hij Adams dood verslagen. Refrein:

Christus die verrezen is, straalt van eeuwig leven;
’t maal van zijn gedachtenis zal dat ons ook geven. Refrein.

Begroeting en welkom

Gebed om vergeving 

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. 

Lied: Heer, ontferm U (Taizé)
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Lofzang: Laudate omnes gentes (Taizé)

Laudate, omnes gentes. Laudate, Dominum 
Laudate, omnes gentes. Laudate, Dominum.

Verblijd u alle volken, verblijd u in de Heer,
Verblijd u alle volken en looft God altijd weer.

Gebed

God van liefde,
U roept ons op tot leven met elkaar.
U vraagt ons elkaar tot zegen te zijn.
Wij bidden U, dat wij op onze weg met elkaar
steeds meer mogen gaan lijken op Uw Zoon,
Jezus van Nazareth, onze broeder en reisgenoot.
Hij heeft zich in liefde aan mensen gegeven.
Hij blijft bij ons in lieve mensen op onze weg.
Doe ons dat ervaren nu en telkens weer,
tot in uw eeuwigheid. Amen. 

DIENST VAN HET WOORD

Eerste lezing

Priester zijn in deze tijd
is proberen de droom te vervullen
van de man van Nazareth:
wél doende rondgaan, houden van de mens
over zijn gebreken heen,
brood zijn dat gebroken wordt,
wijn geperst uit duizend druiven 
van dagelijks leven, tot vreugde en bevrijding van velen.

Priester zijn is revolutionair zijn
om het leven een kans te geven,
is telkens opnieuw kiezen 
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met een blij hart wat God wil
en met een klein hart volhouden de mens te dienen,

Is gekruisigd worden op deze twee balken 
van het geloof, dat God gelijk heeft
en op de ervaring van eigen onmacht.

Priester zijn is mee de tocht maken,
dag na dag, met mensen die zoeken,
is zinduiding zijn, 
houvast voor gelovigen,
eerlijke gezel voor allen, 
een kleine profeet van Gods grote liefde
en is ook....gewoon maar mens zijn...

(Ward Bruyninckx)

Tussenzang: Houden van mensen

Houden van mensen is rijk zijn in nood,
elkander doen reiken het dagelijks brood.
Houden van mensen, bevrijdend geheim,
het is voor een ander een woonplaats zijn.

Refrein:
Houdt van de mensen met je hart en je mond
en sluit met elkander een liefdesverbond.

Houden van mensen, zoals Hij het deed
die allemans vriend wordt, in lief en leed.
Houden van mensen als grootste gebod,
de liefde beleven is groeien naar God. Refrein:

Houden van mensen is warmte en licht:
elkander tonen je ware gezicht.
Houden van mensen is spelenderwijs
de aarde herscheppen tot nieuw paradijs. Refrein:

Evangelie

De Heer zal bij u zijn.
De Heer zal u bewaren.
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Uit het Heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus 
volgens Lucas (24,13-35).
Lof zij U, Christus.

In die tijd waren er twee van de leerlingen van Jezus op weg naar een
dorp dat Emmaüs heette en dat ruim elf kilometer van Jeruzalem lag. 
Zij spraken met elkaar over alles wat was voorgevallen. Terwijl zij zo 
aan het praten waren en van gedachten wisselden, kwam Jezus zelf 
op hun toe en liep met hen mee. Maar hun ogen werden verhinderd 
Hem te herkennen. Hij vroeg hun: “Wat is dat voor een gesprek, dat 
gij onderweg met elkaar voert?” Met een bedrukt gezicht bleven zij 
staan. Een van hen, die Kléopas heette, nam het woord en sprak tot 
Hem: “Zijt Gij dan de enige vreemdeling in Jeruzalem, dat Gij niet 
weet wat daar dezer dagen gebeurd is?” Hij vroeg hun: “Wat dan?” Ze
antwoordden Hem: “Dat met Jezus, de Nazarener, een man die 
profeet was, machtig in daad en woord, in het oog van God en van 
heel het volk; hoe onze hogepriesters en overheidspersonen Hem 
hebben overgeleverd om Hem ter dood te laten veroordelen en hoe 
zij Hem aan het kruis hebben geslagen. En wij leefden in de hoop, dat
Hij degene zou zijn, die Israël ging verlossen! Maar met dit al is het al 
de derde dag sinds die dingen gebeurd zijn. Wel hebben een paar 
vrouwen uit ons midden ons in de war gebracht; ze waren in de 
vroegte naar het graf geweest, maar ze hadden zijn lichaam niet 
gevonden, en ze kwamen zeggen dat zij ook nog een verschijning 
van engelen hadden gehad, die verklaarden dat Hij weer leefde. 
Daarop zijn enkelen van de onzen naar het graf gegaan en bevonden 
het zoals de vrouwen gezegd hadden, maar Hem zagen zij niet.” Nu 
sprak Hij tot hen: “O onverstandigen, die zo traag van hart zijt in het 
geloof aan alles wat de profeten gezegd hebben! Moest de Messias 
dat alles niet lijden om in zijn glorie binnen te gaan?” Beginnend met 
Mozes verklaarde Hij hun uit al de profeten wat in al de Schriften op 
Hem betrekking had. Zo kwamen ze bij het dorp waar ze heen 
gingen, maar Hij deed alsof Hij verder moest gaan. Zij drongen bij 
Hem aan: “Blijf bij ons, want het wordt al avond en de dag loopt ten 
einde.” Toen ging Hij binnen om bij hen te blijven. Terwijl Hij met hen 
aanlag nam Hij brood, sprak de zegen uit, brak het en reikte het hun 
toe. Nu gingen hun ogen open en zij herkenden Hem, maar Hij 
verdween uit hun gezicht. Toen zeiden ze tot elkaar: “Brandde ons 
hart niet in ons, zoals Hij onderweg met ons sprak en ons de Schriften
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ontsloot?” Ze stonden onmiddellijk op en keerden naar Jeruzalem 
terug. Daar vonden ze de elf met de mensen van hun groep bijeen. 
Deze verklaarden: “De Heer is werkelijk verrezen, Hij is aan Simon 
verschenen.” En zij van hun kant vertelden wat er onderweg gebeurd 
was en hoe Hij door hen herkend werd aan het breken van het brood.

Zo spreekt de Heer.
Wij danken God.

Verkondiging

Lied: Van de vele wegen

Gaven honderdvoud, inzicht ons ten zegen
op de ene weg en de vele wegen,
zoveel gaven, één van geest.

Gaven honderdvoud, wijsheid om te weten
wat in onze tijd recht en slecht mag heten,
zoveel gaven, één van geest.

Gaven honderdvoud, groot geloof dat allen
steunt en op doet staan, niemand neer doet vallen
zoveel gaven, één van geest.

Gaven honderdvoud, kracht om te genezen
mensen aan de kant, ziek en afgewezen,
zoveel gaven, één van geest.

Gaven honderdvoud, gaven der profeten,
die het vrije woord moedig uit doen spreken,
zoveel gaven, één van geest.

Gaven honderdvoud, stemmen, tongen, talen,
talen velerlei mogen het herhalen
zoveel gaven, één van geest.

Gaven honderdvoud geeft de Geest des Heren:
wie op God vertrouwt, die zal niets ontberen,
zoveel gaven, één van geest.
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Geloofsbelijdenis

Ik geloof in een kerk 
die haar deuren wijd openzet,
waar iedereen welkom is 
en niemand buitengesloten wordt,
die geen onderscheid maakt 
tussen man en vrouw,
tussen goed en slecht,
waar ieder heilig en zondig is,
die geen rangen en standen kent,
waar allen van hoog tot laag
werkelijk broeders en zusters zijn,
die haar eigen grenzen overschrijdt
en een Tafel bereidt voor allen
doe zich tot Jezus Christus bekennen,
die het woord van God in dialoog belijden
en waar communio 
hand in hand gaat met communicatie,
die niet heerst, maar dient, 
waar recht gedaan wordt aan allen,
die niet denkt aan eigen roem,
maar de kleinen eert 
en hen optilt uit hun vernedering,
die op uittocht is 
naar de werkelijke bevrijding voor allen,
die haar crisis te bovenkomt en blijft getuigen
van de hoop die in haar leeft 

(Abt Ton Baeten)

Voorbede 

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Extra collecte
waarvan de opbrengst bedoeld is voor het door pastor Marijn gekozen goede
doel: een hospice in India. U kunt ook een gift overmaken op:
NL10 RABO 0169 9640 51 ten name van: M.W.M. van de Laar,
inzake Goede Doelen te Tilburg
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Lied: Panis angelicus (César Franck) 

Panis angelicus
fit panis hominum;
Dat panis cælicus
figuris terminum:
O res mirabilis!
manducat Dominum
pauper, servus et humilis.

Te trina Deitas
unaque poscimus:
Sic nos tu visita,
sicut te colimus;
Per tuas semitas
duc nos quo tendimus,
Ad lucem quam inhabitas.
Amen.

Brood van de engelen
wordt het brood van mensen;
Het brood van de hemel maakt
een einde aan de schaduwen:
O, groot wonder!
dienaren, arm en nederig
nuttigen hun Heer.

U, God, drievuldig en één
zie, wij bidden U:
Kom ons zo bezoeken,
zoals wij U vereren,
leid ons langs Uw weg
waarheen wij willen gaan,
naar het licht dat Uw woning is.
Amen.

EUCHARISTIE

Bereiding van de gaven

Bidt, zusters en broeders...
Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, 
tot lof en eer van zijn Naam, 
tot welzijn van ons en heel zijn heilige kerk.

Gebed over de gaven

God van liefde,
onderweg met zijn leerlingen deed Jezus,
alsof Hij verder wilde gaan.
Maar zij drongen erop aan: Blijf bij ons.
Eenmaal met hen aan tafel brak Hij voor hen het brood
en zijn herkenden hem in dit heilig teken.
Wij hopen en bidden, God,
dat wij onze verrezen Heer ook mogen herkennen
in de mensen, die met ons gaan,
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en ons leven delen, in lief en leed,
vandaag en telkens weer,
tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Eucharistisch gebed XIIb
(Jezus, onze Weg)

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

Wij danken U, heilige en sterke God. De wereld draagt Gij in uw hand 
en Gij waakt over al uw mensen. Gij brengt ons bijeen in deze 
gemeenschap om uw woord te horen en met een toegewijd geloof te 
treden in het spoor van uw Zoon. Hij is de weg die leidt naar U, Hij is 
de waarheid, geen andere waarheid maakt ons vrij; Hij is het leven 
dat ons van vreugde vervult. Wij danken U, Vader, voor de liefde die 
Gij ons toedraagt in Jezus Christus. Wij voegen onze stem bij het 
gezang der engelen en prijzen uw heerlijkheid met deze woorden:

Heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten! 
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. 
Hosanna in de hoge. 
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren. 
Hosanna in de hoge.

Hemelse Vader, met eerbied noemen wij uw Naam. Altijd zijt Gij met 
ons op weg en dichter dan wij durven dromen zijt Gij bij ons wanneer 
uw Zoon ons samenbrengt rond deze tafel, waar wij uw liefde vieren 
met brood en beker. 

Zoals eens op de weg naar Emmaüs ontsluit Hij nu voor ons de 
Schrift en wij herkennen Hem bij het breken van het brood. Daarom 
bidden wij, almachtige God: beadem met uw Geest dit brood en deze 
wijn zodat Jezus Christus in ons midden komt met de gaven van zijn 
lichaam en zijn bloed.

(allen gaan staan)
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Want op de avond voor zijn lijden nam Hij onder de maaltijd brood en 
sprak tot U het dankgebed. Hij brak het brood en gaf het aan zijn 
leerlingen terwijl Hij zei:

Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn Lichaam, dat voor u 
gegeven wordt.

Zo nam Hij ook de beker met wijn en sprak opnieuw het dankgebed. 
Hij gaf hem aan zijn leerlingen en sprak:

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.

(allen gaan zitten)

Oneindig goede Vader, wij vieren de gedachtenis van onze 
verzoening en wij verkondigen de liefde die Gij ons betoont. Uw Zoon 
is door het lijden en de dood gegaan, en tot nieuw leven opgewekt, is 
Hij ingetreden in uw heerlijkheid. Zie met genegenheid neer op dit 
offer en erken erin uw eigen Zoon die zijn leven heeft gegeven en zijn
bloed vergoten opdat voor ons, Vader, de weg naar U geopend en 
begaanbaar zij. Barmhartige God, laat de Geest van Jezus in ons 
wonen en vervul ons met uw liefde. Sterk ons door de gaven van zijn 
lichaam en zijn bloed en maak nieuwe mensen van ons; dat wij op 
Jezus gelijken.

Bescherm onze paus Franciscus en onze bisschop Gerard de Korte, 
leer alle gelovigen van uw Kerk de tekenen van deze tijd verstaan en 
maak hen trouw in de beleving van uw evangelie. Maak ons 
herbergzaam van hart voor alle mensen rondom ons; dat wij delend in
hun vragen en hun pijn, in hun vreugden en hun hoop hen de weg 
aantonen die naar uw liefde leidt.

Erbarm U, Vader, over onze broeders en zusters die in de vrede van 
Christus naar U zijn teruggekeerd, en over alle gestorvenen waarvan 
Gij alleen het geloof hebt gekend. Breng hen tot het licht van de 
verrijzenis.
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En als ook onze weg ten einde loopt, neem ons dan op in uw huis, 
waar plaats is voor velen. Schenk ons de vervulling van onze 
levenslange hoop: overvloedig leven in uw heerlijkheid.

Laat ons toe in de gemeenschap van uw heiligen; dat wij met Maria, 
de Maagd en Moeder God, met uw apostelen en martelaren, en al de 
anderen die U genegen zijn, dankbaar uw Naam aanbidden en U 
prijzen door Jezus Christus, onze Heer.

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.

COMMUNIERITUS

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.

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.

Want van U is het koninkrijk, 
en de kracht en de heerlijkheid, in eeuwigheid. Amen.

Vredewens
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Broodbreking 

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

Communie

Zalig zij...
Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt, 
maar spréék en ik zal gezond worden.

Communielied: Avé Maria (Schubert)

Gebed

"Was het niet hartverwarmend, zoals Hij 
onderweg met ons sprak en de schriften ontsloot?" 
zó hoorden wij vandaag van de leerlingen.
Zij keerden naar Jerusalem terug en daar
vertelden ze de anderen, hoe zij Jezus hadden herkend
in het breken van het brood.
God van liefde, ook vandaag heeft de verrezene
met ons het brood gebroken en zijn liefde gedeeld.
Wij hopen en bidden, dat wij op onze beurt
deze liefde meenemen op onze weg,
vrede stichten en aan vriendschap werken.
Dat uw vrede in ons midden mag wonen
op onze tocht door het leven. Amen.

SLOTRITUS

Mededelingen

Wegzending en zegen
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Slotlied:  Standvastig houden wij wacht

Standvastig houden wij wacht,
standvastig mensen van God. 
In twijfel gevangen,
in donker verlangen, in duistere nacht:
Standvastig houden wij wacht,
standvastig mensen van God.

Refrein: Op de gunstige tijd zal God ons verhoren,
de dag van het heil komt God ons te hulp.
Dit is de tijd, dit is de tijd,
dit is de dag wat een zaligheid!

In wijsheid bouwen wij voort
in wijsheid mensen van God.
Met vriendschap die hecht is
met liefde die echt is, de daad bij het woord:
in wijsheid bouwen wij voort
in wijsheid mensen van God. Refrein:

Rechtvaardig recht in de leer,
rechtvaardig mensen van God.
De leugen bevechten,
Met onrecht beslechten, geen sluipwegen meer:
Rechtvaardig recht in de leer,
rechtvaardig mensen van God. Refrein:

In alles dragen de pijn
in alles mensen van God.
Bij sterven en leven
wij worden verheven de dood zal niet zijn:
in alles dragen de pijn,
in alles mensen van God. Refrein:
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FEESTELIJKHEDEN

Toespraken

Feestlied: Marijn veertig jaar pastor in Tilburg
Melodie: Blowin’ in the wind – u mag mee neuriën

Veertig jaar pastor in Tilburg is hij
Geestdriftig en vol energie
Begon in ’t Zand bracht de jeugd er bijeen
Zo goed als Marijn is er geen

Vierd’ menig feestje in deze mooie kerk
Met brood, wijn en koffie als 't kon

Hij sterkt’ ons geloof
Talent in vrouw en man
Marijn, pastoraat, die dat goed kan (2x)

Veertig jaar pastor in Tilburg is hij
Liet zien dat het ook anders kan
In de Lucaskerk koesterde hij zijn droom      
Voerde die uit zonder schroom

Was visser van mensen hij sprak ieder aan
Want hier kun je er tegen aan

Hij sterkt’ ons geloof
Talent in vrouw en man
Kerk open voor Jan en alleman! (2x)

Veertig jaar pastor in Tilburg is hij
Hij vocht soms met bisdombeleid
Oordeelde soms hard hield zijn poot soms lang stijf
‘Weet dat ik dan niet langer blijf....’

Soms wel wat zwartwit; soms oververhit
Had hij dan nog niet genoeg “gebid”? 

Het antwoord, Marijn, is blowin in the wind
Pinksteren is waar iets nieuws begint

Veertig jaar pastor in Tilburg is hij 

15



Een frater in hart en in nier
Peerke en Frank werden ook reisgenoot
Hij deelt graag met ieder zijn brood

Corona bracht hem in een zorg’lijk parket
Contacten die werden belet

Maar sterk is zijn geloof
In mensen en Gods Geest
Geen wanhoop, maar moedig zonder vrees (2x)

Zijn ouders zo trots als ze Marijn nu zien staan
bijzonder en buitengewoon
Zelf kijkt hij nog altijd naar Martin Luther King
Veel meer dan wat komt uit 't Vaticaan

Het gaat om Tilburg, tis hier boven ‘t spoor
Maar dat had eenieder wel door

Want hier wordt nu gevierd
Marijn proficiat!
Blijf nog een tijd in deze mooie stad! (2x)

Quiz en lied voor Marijn
waarbij u bij een goed antwoord het groene kaartje omhoog mag 
houden, bij een fout antwoord het rode. Het lied mag u mee neuriën 
en de knuffel uitbeelden nu persoonlijk feliciteren niet mogelijk is.

Omdat hij niet ver wou zijn is Marijn gekomen
Midden tussen mensen hij vol van mooie dromen
Midden onder ons: een knuffel voor Marijn
veertig jaar in Tilburg: werk in de frontlijn

Zoals gebruikelijk vindt de collecte, waarvan de opbrengst bestemd is 
voor de parochie, plaats bij het verlaten van de kerkruimte.
Tevens wordt u een tasje voor onderweg aangeboden als herinnering 
aan deze jubileumviering.
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