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Openingslied Zo ben Jij 
 
Refr:  Vrede en licht,  een oneindig gezicht, zo ben jij 
 Ons hart wordt geraakt, een nieuw leven ontwaakt, 
 zo ben jij 
 
Als onze harten zijn verward, als onze ogen zijn verstard, 
breek ons dan open. Opdat wij zien, een flits misschien,  
van jou, op wie wij hopen, van jou, op wie wij hopen. 
 Refr. 
 
Als onze moed is weggezakt, als onze geest is afgevlakt, 
breng ons tot leven. Opdat wij gaan, niet blijven staan, 
En wij jou zien heel even, en wij jou zien heel even 
 Refr. 
 
Als wij niet weten wie te zijn, alleen een onbestemde pijn, 
spreek ons dan tegen. Opdat wij zacht, dankzij jouw kracht, 
elkaar verstaan tot zegen, elkaar verstaan tot zegen. 
 Refr. 
 
Zo ben jij – Zo ben jij 2x 

 
Opening door de voorganger 
 
Kyrie uit Taize 
 
Kyrie Eleison 
Christe Eleison 
Kyrie Eleison 
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Gloria uit Taize    
 
C: Gloria, in excelcis Deo, Gloria, Gloria, Deo 
En vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft.  
A: Wij loven U.  
Wij prijzen en aanbidden U.  
A: Wij verheerlijken U en zeggen U dank voor Uw grote 
heerlijkheid. 
Heer God, hemelse Koning, God, almachtige Vader, 
A: Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus 
Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader;  
A:Gij die wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons. 
Gij die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed. 
A: Gij die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm U over 
ons. 
Want Gij alleen zijt de Heilige.  
A: Gij alleen de Heer. 
Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus, 
A:  met de Heilige Geest, In de heerlijkheid van God de Vader. 
Amen 
 
Openingsgebed door de voorganger 

 

Eerste Lezing  uit de Profeet Zacharia 

Zo spreekt de Heer: "Jubel luid, gij dochter Sion, juich, gij dochter 

Jeruzalem! Zie, uw koning komt tot u, rechtvaardig en zegevierend; 

hij is deemoedig, hij rijdt op een ezel, op een veulen, het jong van 

een ezelin. lk vaag de strijdwagens weg uit Efraïm, de paarden uit 

Jeruzalem; de strijdboog wordt gebroken. Dan kondigt hij vrede af 

onder de volken, dan gaat zijn heerschappij van zee tot zee, van de 

Rivier tot de grenzen der aarde." 

Woord van de Heer – Wij danken God 
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Tussenzang Aber du weißt jetzt den Weg für mich uit Taize 

 
Gott, lass meine Gedanken sich sammeln zu dir 

Bei dir ist das Licht, du vergisst mich nicht 
Bei dir ist die Hilfe, bei dir ist die Geduld 

Ich verstehe deine Wege nicht 
Aber du weißt jetzt den Weg für mich 

Tweede Lezing  uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de 

christenen van Rome 

Broeders en zusters, Uw bestaan wordt niet beheerst door de 

zelfgenoegzaamheid, maar door de Geest, omdat de Geest van God 

in u woont. Zou iemand de Geest van Christus niet hebben, dan 

behoort hij Hem niet toe. Als de Geest van God die Jezus van de 

doden heeft opgewekt, in u woont, zal Hij die Christus Jezus van de 

doden heeft doen opstaan, ook uw sterfelijk lichaam eenmaal 

levend maken door de kracht van zijn Geest, die in u verblijft. 

Broeders en zusters, wij hebben dus verplichtingen maar niet aan 

onszelf, om zelfgenoegzaam te leven. Als gij zelfzuchtig leeft, zult gij 

zeker sterven. Maar als gij door de Geest de praktijken van de 

zelfzucht versterft, zult gij leven. 

Woord van de Heer – Wij danken God 

Evangelie-acclamatie Alleluja   
 
Alleluja, Alleluja  
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Evangelielezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus 

Christus volgens Matteüs 

In die tijd sprak Jezus: "Ik prijs U, Vader, Heer van hemel en aarde, 

omdat Gij deze dingen verborgen gehouden hebt voor wijzen en 

verstandigen, maar ze hebt geopenbaard aan kinderen. Ja, Vader, 

zo heeft het U behaagd. Alles is Mij door mijn Vader in handen 

gegeven. Niemand kent de Zoon tenzij de Vader, en niemand kent 

de Vader tenzij de Zoon en hij aan wie de Zoon Hem wil openbaren. 

Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en Ik zal 

u rust en verlichting schenken. Neemt mijn juk op uw schouders en 

leert van Mij: Ik ben zachtmoedig en nederig van hart; en gij zult 

rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is 

licht." 

Acclamatie bij het Evangelie  
 
Uitgesproken, hier gehoord, 
in het donker een lichtend Woord 
Leven als nooit: een nieuwe aarde 
Voor wie dit woord doen, en bewaren 
Woord dat in daden wordt verstaan 
Het licht aanvaard, het recht gedaan.  
 
Overweging door de voorganger 
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Geloofsbelijdenis 
 
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. 
 
Voorbeden 
 
Bede bij elke voorbede: 
A: Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons 
 

Gebedsintenties van de parochie 
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Bereiding van de gaven  
 
Lied bij de bereiding van de gaven Zo nabij als God te zijn 
 
Eén alleen onooglijk klein, 
Nieuwe mens geboren 
Speur je waar de mensen zijn 
Bij wie jij zal horen 
  
Groeiend bloeiend word je groot 
Wil je verder wagen 
Vind die ene reisgenoot 
Die je wel wil dragen 
  
Mensen mogen samen zijn 
Komen nooit een ander tegen 
Om elkaar tot levenszegen 
Zo nabij als God te zijn 
  
Komt de dag van tegenval 
Van verloren dromen 
Hoop je dat er wezen zal 
één die wel zal komen 
Mensen mogen samen zijn.. 
  
Deel je nog je laatste brood, 
Met die jou nabij is 
weet je dat voorbij de dood 
Liefde niet voorbij is 
 Mensen mogen samen zijn.. 
 
Gebed over de Gaven door de voorganger 
 
 
Eucharistisch gebed    
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P: De Heer is met u 
A: En met uw geest 
P: Verheft uw hart 
A: Wij zijn met ons hart bij de Heer 
P: Brengen wij dank aan de heer onze God 
A: Hij is onze dankbaarheid waardig 
 
P: 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. Gij hebt deze aarde geschapen met 
al wat zij bevat; Gij hebt tijden en seizoenen ingesteld en de 
mens gemaakt naar uw beeld. Heel uw wonderlijke schepping 
hebt Gij aan hem onderworpen: in uw Naam mag hij over 
alles heersen en U altijd prijzen om het werk van uw handen, 
door Christus onze Heer. Daarom, met alle engelen en 
heiligen, loven en aanbidden wij U en zingen vol vreugde: 
 
Sanctus uit Taize 
 
Sanctus, Sanctus, Sanctus, 
Deus Sabaoth; 
Pleni sunt cæli et terra gloria tua. 
Hosanna in excelsis. 
Benedictus, qui venit in nomine Domini. 
Hosanna in excelsis. 
 
P:Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. 
Heilig dan deze gaven, met de dauw van uw heilige Geest, dat zij 
voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus onze 
Heer. 
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Toen Hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, 
nam Hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het 
aan zijn leerlingen met deze woorden: 

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

Zo nam Hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de 
dankzegging uit, en gaf hem zijn leerlingen met deze 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. 

A: Als wij dan eten van dit Brood, en drinken uit deze beker, 
verkondigen wij de dood des Heren, totdat Hij komt. 
 
Zijn dood en verrijzenis indachtig, God, bieden wij U aan het 
levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken U omdat Gij ons 
waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige 
dienst te verrichten.Zo delen wij in het lichaam en bloed van 
Christus en wij smeken U dat wij door de heilige Geest worden 
vergaderd, tot een enige kudde. 

Denk toch, Heer, aan uw Kerk, verspreid over de hele wereld, dat 
haar liefde volkomen wordt, een heilig volk met Franciscus onze 
paus en Johannes onze bisschop en allen die uw heilig 
dienstwerk verrichten. 
 
Gedenk ook onze broeders en zusters reeds ontslapen zijn in de 
hoop der verrijzenis, ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw 
zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw 
gelaat. 
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Wij vragen U, ontferm U over ons allen, opdat wij te zamen met 
de Maagd Maria, de Moeder van Christus, met de heilige Jozef, 
haar bruidegom, met de heilige Petrus en Paulus, met de andere 
apostelen en met alle heiligen, die hier eens leefden in uw 
welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwige leven 
deelachtig te zijn en U loven en eren door Jezus Christus, uw 
Zoon. 
 
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. A: Amen 
 
Onze Vader  
      
Allen:  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 

P:  Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef genadig 
vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw 
barmhartigheid, altijd vrij mogen zijn van zonde, 
en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl 
wij uitzien naar de zalige vervulling van onze 
hoop, de komst van onze Verlosser Jezus 
Christus. 
 

Allen:      Want van U is het koninkrijk en de kracht
  en de heerlijkheid in eeuwigheid.  Amen 
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Vredeswens 
 
Lam Gods 
 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem 
 
Communie 
 
Communielied Eet mijn brood 
 
Eet mijn brood, leef van Mij 
Eet van Mij en je zal leven 
Hier mijn Lichaam, mijn ziel en mijn Bloed. 
Eet van Mij, opdat jullie leven. 
 
Communielied De kracht van uw liefde 

 
Heer ik kom tot U 
Neem mijn hart verander mij 
Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U 
 
Want Heer ik heb ontdekt,  
dat als ik aan uw voeten ben, 
trots en twijfel wijken,  
voor de kracht van Uw liefde 
 
Houd mij vast, laat Uw liefde stromen 
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart 
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend 
Dan zweef ik op de wind,  
gedragen door Uw Geest,  
En de kracht van Uw liefde. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Dona_nobis_pacem
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Slotgebed door de voorganger 

 

Mededelingen 

 

Wegzending en Zegen 

 

Slotlied Nooit meer alleen 

Nooit meer langs wegen gaan alleen 

Gods armen zachtjes om je heen 
Zoals een mens je warmen mag 
Is Hij bij je ied’re dag 
Mag je stil geborgen zijn. 
 
Ademen rustig, diep en wijd 
Eenvoud en vreugdevolle tijd 
Dat je Zijn lieve vrede kent 
In je ziel verbonden bent 
met de kern van jouw bestaan. 
 
Wat ook het leven van je vraagt 
Vreugde van binnen die je draagt 
Dwars door het donker elke keer 
En je tillen telkens weer 
in een nieuw en helder licht. 
 
 
 
 
 
 
 


