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Openingslied Moment 
 
Van het moment dat Jij me even raakte, 
heb ik nu nog stille hoop 
dat Jij degene bent die het verschil kan maken 
tussen waarheid en geloof, tussen waarheid en geloof. 
 
Vanaf de plaats waar Jij me even raakte, 
ben ik naar Jou op zoek gegaan. 
Maar tot vandaag besta Jij slechts uit vragen 
weet ik niet waar Jij bestaat, weet ik niet waar Jij bestaat. 
 
Jij bent verder weg en dichtbij dan ooit, 
ik fluister in de wind je Naam 
en hoop dat Jij mijn stille vragen hoort, 
en dat Jij je vinden laat, en dat Jij je vinden laat. 
 
Opening door de pater 
 
Kyrie uit Taize 
 
Kyrie Eleison 
Christe Eleison 
Kyrie Eleison 
 
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 
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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 pater 

 

Eerste Lezing uit het eerste boek der Koningen 

In die dagen verscheen de Heer 's nachts in een droom aan Salomo 

en zei: "Wat wilt ge dat Ik u geef?" Salomo antwoordde: "Heer mijn 

God, Gij hebt uw dienaar tot koning verheven hoewel ik maar een 

jonge man ben en nog niet weet wat ik doen of laten moet. Zo staat 

uw dienaar te midden van het volk dat Gij uitverkoren hebt, een 

groot volk, zo groot dat het niet te tellen of te schatten is. Geef dus 

uw dienaar een opmerkzame geest, om recht te kunnen spreken 

voor uw volk en onderscheid te kunnen maken tussen goed en 

kwaad. Want wie is in staat recht te spreken voor dit grote volk van 

U ?" Dit verzoek van Salomo behaagde de Heer. En God zei tot hem: 

"Omdat ge juist dit gevraagd hebt en niet gevraagd hebt om een lang 

leven, ook niet om rijkdom, evenmin om de dood van uw vijanden, 

maar omdat ge inzicht gevraagd hebt om recht te kunnen spreken, 

daarom voldoe Ik aan uw verzoek en geef Ik u een geest vol wijsheid 

en begrip, zoals voor u niemand ooit heeft gehad en ook na u 

niemand zal hebben." 

Woord van de Heer – Wij danken God 
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Tussenzang In de ochtend bij de H. DrieEenheid 
 
In de ochtend wek Jij mij 
Uit de adem van het strand 
Je roept mij aan, laat mij vrij 
en maakt een enig mens van mij. 
Je vult me met vertrouwen, spoort mij aan 
Om open en oprecht het leven aan te gaan. 
  
In de middag loop Je met mij mee; 
een vriend vol warmte en begrip. 
Je kent mijn angsten en mijn pijn 
en leert mij delen brood en wijn. 
Zoon van mensen steeds nabij 
die lijdt en sterft en leeft voor mij 
  
’s Avonds kom ik bij Je aan, 
Je staat op mij te wachten: 
een troostend en waarachtig woord 
een veilig huis een toevluchtsoord. 
  
Je neemt me bij de hand 
en kust me zacht tot leven, 
Want nog voor mijn eerste ademstocht 
heb Kij mijn naam in jouw hart gezocht 
 

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

de christenen van Rome 

Broeders en zusters, Wij weten dat God in alles het heil bevordert 

van die Hem liefhebben, van hen die volgens zijn raadsbesluit 

geroepen zijn. Want die Hij te voren heeft gekend, heeft Hij ook te 

voren bestemd tot gelijkvormigheid met het beeld van zijn Zoon, 

opdat Deze de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders.  
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Die Hij heeft voorbestemd, heeft Hij ook geroepen. Die Hij riep, 

heeft Hij gerechtvaardigd, en die Hij rechtvaardigde, heeft Hij 

verheerlijkt. 

 

Woord van de Heer – Wij danken God 

Evangelie-acclamatie Alleluja   
 
Alleluja, Alleluja  
 

Evangelielezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus 

Christus volgens Matteüs 

 

In die tijd zei Jezus tot de menigte: "Het Rijk der hemelen gelijkt op 

een schat, verborgen in een akker. Toen iemand hem vond, verborg 

hij hem weer, en in zijn blijdschap ging hij alles te gelde maken wat 

hij bezat en kocht die akker. Ook gelijkt het Rijk der hemelen op 

een koopman, op zoek naar mooie parels. Toen hij een parel van 

grote waarde had gevonden, ging hij alles verkopen wat hij bezat 

en kocht haar. Ook gelijkt het Rijk der hemelen op een sleepnet dat 

in zee geworpen, vissen van allerlei soorten bijeenbracht. Toen het 

vol was trok men het op het strand; men zette zich neer om de 

goede vissen uit te zoeken en in manden te doen; de slechte echter 

werden weggeworpen. Zo zal het ook gaan op het einde van de 

wereld: de engelen zullen uittrekken om de slechten tussen de 

rechtvaardigen uit te zoeken en in de vuuroven te werpen. Daar zal 

geween zijn en tandengeknars. Hebt gij dit alles begrepen?" Zij 

antwoordden Hem: "Ja." Hij zei hun: "Daarom is iedere 

schriftgeleerde die onderwezen is in het Rijk der hemelen, gelijk 

aan een huisvader die uit zijn schat nieuw en oud te voorschijn 

haalt." 
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Acclamatie bij het Evangelie Laudate Omnes Gentes 

 

Laudate omnes gentes Laudate Dominum 

 

Overweging door de pater 

 

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 Samen de toekomst in 

 

Had je niet gezegd, had je niet gezegd dat jij een bron zou zijn in 

de droge woestijn, dat je te vinden was, voor mij? 

 
Had je niet gezegd,had je niet gezegd dat jij een licht zou zijn in 
een duistere nacht, dat je te vinden was, voor mij? 
 
Had je niet gezegd, had je niet gezegd 
dat jij een weg zou banen door de kolkende zee,  
dat je te vinden was, voor mij? 
 
Ja, je hebt me ooit gezegd: 'Ik zal bij je zijn.  
Ik laat je niet alleen, alleen, nee, nooit meer.' 

 

Laat me lopen over peilloze diepte. 

Laat me gaan naar de toppen van de bergen. 

Laat me gaan tot de einder van de zee. 

Laat me vinden die onbekende bron 

Laat me horen je fluisterende stem. 

 

Ja, je hebt me ooit gezegd: 'Ik zal bij je zijn.  

Ik laat je niet alleen, alleen, nee, nooit meer.' 

Gebed over de Gaven door de pater 
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Eucharistisch gebed    
 
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: 
 
Heilig 
Heilig, heilig, Heilig is de Heer onze God 
Heilig, heilig, Heilig is de Heer onze God 
De aarde is vol van zijn Glorie  
Heilig is de Heer!  
 
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. 

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. 
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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. 
 

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 
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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 
 
Vredeswens 
 
 
 
 



11 
 

Lam Gods uit ‘Om Ontmoeting’ 
 
Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld 
Ontferm U over ons 2x 
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 3x  
de vrede 
 
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 Mon âme se repose 

 

Mon âme se repose en paix sur Dieu seul: 

de lui vient mon salut. 

Oui, sur Dieu seul mon âme se repose, 

se repose en paix 

Slotgebed door de pater 
 
Mededelingen 
 
Wegzending en Zegen 
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Slotlied Om het geheim 
 
Tastend naar licht en hopend op de morgen 
vragen wij Jou die onze namen riep, 
naar het geheim, naar wat ons is verborgen, 
zoeken wij Jou die licht in 't duister schiep. 2x 
 
Ben Jij de onrust die ons wakker maakte, 
ben Jij de hartstocht die ons leven doet? 
Ben Jij de stilte die ons hart zo raakte, 
ben Jij de bron van liefdes eb en vloed? 
 
Tastend naar licht en hopend op de morgen 
vragen wij Jou die onze namen riep, 
naar het geheim, naar wat ons is verborgen, 
zoeken wij Jou die licht in 't duister schiep. 
 
Jij die ons kent tot in ons diepste wezen, 
die ons al kende voor het eerste licht. 
In jouw Hand kunnen wij de toekomst lezen, 
en in jouw Oog weerspiegelt ons gezicht! 
 
Tegen de angst en tegen het vergeten 
tegen de nacht en tegen het gemis, 
is er het vreemd maar onvervreemdbaar weten: 
Jij zult er zijn die licht in 't duister is! 
 
 
 
 
 
 


