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Openingslied Jij bent God voor ons 
 
Jij bent God voor ons, oorsprong van het leven, 
die buiten alle tijd ons alles heeft gegeven, 
en op ons toekomt elke dag tot in de eeuwigheid. 
 
Wij geloven met elkaar,  
dat het leven is gegeven  
om te zoeken en te vinden, 
wie Jij bent en waar 
 
Jij bent Woord van God, teken van God’s liefde 
die door de dood gegaan ons lot hebt overwonnen 
en leeft waar minstens twee of drie bijeen zijn in jouw Naam. 
 
Wij geloven.. 
 
Jij bent Geest van God, Trooster en bevrijder, 
die licht en vreugde geeft aan allen die jou zoeken, 
en daar gevonden worden zal, waar niemand voor zich leeft. 
 
Wij geloven.. 
 
Jij bent God voor ons 
 
Opening door de pastoor 
 

Kyrie  Wij vragen Jezus 
 
Wij vragen Jezus die zoon van God de Vader is: 
Kyrie eleison, Heer, ontferm U over ons.  

Wij vragen Jezus die ons laat zien wat liefde is: 
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Kyrie eleison, Heer, onferm U over ons.  
 
Wij vragen Jezus die angst en pijn verzachten wil: 
Kyrie eleison, Heer, ontferm U over ons.  
 
Wij vragen Jezus die nooit een mens alleen liet staan: 
Kyrie eleison, Heer, ontferm U over ons.  
 
Openingsgebed door de pastoor 
 

Eerste Lezing  Uit het Boek Genesis 

 Dit zei God tot Noach en zijn zonen: “Nu ga ik mijn verbond aan 

met u en met uw nageslacht en met alle levende wezens die bij 
u zijn, met de vogels en de viervoetige dieren, met alle dieren 

van de aarde die bij u zijn, met al wat uit de ark is gekomen, al 
het gedierte van de aarde. Ik ga met u een verbond aan dat 
nooit meer enig levend wezen door het water van de vloed zal 

worden uitgeroeid en dat er zich nooit meer een vloed zal 
voordoen om de aarde te verwoesten.” En God zei: “Dit is het 

teken van het Verbond dat ik instel tussen mij en u en alle 

levende wezens die bij u zijn, voor alle geslachten. Ik zet mijn 
boog in de wolken; die zal het teken zijn van het verbond tussen 
mij en de aarde. Wanneer ik op de aarde de wolken samenpak 
en de boog in de wolken zichtbaar wordt, dan zal ik denken aan 

het verbond tussen mij en u en alle levende wezens; alles wat 

leven heeft. De wateren zullen nooit meer zwellen tot een vloed 

om al wat leeft te verdelgen.” 

Woord van de Heer – Wij danken God 

 
Tussenzang Take me as I am  uit Iona 
 

Take, O take me as I am; 
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summon out what I shall be; 

set your seal upon my heart and live in me  
 

Tweede Lezing Uit de eerste brief van de heilige apostel Petrus 

Broeders en zusters, Christus is eens voor al gestorven voor de 

zonden - de Rechtvaardige voor de onrechtvaardigen - om ons 
tot God te brengen. Gedood naar het vlees werd Hij ten leven 

gewekt naar de geest. Zo ging Hij heen en predikte voor de 
geesten in de kerker, die eertijds, in de dagen dat Noach de ark 
bouwde, weerspannig waren geweest, terwijl God in zijn 

lankmoedigheid geduld oefende. In de ark bleven slechts 
enkelen, niet meer dan acht personen behouden te midden van 

het water. Dit was een voorafbeelding van het doopwater 
waardoor gij nu gered wordt. De doop beoogt niet de 
verwijdering van lichamelijke onreinheid maar de verbintenis 

met God van een goed geweten, krachtens de opstanding van 

Jezus Christus die ten hemel gevaren zetelt aan Gods 
rechterhand, nadat engelen en machten en krachten aan Hem 

onderworpen zijn. 

Woord van de Heer – Wij danken God 

Evangelieacclamatie uit Taize 
 
In the Lord I'll be ever thankful,  
In the Lord I'll rejoice. 
Look to God, do not be afraid, 
Lift up your voices, the Lord is near; 
Lift up your voices the Lord is near. 
 
Evangelielezing Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus 

Christus volgens Marcus 
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In die tijd dreef de Geest Jezus naar de woestijn. Veertig dagen 

bracht Hij in de woestijn door, terwijl Hij door de satan op de 
proef werd gesteld. Hij verbleef bij de wilde dieren en de 

engelen bewezen Hem hun diensten. Nadat Johannes was 
gevangen genomen ging Jezus naar Galilea en verkondigde Gods 

Blijde Boodschap. Hij zei: “De tijd is vervuld en het Rijk Gods is 
nabij; bekeert u en gelooft in de Blijde Boodschap.” 
 

Acclamatie bij het Evangelie Zo klinkt Gods Woord 
 

Een weg die je samen kunt gaan 
Een teken: Je bent niet alleen 
Zo klinkt Gods Woord, dat wij leven 

Overweging door de pastoor 
 
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; 
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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 
 
Bereiding van de gaven  
 
Lied bij de bereiding van de gaven Give us hope  
 
Listen to the sound of my voice, 
Can you feel the beat of my heart? 
Listen to the questions I have. Listen to me! 
It’s alle very simple, to see what we need. 
 
Give us hope, my voice is calling. 
Can you see? Look in my eyes. 
Can you feel, my hand is reaching. 
Give us hope and we’ll show you the way. 
 
Listen to the sound of my voice, 
Can you feel the beat of my heart? 
Listen to the questions I have. Listen to me! 
We are the future, help us believe. 
 
Give us hope, my voice is calling. 
Can you see? Look in my eyes. 
Can you feel, my hand is reaching. 
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Give us hope and we’ll show you the way. 
 
Take my hand, now look in my eyes, 
Tell me what you see. 
 
Give us hope, my voice is calling. 
Can you see? Look in my eyes. 
Can you feel, my hand is reaching. 
Give us hope and we’ll show you the way. (2x) 
 
Gebed over de Gaven door de pastoor 
 
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, door Christus onze Heer, die met 
ons onbestendig lot begaan, is mens geworden, geboren uit 
de Maagd; die, aan het kruis gestorven, ons gered heeft van 
de dood die eeuwig duren zou; die, opgestaan voorgoed, ons 
doet voortleven tot in eeuwigheid. Daarom, met alle engelen, 
machten en krachten, met allen die staan voor uw troon, 
loven en aanbidden wij U en zingen U toe met de woorden: 
 
Sanctus uit Missa Aqua Viva 
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Sanctus, Sanctus   Sanctus, Sanctus  
Sanctus, Sanctus   Sanctus, Sanctus  
Sanctus, Sanctus   Sanctus, Sanctus  
Sanctus,    Sanctus,  
Dominus Deus Sabaoth 3x   
Dominus Deus Sabaoth 3x 
 
P: Waarlijk heilig zijt Gij, Heer: heel de schepping komt van U, 

naar U gaat alle dankbaarheid. Want door uw Zoon, Jezus 
Christus onze Heer, en met de kracht die uitgaat van de 

heilige Geest, verwekt Gij leven en heiligt Gij de wereld. 
Telkens weer roept Gij uw volk bijeen opdat van oost tot west 
een zuivere offerande U wordt toegedragen. 

Wij bidden U: heilig deze gaven die hier voor U zijn 

neergelegd. Maak ze door uw heilige Geest tot lichaam en 
bloed van Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer, die de 
viering van deze heilige geheimen aan ons heeft 

toevertrouwd. 

Want in de nacht dat Hij werd overgeleverd, heeft Hij brood 
genomen en tot U in dankzegging gebeden, Hij heeft het 
gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: 

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

 

Na de maaltijd, heeft Hij ook de beker genomen, in 
dankzegging tot U gebeden, en Hij heeft hem aan zijn 
leerlingen gegeven met de woorden: 

Neemt deze beker 
en drinkt hier allen uit, 



9 
 

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:Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot 

Gij wederkeert dat Gij verrezen zijt. 

Zo gedenken wij, Heer, het lijden en sterven van uw Zoon die 

ons verlossing heeft gebracht, het wonder van zijn verrijzenis, 
zijn opgang naar U die in de hemel zijt. In dankzegging bieden 

wij U aan, dit levend en heilig offer totdat Hij wederkomt. 

Wij bidden: zie naar de offerande van uw Kerk en herken het 

Lam, voor ons geslacht tot offer van verzoening. Beziel ons 

met zijn heilige Geest zodat wij, vernieuwd door het lichaam 
en bloed van uw Zoon, één lichaam worden bevonden en één 

zijn van geest in Christus. 

Hij moge ons tot volmaaktheid voeren en maken tot een 

eeuwige gave aan U. Dan zal het erfdeel dat Gij voor uw 
uitverkorenen hebt weggelegd, ons ten deel vallen, samen 
met de heilige Maagd en Moeder Gods Maria, met de heilige 
Jozef, haar bruidegom, met de zalige apostelen en martelaren 

en alle heiligen. Op hun hulp stellen wij ons vertrouwen want 
zij zijn onze blijvende voorsprekers bij U. 

Moge dit offer van onze verzoening, Heer, meer vrede 
brengen en geluk onder de mensen. Begeleid uw Kerk op weg 
naar U: bevestig haar in geloof en liefde samen met uw 
dienaar Franciscus, onze paus, met Johannes onze bisschop, 
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met alle bisschoppen, priesters en diakens, waar ook ter 

wereld, en met heel het volk dat Gij het uwe noemt. Verhoor 
genadig het gebed van deze gemeenschap van wie Gij zoveel 

dienstbaarheid verwacht. Breng uw kinderen weer bijeen die 
in verdeeldheid zijn uiteengegaan: schenk aan allen, Vader, 

uw barmhartigheid. 

Ook bidden wij voor onze broeders en zusters die gestorven 

zijn, voor allen die ons hebben verlaten en zochten naar uw 
welbehagen.  

Laat hen komen in uw Rijk, vervulling van de hoop die in ons 
eigen hart is opgewekt door Christus onze Heer. Want door 

Hem deelt Gij in overvloed aan iedereen uw goede gaven uit. 

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  
      
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 
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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. 
 
Want van U is het koninkrijk en de kracht   
en de heerlijkheid in eeuwigheid.  Amen 
 
Vredeswens 
 
Lam Gods (gezongen) 
 
Lam Gods dat wegneemt de zonden, de zonden van de wereld 
ontferm U over ons  
Lam Gods dat wegneemt de zonden, de zonden van de wereld 
ontferm U over ons 
Lam Gods dat wegneemt de zonden, de zonden van de wereld 
geef ons de vrede 
 
Communielied 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 
 
Slotgebed door de pastoor 
 
Mededelingen 
 
Wegzending en Zegen 
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Slotlied Houd elkander vast 
 
Houd elkander vast. 
Blus de geest niet uit. 
Maak elkaar niet klein. 

Die ons maakte uit het niets, 
laat niet varen 
het werk van zijn handen. 

Van Hem is de toekomst 
kome wat komt, 
licht dat niet dooft 
liefde die blijft. 

Hoor een stem: 
'Ik maak alle dingen nieuw. 
Ik zal de tranen uit je ogen wissen 
en de dood zal niet meer zijn!' 

Van Hem is de toekomst 
kome wat komt, 
licht dat niet dooft 
liefde die blijft. 

 
 
 
 
 
 


