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Openingslied Open the eyes of my heart 
 
Open the eyes of my heart, Lord. 
Open the eyes of my heart. 
I want to see You, I want to see You. 
 
To see You high and lifted up 
Shining in the light of Your glory 
Pour out Your power and love 
As we sing holy, holy, holy. 
 
Holy, holy, holy, holy, holy, holy 
holy, holy, holy, I want to see You. 
 
Opening door de pastor 
 
Kyrie uit Taize 
 
Kyrie Eleison / Christe Eleison / Kyrie Eleison 
 
Gloria uit Taize    
 
Koor: Gloria, Gloria in excelcis Deo, Gloria, Gloria, Alleluja, Alleluja 
 
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, 
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A: met de Heilige Geest, In de heerlijkheid van God de Vader. Amen 
 
Koor: Gloria, Gloria in excelcis Deo, Gloria, Gloria, Alleluja, Alleluja 
 
Openingsgebed door de pastor 
 
 
Eerste lezing Uit het eerste boek der Koningen  
   
In die dagen kwam Elia na een tocht van een dag in de woestijn bij een 
bremstruik. Hij zette zich eronder neer. Hij verlangde te sterven en zei: 
“Het wordt mij te veel, Heer; laat mij sterven want ik ben niet beter dan 
mijn vaderen." Daarop ging hij onder de bremstruik liggen en sliep in. 
Maar opeens stiet een engel hem aan en zei tot hem: “Sta op en eet." 
Hij keek op en daar zag hij aan zijn hoofdeinde een koek, op gloeiende 
stenen gebakken, en een kruik water. Hij at en dronk en legde zich weer 
te ruste. Maar opnieuw, voor de tweede maal stiet de engel van de Heer 
hem aan en zei: “Sta op en eet; anders gaat de reis uw krachten te 
boven." Toen stond hij op, at en dronk en, gesterkt door het voedsel, 
liep hij veertig dagen en nachten tot hij de berg van God, 
de Horeb bereikte.  
Woord van de Heer: A: Wij danken God 
 
Tussenzang Ogen die mij zoeken 
 
Ogen die mij zoeken volgen tot hoever 
Ik ga een bocht om waar geen licht komt 
Geen hand mij vasthoudt,  
geen oor mijn stem herkent 
Geen stem mij groet, geen naam mij past 
 
Tot waar geen mens is 
Tot waar geen God is 
Ogen die mij zien 
Die mij aanzien daar 
 
Ogen die mij zoeken volgen tot hoever 
Ik ga een bocht om waar geen licht komt 
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Geen hand mij vastgrijpt, geen oor mijn stem herkent 
Geen stem mij groet, geen naam mijn past 
 
Tot waar geen mens is 
Tot waar geen God is 
Ogen die mij zien 
Die mij aanzien daar 
 
Tweede lezing Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de 
christenen van Efeze  
   
Broeders en zusters, Wilt Gods heilige Geest niet bedroeven; gij 
zijt met zijn zegel gewaarmerkt voor de dag der verlossing. Wrok, 
gramschap, toorn, geschreeuw en gevloek, kortom alle boosaardigheid 
moet bij u verdwijnen. Weest goed voor elkaar en hartelijk. Vergeeft 
elkaar zoals God u vergeven heeft in Christus. Weest navolgers van God 
zoals geliefde kinderen past. Leidt een leven van liefde naar het 
voorbeeld van Christus, die ons heeft bemind en zich voor ons heeft 
overgeleverd als offergave en slachtoffer, God tot een lieflijke geur.  
 
Woord van de Heer: A: Wij danken God 
 
Alleluja  
 
Alleluja, Alleluja, Alleluja! 
 
Evangelielezing Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus 
volgens Johannes  
   
In die tijd morden de Joden over Jezus, omdat Hij gezegd had: Ik ben het 
brood dat uit de hemel is neergedaald, en zij zeiden: “Is dit niet Jezus, 
de zoon van Jozef, en kennen wij zijn vader en moeder niet? Hoe kan Hij 
den zeggen: Ik ben uit de hemel neergedaald?" Maar Jezus sprak tot 
hen: “Mort toch niet onder elkaar. Niemand kan tot Mij komen als de 
Vader die Mij zond hem niet trekt; en Ik zal hem doen opstaan op de 
laatste dag.Er staat geschreven bij de profeten: En allen zullen door God 
onderricht worden. AI wie naar de leer van de Vader geluisterd heeft 
komt tot Mij.  



 6 

Niet dat iemand de Vader gezien heeft: alleen Degene die uit God is 
heeft de Vader gezien. “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wie gelooft heeft 
eeuwig leven. Ik ben het brood des levens. Uw vaderen die het manna 
hebben gegeten in de woestijn, zijn niettemin gestorven; maar dit brood 
daalt uit de hemel neer  opdat wie er van eet niet sterft. Ik Ben het 
levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Als Iemand van dit 
brood eet zal hij leven in eeuwigheid. Het brood dat Ik zal geven is mijn 
vlees, ten bate van het leven der wereld."  
 
Evangelieacclamatie In the Lord I’ll be ever thankful 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. 
 
Overweging door de pastor 
 

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. 
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Voorbeden 

 
Gebedsintenties van de parochie 

Bereiding van de Gaven 

Lied bij de Bereiding van de Gaven 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 

 
Gebed over de gaven  
 
P: Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaardt kan worden 
door God, de almachtige Vader. 
A: Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen,  
tot lof en eer van zijn Naam, tot welzijn voor ons en heel zijn heilige 
kerk. 
 
Eucharistisch gebed                                       
 
P:De Heer zij 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 
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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 Missa Aqua Viva 
 
Sanctus, Sanctus   Sanctus, Sanctus  
Sanctus, Sanctus   Sanctus, Sanctus  
Sanctus, Sanctus   Sanctus, Sanctus  
Sanctus,    Sanctus,  
Dominus Deus Sabaoth 3x   
Dominus Deus Sabaoth 3x 
 
P: 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 ons 
ruimte geeft en vrijheid schept. 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. 
 
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. 
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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. 
 
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 
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, Johannes onze 
bisschop, en met alle bisschoppen. Samen met heel uw volk, met Maria, 
altijd maagd, de moeder van de Heer, met de Heilige Jozef haar 
bruidegom, de apostelen, martelaren en al uw heiligen, 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.  
A: Amen. 
 
Onze Vader 
 
A: 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, 
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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 
A:Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in 
eeuwigheid.  
 
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 
 
Communie  
 
Lied bij de Communie Abide with me 
 
Abide with me, fast falls the eventide 
The darkness deepens Lord, with me abide 
When other helpers fail and comforts flee 
Help of the helpless, oh, abide with me 
 
Swift to its close ebbs out life's little day 
Earth's joys grow dim, its glories pass away 
Change and decay in all around I see 
O Thou who changest not, abide with me 
 
I fear no foe, with Thee at hand to bless 
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Ills have no weight, and tears no bitterness 
Where is death's sting? 
Where, grave, thy victory? 
I triumph still, if Thou abide with me 
 
Hold Thou Thy cross before my closing eyes 
Shine through the gloom and point me to the skies 
Heaven's morning breaks, and earth's vain shadows flee 
In life, in death, o Lord, abide with me 
Abide with me, abide with me 
 
Gebed na de communie door de pastor 
 
Mededelingen 
 
Wegzending en Zegen  
 
Slotlied 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 harte 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. 
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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 
Ref. 
 
Zo ben Jij – Zo ben Jij 2x 
 
 
 


