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Openingslied Jij was één van ons 
 
Jij was één van ons, 
we trokken samen op, hecht met elkaar verbonden. 
Toen konden wij nog niet, 
de diepte van jouw woorden, Je betekenis doorgronden 
 
Jij zag wat gebeuren zou voorzegd door de profeten 
Het offer dat je bracht en hoe wij moesten scheiden 
heb Jij al die tijd geweten 
 
Na het avondmaal 
een doodskus en geweld onder olijvenbomen. 
Vernederd afgevoerd, verraden om wat munten 
toen leek ons een droom ontnomen. 
 
Jij zag hoe gebeuren moest 
wat niemand kon vermoeden. 
Jij zou vrijwillig gaan. Je levenswerk volbrengen 
door te buigen en te bloeden.  
  
Jij was een van ons 
we trokken samen op als vrienden en getrouwen 
De liefde die Je droeg gaf je door aan ons 
om jouw kerk te kunnen bouwen. 
 
Jij wees ons de weg 
gebroken en gedeeld  voor verdrukten, zieken, armen. 
Zo ben Je onder ons 
een kracht ten einde toe 
hoop en liefde en erbarmen. 

 

Opening door de pastoor 
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Heer ontferm U uit Om Ontmoeting 
 
Heer ontferm U over ons  
A:Heer ontferm U over ons 
Christus, ontferm U over ons  
A:Christus, ontferm U over ons  
Heer ontferm U over ons  
A:Heer ontferm U over ons  
 
Openingsgebed door de pastoor 
 

Eerste Lezing  Uit het boek Deuteronomium 

In die dagen sprak Mozes tot het volk: “De priester zal de korf 

met de eerste veldvruchten van u aannemen en hem plaatsen 

voor het altaar van de Heer, uw God. Dan moet gij staande 

voor de Heer, uw God, zeggen: “Mijn vader was een zwervende 
Arameër. Hij is met een klein aantal mensen naar Egypte 

gegaan. Maar terwijl hij daar als vreemdeling verbleef, is hij een 
groot, machtig en talrijk volk geworden. Toen de Egyptenaren 
ons slecht behandelden, ons verdrukten en ons harde 

slavenarbeid oplegden, hebben wij tot de Heer, de God van 
onze vaderen geroepen. En de Heer heeft ons verhoord en zich 

onze vernedering, ons zwoegen en onze verdrukking 

aangetrokken. Hij heeft ons uit Egypte geleid met sterke hand, 

met opgeheven arm, onder grote verschrikkingen, tekenen en 
wonderen. Hij heeft ons naar deze plaats gebracht en ons dit 
land geschonken, een land van melk en honing. Daarom breng 
ik nu de eerste vruchten van de grond, die Gij, de Heer, mij 

hebt geschonken." En Mozes voegde eraan toe: “Dan moet ge 

die voor de Heer uw God neerleggen en u voor Hem 

neerbuigen." 
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Woord van de Heer                                                                     

A: Wij danken God 

Tussenzang Breng mij over grenzen 
 
Deze kleine wereld, 
mijn kortzichtigheid leg ik voor Jou neer. 

 
Al mijn kleine angsten 
mijn verloren trouw leg ik voor Jou neer. 
Breng mij over grenzen tot een ommekeer. 
 
Al mijn zwakke kanten 
mijn verslagenheid, leg ik voor Jou neer. 
Breng mij over grenzen tot een ommekeer. 
 
Vol verlangen zoek ik 
naar geborgenheid, naar een ommekeer. 
Breng mij over grenzen breng mij bij U, Heer. 
 

Tweede Lezing Uit de brief van de apostel Paulus aan de 

Romeinen 

Broeders en zusters, Dit zegt de Schrift: “Het woord is vlak bij, 
het is in uw mond, het is in uw hart," het woord namelijk van 
het geloof dat wij verkondigen. Want als uw mond belijdt dat 
Jezus de Heer is, en als uw hart gelooft dat God Hem van de 

doden heeft opgewekt, zult gij gered worden. Het geloof van 

uw hart brengt de gerechtigheid en de belijdenis van uw mond 
brengt het heil. Zo zegt het de Schrift: 
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 “Niemand die in Hem gelooft zal worden teleurgesteld." Er 

bestaat geen verschil tussen Jood en heiden. Zij hebben allen 
dezelfde Heer, rijk aan gaven voor allen die Hem aanroepen. 

Want alwie de naam van de Heer aanroept zal gered worden. 

Woord van de Heer          

A: Wij danken God 

 

Acclamatie voor het Evangelie  
 
Laudate Omnes Gentes 

Laudate Dominum 
Laudate Omnes gentes 

Laudate Dominum 
 

Evangelielezing Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus 
Christus volgens Lucas 

In die tijd ging Jezus, vervuld van de heilige Geest weg van de 
Jordaan. Hij werd door de Geest naar de woestijn gevoerd, 

waar Hij veertig dagen verbleef en door de duivel op de proef 

werd gesteld. Gedurende die dagen at Hij niets en toen ze 
voorbij waren kreeg Hij honger. De duivel zei nu tot Hem: “Als 

Gij de zoon van God zijt, beveel dan aan die steen daar dat hij 

in brood verandert.' Jezus gaf hem ten antwoord: “Er staat 
geschreven: De mens leeft niet van brood alleen." Daarop 
voerde de duivel Hem omhoog en toonde Hem in een oogwenk 
alle koninkrijken der wereld. En de duivel sprak tot Hem: “Ik zal 

U alle macht geven over deze heerlijke gebieden want ze zijn 

mij geschonken, en ik geef ze aan wie ik wil. Als Gij dus in 
aanbidding voor mij neervalt, zal dat alles van U zijn." Toen 

antwoordde Jezus hem: “Er staat geschreven: De Heer uw God 
zult gij aanbidden en Hem alleen dienen."  
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Daarna bracht de duivel Hem naar Jeruzalem, plaatste Hem op 

de bovenbouw van een tempelpoort en sprak tot Hem: “Als Gij 
de zoon van God zijt, werp U dan vanaf deze plaats naar 

beneden; want er staat geschreven: Aan zijn engelen zal Hij 
omtrent U het bevel geven U te beschermen en zij zullen U op 

de handen nemen opdat Ge uw voet niet zult stoten aan een 
steen." Maar Jezus gaf hem ten antwoord: “Er is gezegd: Gij zult 

de Heer, uw God, niet op de proef stellen." Toen gaf de duivel 

al zijn pogingen om Hem te verleiden op en hij verwijderde zich 
van Hem tot de vastgestelde tijd. 

Acclamatxie bij het Evangelie In the Lord I’ll be ever thankful 

Overweging door de pastoor 
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Voorbeden 

 
Acclamatie bij elke voorbede: 

 
 
Gebedsintenties van de parochie 

Bereiding van de Gaven Kun je vechten zonder strijd  

Kun je komen van het kruis 
Kun je klimmen uit je graf 
Kun je opstaan uit de dood 
Deze vraag is levensgroot. 
 
Als je uitgestoten bent 
Is er niemand die je kent 
Als je vastgenageld wordt 
Komt er niemand voor je op. 
 
Kun je vechten zonder strijd 
Kun je breken door de tijd 
Zul je spreken in de nacht 
Breng je ons de eeuwigheid. 
 
Zul Je er zijn,Woord als een bron 
Mens geworden zichtbaar 
Die voor alle mensen spreekt 
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Zo komen wij Jou tegen 
Als Brood aan ons gegeven 
Een stem van hoop, een vuur 
De hand die doet wat goed is 
 
Zo komen wij Jou tegen  Ik zal er zijn 
Als Brood aan ons gegeven Licht dat niet dooft 
Een stem van hoop, een vuur Innerlijk, onzichtbaar 
Een voorbeeld voor het leven Dat door muren breekt 
 
Ik zal er zijn 
Licht dat niet dooft 
Innerlijk, onzichtbaar 
Dat door alle muren breekt 
 
Ik zal er zijn     
Jij zal spreken in de nacht 
En brengt ons de eeuwigheid 
 
Gebed over de Gaven door de pastor 
 
Eucharistisch gebed   we staan 
 
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.  
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Gij schenkt ons een heilzame tijd om ons hart weer zuiver te 
maken: vrij van zelfzucht en zonde zullen wij het vergankelijke 
zo gebruiken dat ons hart gericht blijft op het eeuwige. 
Daarom, met alle engelen en heiligen loven en aanbidden wij 
zolang er woorden zijn, en zingen U toe 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: 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 Emmaus 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.  
 
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: 
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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 het Brood en drinken uit deze beker, 
verkonden wij de dood des Heren, totdat Hij komt.  
 
P: Oneindig goede Vader, wie 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. God 
van eindeloos erbarmen, vervul ons met uw Geest van liefde, 
de Geest die Jezus, uw beminde Zoon, bezielde.  
 
Maak ons sterk door de deelname aan dit heilig maal; dat wij 
vertrouwvol en met vreugde onze wegen gaan, toenemend in 
geloof, vervuld van hoop en aanstekelijk door onze liefde, 
verbonden met heel het volk van God, met de diakens en de 
priesters, met onze bisschop Johannes en onze paus 
Franciscus 
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. 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. 
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Laat ons toe in de gemeenschap van uw heiligen; dat wij met 
Maria, de Maagd en Moeder Gods, met de heilige Jozef, haar 
bruidegom, met de heilige Petrus en Paulus, met alle andere 
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. 
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, 

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 
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Lied bij de Vredeswens Toon ons Jouw gezicht 
 
Op deze dag, God, bidden wij om vrede 
Verdrijf de kwade duisternis met jouw Licht 
Wees hier aanwezig, wees hier aanwezig 
wees hier aanwezig, toon ons jouw Gezicht 
 
Lam Gods uit Om Ontmoeting 
 
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 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 Baba Yetu (Onze Vader) 

Gebed na de Communie door de pastoor 
 
Mededelingen 
 
Zegen      we staan 
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Slotlied Komen ooit voeten gevleugeld 

 
Komen ooit voeten gevleugeld mij melden de vrede, 

daalt over smeulende aarde de dauw van de vrede, 
wordt ooit gehoord uit mensenmonden dat woord: 

wij zullen rusten in vrede 

Dan zal ik huilen en lachen en drinken en slapen; 
dromen van vluchten en doden en huivr’end ontwaken. 
Maar niemand vlucht, nergens alarm in de lucht, 
overal vrede geschapen. 
  
Dan zal ik zwaaien naar vreemden, zij zullen mij groeten. 
Wie was mijn vijand? Ik zal hem in vrede ontmoeten. 
Dan zal ik gaan waar nog geen wegen bestaan – 
vrede de weg voor mijn voeten. 
 


