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Openingslied: Wees welkom allemaal 
 
Wees welkom allemaal 
Wees welkom eenmaal andermaal 
We hebben hier een uurtje feest 
Met mensen een van hart en geest 
Dat maakt het leven fijn 
Voor groot en voor klein 
 
Wees welkom allemaal 
En luister naar een mooi verhaal 
Van Jezus die de mensen kent 
Hoe groot of ook hoe klein je bent 
Hij wil er altijd zijn 
Voor groot en voor klein 
 
Wees welkom allemaal 
Een beetje stil en geen kabaal 
Maar zingen mag je allemaal 
Met zingen bid je wel tweemaal 
Dus zing maar met ons mee 
En bid vandaag voor twee 
 
 
Begroeting en inleiding 
 
P: In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. 
A: Amen 
 
P: De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God  

en de gemeenschap van de heilige Geest zij met u allen. 
A: En met uw geest. 
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Gebed om vergeving 
 
P: Alle mensen maken wel eens fouten, wij gaan met onze eigen 
woorden vragen of God, onze Vader, ons wil vergeven. 
 
A: Goede Vader in de hemel, wij doen allemaal wel eens iets dat niet 
goed is. Wij vergeten wel eens wat, wij zijn ook wel eens onvriendelijk. 
We spelen soms niet eerlijk, wij geven anderen wel eens de schuld. 
Wij hebben daar spijt van God. 
 
P: God zal ons altijd vergeven, zal wij dat aan hem vragen. Hij zal ons 
zegenen en ons helpen zolang wij leven. A: Amen 
 
 

Heer, ontferm U 

Heer ontferm U  
Christus ontferm U 
Heer ontferm U 

Gedicht  

De communicanten stellen zich voor  

Gebed 

Verhaal  
 
Mannetje heb-zie-geef 

Er was eens een mannetje dat aan de rand van de stad woonde. Hij 
had daar een huis met een grote tuin. Midden in die tuin stond een 
paal met een bord. Daarop stond geschreven: “IK HEB”. 
Ja, dat mannetje had een vreemde naam: ‘Ik heb’. Iedere dag ging hij 
naar de stad en zag hij van alles in de winkel liggen. Dat wilde hij 
allemaal kopen. Zijn hele huis stond propvol met spullen. 
Ik ben rijk, dacht hij, heel rijk. Hij kon aan niets anders meer denken. 
Daardoor kwam het dat hij de vogels niet meer hoorde zingen en ook 
de vrolijke kinderen in de straat zag hij niet. 
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In dezelfde buurt waar ‘Ik heb’ woont, leefde ook een liedjeszanger. 
Hij woonde een paar straten verder en was altijd vrolijk. Hij had 
daarom altijd zingende kinderen om zich heen. 
Op een dag kwam de zanger ‘Ik heb’ tegen. Voor het eerst in zijn leven 
hoorde: ‘Ik heb’ echte muziek. Hij zei tegen de zanger: Waarom doe 
jij zo gek? 
Ja, waarom? vroeg de zanger zich af, misschien wel omdat ik de rijk-
ste man van de wereld ben. 
Nee, zei het mannetje ‘Ik heb’, dat ben ik. Ik heb een huis vol mooie 
spulletjes. 
Wat ik allemaal heb, zei de zanger, past in geen honderd huizen. Bo-
men, sterren, vogels, zon en maan, een stad vol lachende kinderen. 
Als je naar alles kijkt komen er zomaar liedjes in je hart. 
Daar had ‘Ik heb’ nog nooit aan gedacht. Wat ben ik toch een oliebol! 
Dank je wel zanger, ik ben een heel ander mens geworden. Hij ging 
naar huis, pakte een grote kwast en schilderde op het bord: “IK ZIE”. 
Sinds die dag kek het mannetje ‘Ik zie’ veel meer naar de dingen om 
zich heen. Op een dag vond ‘Ik zie’ een mooie kaars in een oude kast. 
Het mannetje keek ernaar en plotseling verstond hij het verhaal van 
de kaars: Ik heb nooit mogen branden omdat jij geen oog voor mij had. 
Steek mij nu aan en ik zal licht brengen. Zie je, ik word kleiner, maar 
jij hebt licht. Zie je, ik brand weg, maar jij kunt de kleuren van de kamer 
zien. Hè, hè, nu ben ik pas echt een kaars. Toen de kaars helemaal 
was opgebrand werd het donker in de kamer, maar in het hart van het 
mannetje was een lichtje blijven branden. 
Nu begrijp ik je kaars. Je bent pas echt een kaars als je brand voor 
een ander, als je je helemaal weggeeft om een ander wat licht te ge-
ven. 
De volgende dag stond er op het bord in zijn tuin: “IK GEEF” 
 
 
Lied: Laudato si 

Refrein 

Laudato si, o mi Signore (4x) 
 
Om de zon, de maan en de sterren 
Om ’t heelal om al uw schepselen 
Om de wind en door de bomen 
En om ’t vuur, de waterstromen Refrein  
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Om mijn zuster, moeder aarde 
Die ons voedt, die ons bewaarde, 
Om de bloemen, ’t gras, de vruchten 
Om de bergen en de luchten  Refrein 
 
Om de vreugde in het leven, 
Om U lof te mogen geven 
En omdat ons alle dingen 
U ter ere steeds doen zingen  Refrein 
 
 
Evangelie: Lucas 3,3-6 

Het gebeurde in het vijftiende regeringsjaar van keizer Tiberius: Pon-
tius Pilatus was landvoogd van Judea; Herodes gouverneur van het 
gewest Galilea; zijn broer Filippus gouverneur van het gewest Itureae 
en Trachonitis en Lysanias gouverneur van Abilene; Annas en Kajafas 
bekleedden het hogepriesterschap. Toen kwam het woord van God 
over Johannes, zoon van Zacharias, die in de woestijn verbleef. Hij 
begon op te treden in heel de Jordaanstreek en een doopsel van be-
kering te preken tot vergeving van zonden, volgens de profetie, die 
geschreven staat in het boek van Jesaja: Een stem roept in de woes-
tijn: bereidt de weg van de Heer, maakt zijn paden recht. Elk dal moet 
gevuld elke berg of heuvel geslecht worden; de kronkelpaden  
moeten recht, de ruwe wegen effen worden. Heel de mensheid zal 
Gods redding zien. 
 

Zo spreekt de Heer – Wij danken God 
 

Overweging 
 
 
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 ne-
dergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden. Die op-
stegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de almachtige 
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Vader. Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik 
geloof in de heilige Geest, de heilige katholieke kerk, de gemeen-
schap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van 
het lichaam en het eeuwig leven. Amen. 
 
 
Voorbede en intenties – de intentiekaars wordt aangestoken 
 
Heer onze Heer ontferm u over ons 
 
 
Intermezzo: klaarmaken van de Tafel 

  Collecte 
Er wordt niet gecollecteerd.  
U kunt uw gaven via de  
GIVT app doneren of in het  
offerblok bij het verlaten 
van de kerk.  

 
Lied: Druppels 
 
Ze zeggen wel het heeft geen zin om vrede na te streven 
Geweld en ruzie gaan nooit weg, die horen bij het leven 
En oorlog zal er altijd zijn 
Wat kun je doen? Je bent maar klein 
Een kleine druppel op een plaat 
Die gloeiend is van haat 
 
Refrein: Toch denk ik dan: Het is niet waar 
 Want al die druppels bij elkaar 
 Die vormen als ze samengaan 
 Een brede waterloop 
 Zo’n druppel is een kleine begin 
 Je draagt iets bij en dat heeft zin 
 Die druppel wordt een oceaan 
 Een oceaan van hoop. 
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Ze zeggen wel: Het heeft geen zin, die hulp aan arme landen 
Het is alsof je vlammen dooft die toch al gauw weer branden 
Dat beetje hulp, dat helpt geen spat 
Een druppel maakt de grond niet nat 
Het haalt niet uit en heeft geen nut 
Een bodemloze put  Refrein 
 
Ze zeggen wel: Het heeft geen zin om het milieu te sparen 
Dat ene blikje helpt toch niets? We tobben nu al jaren 
Het is alsof je dweilen gaat 
Terwijl de kraan nog open staat 
Als water dragen naar de zee 
Jouw druppel telt niet mee Refrein 
 

Bereiding van de gaven 

P: Bidt, broeders en zusters … 
A: Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen tot lof en eer 
 van zijn Naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk. 
 
Gebed over de gaven 
 

Eucharistisch gebed 

P: De Heer zal bij u zijn. A: De Heer zal u bewaren. 
P: Verheft uw hart. A: We zijn met ons hart bij de Heer. 
P: Brengen wij dank aan de  A: Hij is onze dankbaarheid 
 Heer, onze God.   waardig. 
 
Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heer-
lijkheid, om heil en genezing te vinden zullen wij U danken, altijd en 
overal door Christus onze Heer. Die, toen Hij eertijds kwam, kwets-
baar en klein, het werk van uw genade heeft voltooid, en vlees gewor-
den is, en voor ons allen open heeft gedaan die deur naar een geluk 
dat eeuwig duurt, een land dat Hij beloofd heeft en ons geven zal. Nu 
nog zien wij allen naar die toekomst uit, vol hoop en vastberaden; ooit 
zullen wij er binnengaan en wonen, wanneer Hij komt ins heerlijkheid 
voorgoed. Daarom, met alle engelen, machten en krachten, met allen 
die staan voor uw troon, loven en aanbidden wij U en bidden U toe vol 
vreugde: 
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A: Heilig, heilig, heilig de Heer, 
de God der hemelse machten.  
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. 
Hosanna in den hoge. 
Gezegend hij die komt in de naam des Heren,  
Hosanna in den hoge. 

 
Ja God, U ben heilig en goed voor ons en voor alle mensen. Wij dan-
ken U vooral voor Jezus Christus, Uw Zoon. Hij kwam in de wereld, 
omdat de mensen U in de steek gelaten hadden en niets meer met 
elkaar te maken wilden hebben. 
 
Hij heeft onze ogen en onze oren geopend en ons gezegd wie wij zijn, 
broers en zusters van elkaar, kinderen van U onze Vader. Op dit ogen-
blik brengt Hij ons samen rond deze tafel om te doen wat Hij heeft 
voorgedaan. Goede Vader, heilig deze gaven, brood en wijn, zodat zij 
Lichaam en Bloed worden van Jezus Christus Uw Zoon 
 
Want op de avond voordat Hij Zijn Leven voor ons gaf, was Hij met 
zijn vrienden voor het laatst aan tafel. Hij nam brood, dankte U, brak 
het en gaf het hun en 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, Hij dankte U, gaf hem aan zijn 
leerlingen en zei: 
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. 
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Daarom zijn wij hier samen, Vader en denken blij en dankbaar aan 
wat Jezus deed voor ons geluk. Zijn offer heeft Hij aan de kerk gege-
ven: zo vieren wij Zijn dood en verrijzenis. Heilige Vader in de hemel, 
wij bidden U: neem ons op in uw liefde samen met Jezus Uw beminde 
Zoon. Hij is voor ons gestorven, maar U hebt Hem nieuw leven gege-
ven. 
 
Daarom zingen wij: 
 
A: Goede God, wij loven U, 
 Goede God, wij danken U. 
 
P: Hij leeft nu bij U en toch is Hij ook dicht bij ons: 
 
A: Goede God, wij loven U, 
 Goede God, wij danken U. 
 
P: Op het einde van de tijd zal Hij als onze Heer verschijnen.  
 Als uw Rijk gekomen is, zijn pijn en tranen, honger en verdriet  
 voorbij.  
 
A: Goede God, wij loven U, 
 Goede God, wij danken U. 
 
P: Vader, U hebt ons uitgenodigd  

om hier aan deze tafel te eten van het brood, 
het Lichaam van Christus onze Heer; 
zo maakt U ons blij door de heilige geest. 

 
Wij bidden U: maak ons door dit Brood ook sterk en geef dat wij 
meer en meer gaan doen wat U van ons verwacht. 
Denk Heer, aan Paus Franciscus, aan onze bisschop Johannes en 
aan uw andere bisschoppen. Help iedereen die een leerling van uw 
Zoon wil zijn: laat hen vrede brengen aan alle mensen. 
God onze Vader, breng ons allen eenmaal thuis bij U en bij Chris-
tus Uw Zoon, samen met Maria, Zijn moeder en met alle heiligen. 
Dan zullen wij met Jezus Christus voor altijd bij U zijn. 
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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 

 
 

Laten wij bidden tot God onze Vader met de woorden die Jezus ons 
gegeven heeft 
 

 
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 schuld, 
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 vrede in onze dagen 
dat wij, gesteund door uw barmhartigheid 
vrij mogen zijn van zonden en beveiligd tegen alle 
onrust. Hoopvol wachtend op de komst van Jezus 
Messias, Uw Zoon. 

 
A: Want van U is het Koninkrijk 

en de Kracht en de Heerlijkheid in Eeuwigheid.  Amen. 
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Vredeswens 
 
P: Heer Jezus Christus, 

Gij hebt aan uw apostelen gezegd: 
‘Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u’, 
let niet op onze zonden 
maar op het geloof van Uw Kerk; 
vervul uw belofte: 
geef vrede in uw naam en maak ons één. 
Gij, die leeft in eeuwigheid. 
Allen: Amen 

 
 
Lied: Vrede in alle talen 
 
Vrede in alle talen 
De hele wereld door 
Vrede kent zoveel woorden 
Vrede komt overal voor 
Mir, pace, peace en fred, 
Friede, ronge, sholem, 
Damai, baris, la paix 
Wie geeft de vrede stem 
 
 
Lam Gods 
 
P: Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld 
A: Ontferm U over ons 
 
P: Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld 
A: Ontferm U over ons 
 
P: Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld 
A: Geef ons de vrede 
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P: Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. 
 Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld 
A: Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, 
 maar spreek en ik zal gezond worden. 
 
 

Communie 
 
Lied: Lig je op je rug in het gras 

Lig je op je rug in het gras 
Heel de hemel langs te turen 
Naar de sterren daar te gluren 
En je ziet er alsmaar meer 
Poolster, kleine, grote beer 
God, wat bent U groot! 
 
Lig je op je rug in het gras 
Even naar jezelf te kijken 
even maar te vergelijken 
wat stel jij dan nu nog voor? 
En de aarde draait maar door 
God, wat zijn wij klein! 
 
Lig je op je rug in het gras 
Denk je nog wat ogenblikken 
U laat ons niet zomaar stikken 
Want u hebt ons zelf gewild 
Van een baby wordt u stil 
God, wat bent U groot! 
 
Vogels, vliegers, fladderaars 

Steenbok, stekelbeest en baars. 
Hoog en droog of diep in het water 
Grommend of alleen gesnater 
Op die alle mag ik passen 
Piepklein of allang volwassen 
God, wat bent u groot! 
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Communielied: It,s me oh Lord 
 
It’s me, it’s me oh Lord 
Standing in the need of prayer    2x 
 
Not my father, not my mother, 
but it’s me oh Lord 
Standing in the need of prayer    2x 
 
Not my brother, not my sister 
but it’s me oh Lord 
Standing in the need of prayer    2x 
 
Not my deacon, not my leader 
but it’s me oh Lord  
Standing in the need of prayer    2x 
 
 
Slotgebed 
 
 
Mededelingen 
 
 
Zegen 
 
 
Slotlied: Geef mij kracht 

Refrein: Geef mij kracht, heel mijn leven Heer (3x) 
 O, geef mij kracht 
 
Ik ben mens, onder velen Heer 
Ik ben mens, zoals velen Heer 
Ik ben mens, ‘k wil geloven Heer 
O, geef mij kracht   
 
Refrein 
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Steeds op zoek naar de waarheid Heer 
Steeds op zoek naar de liefde Heer 
Steeds op zoek naar de eenheid Heer 
O, geef mij kracht 
 
Refrein 
 
Voor uw dienst wil ik leven Heer 
Voor uw dienst wil ik geven Heer 
Voor uw dienst wil ik werken Heer 
O, geef mij kracht 
 
Refrein 
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Bezinning  

 

 


