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Openingslied: Als de hemel vol gezang is 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 2 
Gaf Gij ook niet zelf de adem  Hier beneden klinkt ons loflied 
die U loven moet? maak het tot Uw troon! 
Laat het lied op aarde klinken  Adem in ons lied het weten 
als de hemel doet:  dat Gij bij ons woont. 
een gebed dat U wil danken,  Opdat hart en ziel veelvuldig  
wil verklanken: God is goed!  U, God, huldigt, eer betoont! 
 
3 
Want U komt alleen de eer toe,  
alle heerlijkheid!  
Aan U, Schepper God en Vader,  
blijft ons lied gewijd; 
om de Zoon U alle glorie, 
door de Geest, in eeuwigheid! 
 
 
Begroeting en inleiding   
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Schuldbelijdenis 
 
A: Ik belijd voor de almachtige God en voor u allen, dat ik gezondigd           

heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door 
mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige 
Maria, altijd maagd, alle engelen en heiligen en u, broeders en 
zusters, voor mij te bidden tot de Heer, onze God. 

P: Moge…..  
A: Amen. 
 
 
Vaste gezangen uit: Classic Melodies – Martin Setchell 
 
 
Kyrie:  
 
Lord, have mercy.   Heer, ontferm U. 
Christ, have mercy.     Christus, ontferm U.    
Lord, have mercy.       Heer, ontferm U. 
 
 
Gebed bij de opening van de Schrift 
 
 
Eerste lezing: Exodus 3,1-8a.13-15 
 
In die dagen hoedde Mozes de kudde van zijn schoonvader Jitro, de 
priester van Midjan. Eens dreef hij de kudde tot ver in de woestijn en 
kwam hij bij de berg van God, de Horeb. Toen verscheen hem de engel 
van de Heer in een vuur dat opvlamde uit een doornstruik. Mozes keek 
toe en zag dat de doornstruik in lichterlaaie stond en toch niet 
verbrandde. Hij dacht: Ik ga erop af om dat vreemde verschijnsel te 
onderzoeken. Hoe komt het dat die doornstruik niet verbrandt? De Heer 
zag hem naderbij komen om te kijken. En vanuit de doornstruik riep God 
hem toe: ‘Mozes.’ ‘Hier ben ik’, antwoordde hij. Toen sprak de Heer: 
‘Kom niet dichterbij, doe uw sandalen uit, want de plaats waar gij staat is 
heilige grond.’ En Hij vervolgde: ‘Ik ben de God van uw vader, de God 
van Abraham, de God van Isaäk en de  God van Jacob’. Toen bedekte 
Mozes zijn gezicht want hij durfde niet naar God op te zien. De Heer 
sprak: ‘Ik heb de ellende van mijn volk in Egypte gezien, de 
jammerklachten om zijn onderdrukkers gehoord;  ja, Ik ken zijn lijden.   
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Ik daal af om mijn volk te bevrijden uit de macht van Egypte.’ Maar Mozes 
sprak opnieuw tot God: ‘Als ik nu bij de Israëlieten kom en hen zeg: De 
God van uw vaderen zendt mij tot u, en zij vragen: Hoe is zijn naam?, 
wat moet ik dan antwoorden?’ Toen sprak God tot Mozes: ‘Ik ben die is.’ 
En ook: ‘Dit moet gij de Israëlieten zeggen: Hij die is, zendt mij tot u.’ 
Bovendien zei God tot Mozes: ‘Dit moet ge de Israëlieten zeggen: De 
Heer, de God van uw vaderen, de God van Abraham, de God van Isaäk 
en de God van Jakob, zendt mij tot u. Dit is mijn naam voor altijd. Zo 
moet men Mij aanspreken, alle geslachten door.’   
 

Zo spreekt de Heer – Wij danken God 
 
 
Antwoordpsalm 103: De Heer is barmhartig 

 
 
Verheerlijk, mijn ziel, de Heer,  
zijn heilige Naam uit het diepst van uw wezen!  
Verheerlijk, mijn ziel, de Heer,  
vergeet zijn weldaden niet!   
 
Hij is het die u uw schulden vergeeft,  
die u geneest van uw kwalen.  
Hij is het die u van de ondergang redt,  
die u omringt met zijn gunst en erbarmen.  
 
De Heer is rechtvaardig in al wat Hij doet,  
Hij laat de verdrukten recht wedervaren.  
Hij maakte aan Mozes zijn wegen bekend,  
Hij toonde zijn werken aan Israëls zonen.   
 
De Heer is barmhartig en welgezind,  
lankmoedig en goedertieren.  
Zo wijd als de hemel de aarde omspant,  
zo alomvattend is zijn erbarmen 
 
 
  



5 

 

Tweede Lezing: 1 Korintiërs 10,1-6.10-12 
 
Broeders en zusters, gij moet goed weten dat onze vaderen wel allen 
onder de wolk zijn geweest, allen door de Zee zijn getrokken, allen zijn 
zij door wolk en zee in Mozes gedoopt, allen aten zij hetzelfde geestelijk 
voedsel, allen dronken dezelfde geestelijke drank, - want zij dronken uit 
de geestelijke rots die met hen meeging en die rots was de Christus – 
maar in de meesten van hen heeft God geen welbehagen gehad; 
immers: zij werden neergeveld in de woestijn. Deze gebeurtenissen zijn 
een les voor ons opdat wij niet, zoals zij, slechte dingen zouden begeren. 
Mort ook niet tegen God, zoals sommigen onder hen: zij zijn gedood door 
de verderver. Wat hun overkwam had een diepe zin en het werd te boek 
gesteld als een waarschuwing voor ons, tot wie het einde der tijden 
gekomen is. Daarom, wie meent te staan moet oppassen dat hij niet valt.   
 

Zo spreekt de Heer – Wij danken God 
 
 
Looft de Heer:  

 
 
Bekeert u, zegt Heer, want het Rijk der hemelen is nabij.        Refrein: 
 
 
Evangelie: Lucas 13,1-9 
 
In die tijd waren er bij Jezus enkele mensen die Hem vertelden wat er 
gebeurd was met de Galileeërs van wie Pilatus het bloed met dat van 
hun offerdieren had vermengd. Daarop zei Jezus: ‘Denkt ge, dat onder 
alle Galileeërs alleen deze mensen zondaars waren, omdat zij dat lot 
ondergaan hebben? Volstrekt niet, zeg Ik u. Maar als gij u niet bekeert, 
zult ge allen op een dergelijke manier omkomen. Of die achttien die 
gedood werden doordat de toren bij de Silóam op hen viel: denkt ge dat 
die alleen schuldig waren onder alle mensen die in Jeruzalem woonden? 
Volstrekt niet, zeg Ik u. Maar als gij niet tot bekering komt, zult ge allen 
op eenzelfde wijze omkomen.’ Toen vertelde Hij de volgende gelijkenis: 
‘Iemand had een vijgenboom die in zijn wijngaard geplant stond; hij 
kwam zoeken of er vrucht aan zat, maar vond niets. Toen zei hij tot de 
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wijngaardenier: Al sinds drie jaar kom ik aan deze vijgenboom vruchten 
zoeken, maar ik vind er geen. Hak hem om!  Waartoe put hij nog de 
grond uit? Maar de man gaf hem ten antwoord: Heer, laat hem dit jaar 
nog staan; laat mij eerst de grond er omheen omspitten en er mest 
opbrengen. Misschien draagt hij het volgend jaar vrucht; zo niet, dan kunt 
ge hem omhakken.’   

 
Zo spreekt de Heer – Wij danken God 

 
 
Verkondiging 
 
 
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 
 
 
Voorbede met intenties -  de intentiekaars wordt aangestoken 

 
 
 
Intermezzo: Gereedmaken van de Tafel, 
 Er wordt niet gecollecteerd.  

 U kunt uw gaven via de  

 GIVT app doneren of in de  

 Collectemandjes bij het verlaten  

 van de kerk. 
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Collectelied: Lead me, Lord: S.S.Wesley (1810-1896) 
 
Lead me, Lord, lead me in Thy righteousness:  
make Thy way plain before my face.  
For it is thou, Lord, thou Lord only,  
that makest me dwell in safety. 
 
 
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: Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
P: Brengen wij dank aan A: Hij is onze dankbaarheid  
 de Heer, onze God.   waardig.    
 
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 Jezus Christus onze Heer. 
Want Gij gunt ons uw gelovigen de vreugde jaarlijks met een zuiver hart 
naar het paasfeest toe te gaan: dit is een tijd van meer toeleg op het 
bidden, van grotere aandacht voor de liefde tot de naaste, een tijd van 
grotere trouw aan de sacramenten waarin wij zijn herboren. Zo groeiden 
wij tot de volheid der genade die Gij uw kinderen hebt toegezegd.    
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  
 
Holy, holy, holy Lord,   Heilige, heilige, heilige Heer,   
God of power and might,  de God der hemelse machten  
Heaven and earth    Vol zijn hemel en aarde van uw  
are full of Your glory.   heerlijkheid.  
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Hosanna in the highest.  Hosanna in den hoge. 
Blessed is He who comes  Gezegend Hij die komt 
in the name of the Lord.  in de naam des Heren. 
Hosanna in the highest.  Hosanna in den hoge 
 
U, Heer van alle machten en krachten, prijzen wij door Jezus Christus, 
uw Zoon, die in uw Naam gekomen is. Hij is uw woord dat ons mensen 
redt, de hand die Gij zondaars reikt, de weg waarlangs uw vrede ons 
wordt aangeboden.  
 
God, Vader van ons allen, toen wij ons van U hadden afgewend, hebt Gij 
ons doen terugkeren door uw Zoon. Hem hebt Gij overgeleverd tot in de 
dood, opdat wij ons tot U bekeren en elkander beminnen. 
 
Daarom vieren wij de verzoening die Christus ons heeft gebracht en 
vragen wij U: heilig deze gaven met de dauw van uw heilige Geest, nu 
wij de opdracht van uw Zoon vervullen.  
 
Want, voor Hij zijn leven ging geven om ons te bevrijden nam Hij tijdens 
de maaltijd het brood in zijn handen, dankte en zegende U, brak het 
brood en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden: 
NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN, WANT DIT IS MIJN LICHAAM, DAT VOOR U 

GEGEVEN WORDT. 
 

Eveneens nam Hij op die avond de beker in zijn handen, prees uw liefde, 
vol ontferming, reikte de beker over aan zijn leerlingen en sprak: 
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 
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Heer onze God, uw Zoon heeft ons dit onderpand van zijn liefde 
nagelaten. Daarom gedenken wij zijn dood en verrijzenis en bieden wij 
U aan, wat Gij ons hebt gegeven: het offer van volkomen verzoening. 
 
Heilige Vader, wij smeken U: neem ook ons aan tezamen met uw Zoon 
en schenk ons zijn Geest in deze maaltijd. Dan zal deze Geest 
verwijderen wat scheiding brengt. 
 
Laat Hij ons bewaren in de gemeenschap met Franciscus, onze paus en 
Johannes, onze bisschop, met alle bischoppen en met geheel uw volk. 
Maak uw kerk, zo bidden wij, tot teken van eenheid onder de mensen en 
tot instrument van vrede. 
 
Gij hebt ons hier bijeengebracht aan de tafel van uw  Zoon, samen met 
de heilige Maagd en Moeder van God, Maria, en met alle heiligen. Breng 
zo de mensen bijeen van alle rangen en standen, van alle rassen en 
talen om in eenheid de maaltijd te vieren tot een eeuwige verzoening in 
een nieuwe wereld die vervuld is van uw vrede. Door 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… 
 
A: Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid,  

in eeuwigheid. Amen. 
 
 
Vredewens  
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Lam Gods 
 
Lamb of God,     Lam Gods,  
You take away the sins   dat wegneemt 
of the world:     de zonden der wereld, 
have mercy on us. (2x)  ontferm U over ons. (2x) 
 
Lamb of God,     Lam Gods,  
You take away the sins   dat wegneemt 
of the world:     de zonden der wereld,   
grant us your peace.    geef ons de vrede. 
 
 
Communie 
 
P: Zalig zij ... 
A: Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt, maar spréék en ik     
 zal gezond worden. 
 
 
Communielied: A clare benediction  - John Rutter 
 
May the Lord show His mercy upon you;  
may the light of His presence be your guide:  
May He guard you and uphold you;  
may His Spirit be ever by your side.  
When you sleep, may His angels watch over you;  
when you wake, may He fill you with His grace :  
May you love Him and serve Him all your days.  
Then in heaven may you see His face.  
 
Vertaling  
Moge de Heer Zijn genade over u schenken;  
moge het licht van Zijn aanwezigheid uw gids zijn:  
moge Hij u behoeden en u dragen;  
moge Zijn Geest altijd aan uw zijde zijn.  
Als je slaapt , moge Zijn engelen over u waken;  
als je wakker ben, moge Hij je vervullen met zijn genade:  
Moge u Hem liefhebben en Hem dienen al uw dagen.  
Dan zult u vervolgens in de hemel Zijn gezicht aanschouwen. 
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Slotgebed 

Mededelingen 
 
Zending en Zegen 
 
 
Slotlied: Geef vrede, Heer, geef vrede. 
 
Geef vrede, Heer, geef vrede 
de wereld wil slechts strijd. 
Al wordt het recht beleden 
de sterkste wint het pleit. 
Het onrecht heerst op aarde 
de leugen triomfeert, 
ontluistert elke waarde, 
o red ons sterke Heer. 
 
Geef vrede, Heer, geef vrede 
de aarde wacht zo lang, 
er wordt zo veel geleden, 
de mensen zijn zo bang, 
De toekomst is zo duister 
en ons geloof zo klein; 
o Jezus Christus, luister 
en laat ons niet alleen. 
 
Geef vrede, Heer, geef vrede, 
bekeer ons felle hart. 
Deel ons uw liefde mede, 
die onze boosheid tart, 
die onze mond leert spreken 
en onze handen leidt. 
Maak ons een levend teken, 
uw vrede wint de strijd! 
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Bezinning  
 
 
 
Hier sta ik vóór U, arm en naakt, smekend om genade en biddend om 
erbarmen. Verkwik uw arme bedelaar, ontvlam mijn kilheid door het vuur 
van uw liefde, verlicht mijn blindheid door het heldere schijnsel van uw 
tegenwoordigheid. Doe voor mij al het aardse in bitterheid verkeren, 
maak alle moeilijkheden en tegenslagen tot gelegenheden om mijn 
geduld te tonen (…). Hef mijn hart naar de hemel, naar U en laat mij niet 
ronddolen over de aarde. Wilt U alleen voortaan mijn enige vreugde zijn, 
tot in eeuwigheid, want U alleen bent mijn voedsel en drank, mijn liefde 
en mijn blijdschap, mijn zoetheid en al mijn goed.  
 
Thomas a Kempis 
Uit: De navolging van Christus 
 
 
 
 
Tijd geven aan jongeren 
 
Het totale en edelmoedige ‘ja’ van een gegeven leven gelijkt op een 
waterbron, reeds lang verborgen in de diepte van de aarde, wachtend 
om op te wellen en zuiver en fris naar buiten te stromen. De jongeren 
van vandaag hebben nood aan een bron van fris water om hun dorst te 
lessen en hun zoektocht daarna verder te zetten. (…)  
Om geloofwaardig te zijn en voeling te krijgen met jongeren, moet 
voorkeur gegeven worden aan de weg van het luisteren, moet men ‘tijd 
kunnen verliezen’ voor hun vragen en verlangens.  
 
Paus Franciscus 
Toespraak 5 januari 2017 
 
 
 
 
 

 


