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Intredezang: Wij treden biddend in Uw licht 
 

 Wij treden biddend in uw licht, 

 op U is onze hoop gericht,  

 die alles wat op aarde leeft 

 te allen tijd uw liefde geeft.  
 

 God, Vader, die van eeuwigheid, 

 het heil der mensen hebt bereid,  

 geef dat uw alverlossend woord 

 in groot vertrouwen wordt aanhoord.  
 

 God, Zoon, die door uw offerdood, 

 de deur naar ’t leven weer ontsloot,  

 wij vragen dringend altijd weer: 

 bewaar ons in uw liefde, Heer.  
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 God goede Geest van heiligheid, 

 die ieder mens in liefde leidt,  

 breng allen samen en bewerk 

 de eenheid van de Christenkerk. 
 

Begroeting 
 

Gebed om vergeving 
 

A. Dag na dag proberen wij  

 elkaar gelukkig te maken. 

 Dag na dat proberen wij 

 veel goede wil op te brengen. 

 Soms lukt het ons, 

 soms ook niet. 

 Steeds proberen we eerlijk te leven, 

 tegenover God, tegenover onszelf, 

 tegenover de ander, 
 

A. God, leer ons over de zwakheden 

 van anderen heen te stappen 

 en altijd opnieuw blijven geloven 

 in de goede bedoelingen van de ander. 

 Leer ons goed te zijn zoals U 

 en laat uw vergeving duidelijker worden 

 in onze vergeving met elkaar. Amen 

Pr. Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, 

 onze zonden vergeven en ons geleiden naar het eeuwige leven. 

A. Amen 
 

Kyrie uit Missa Populi, H. Andriessen 
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Eer aan God in den hoge 

Eer aan God in den hoge, en vrede op aarde aan de mensen die Hij 

liefheeft Wij loven U. Wij prijzen en aanbidden U. Wij verheerlijken U en 

zeggen U dank voor uw grote heerlijkheid. Heer God, hemelse Koning, 

God, almachtige Vader. Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus. Heer 

God, Lam Gods, Zoon van de Vader. Gij die wegneemt de zonden der 

wereld, ontferm U over ons. Gij die wegneemt de zonden der wereld, 

aanvaard ons gebed. Gij die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm 

U over ons. Want Gij alleen zijt de Heilige. Gij alleen de Heer. Gij alleen 

de Allerhoogste: Jezus Christus. Met de heilige Geest in de heerlijkheid 

van God de Vader. Amen. 
 

Collecta-gebed 

 Almachtige, eeuwige God, 

 als wij geloven, is al wat ons omringt, 

 een teken van goedheid. 

 In Jezus, uw Zoon, spreekt U ons woorden toe 

 van eeuwig leven. 

 Wij vragen U: haal ons nauwer naar U toe, 

 zodat wij met U verbonden blijven, 

 en de gemeenschap worden die U geroepen hebt. 

 Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon… 
 

Eerste lezing: Uit het boek Jozua 24:1-2a+15-17+18b  

 Jezus stelt de stammen van Israël voor de keuze: terugkeren 

 naar de goden van vroeger, of onvoorwaardelijk kiezen voor 

 de God die hen uit het slavenhuis heeft geleid 

In die dagen riep Jozua alle stammen van Israël in Sichem bijeen, 

met de oudsten van Israël, de familiehoofden, 

de rechters en de schrijvers. 

Toen zij voor God stonden richtte Jozua zich tot het volk en sprak: 

'Zo spreekt de Heer God van Israël: 
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Als gij de Heer niet wilt dienen, kies dan nu wie gij 

wel dienen wilt: de goden die uw voorouders 

aan de overkant van de Rivier hebben vereerd 

of de goden van de Amorieten, in wier land gij woont. 

Ik en mijn familie, wij dienen de Heer.' 

Het volk antwoordde: 

'Wij denken er niet aan de Heer te verlaten 

en andere goden te vereren. 

De Heer onze God heeft ons en onze vaderen 

uit Egypte geleid, uit het land van de slavernij. 

Hij heeft voor onze ogen grote tekenen verricht 

en ons beschermd op al onze tochten 

en tegen alle volken waarmee wij in aanraking kwamen. 

Ook wij willen de Heer dienen, Hij is onze God.'  

 Woord van de Heer - Wij danken God. 
 

Tussenzang: Zingt God de Heer 
 

 Zingt God de Heer, de almachtige Koning, ter ere, 

 Hij zal zijn volk als een Herder in liefde regeren. 

 Laat ons tezaam prijzen zijn heilige Naam, 

 nooit zal de vijand ons deren. 
 

 Looft God de Heer, die barmhartig ons leidt alle dagen, 

 die ons op adelaarswieken ten hemel zal dragen. 

 En die behoudt ieder, die op Hem vertrouwt 

 in alle tijden en plagen. 
 

 Dank aan de Herder, die zorgzaam en wijs ons wil leiden, 

 die ons gezondheid geeft, vriendschap en gunstige tijden. 

 In alle nood biedt Hij ons daag'lijks zijn brood 

 en schenkt ons kracht om te strijden. 
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 Voor U, Drie-ene God, zingen wij dankbaar tezamen, 

 heel het heelal brenge eer aan uw heilige Name, 

 engelen Gods, buigt u voor Hem, onze rots, 

 die ons standvastig maakt. Amen. 
 

Tweede lezing: Efeze 5: 21-32 

 De liefde van Christus is het model voor elke menselijke liefde. 

Broeders en zusters, 

weest elkander onderdanig uit ontzag voor Christus. 

Vrouwen, weest onderdanig aan uw man als aan de Heer. 

Want de man is het hoofd van de vrouw 

zoals Christus het hoofd is van de Kerk. 

Hij is ook de Verlosser van zijn Lichaam; 

maar zoals de kerk onderdanig is aan Christus, 

zo moet ook de vrouw haar man in alles onderdanig zijn. 

Mannen, hebt uw vrouw lief zoals Christus de kerk heeft liefgehad:  

Hij heeft zich voor haar overgeleverd om haar te heiligen, 

haar reinigend door het waterbad met het woord. 

Hij heeft de Kerk tot zich gevoerd als een Heerlijke bruid, 

zonder vlek of rimpel of fout, heilig en onbesmet. 

Zo moeten ook de mannen hun vrouwen liefhebben 

zoals ze hun eigen lichaam liefhebben. 

Wie zijn vrouw bemint, bemint zichzelf. 

Niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat; 

integendeel, hij voedt en koestert het. 

En zo doet Christus met de kerk 

omdat wij ledematen zijn van zijn Lichaam. 

'Daarom zal de man vader en moeder verlaten 

om zich te hechten aan zijn vrouw en die twee zullen één vlees zijn.' 

Dit geheim heeft een diepe zin. 

Ik voor mij betrek het op Christus en de kerk. 

 Woord van de Heer. - Wij danken God 
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Lofzang voor het evangelie. 

 Halleluja. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. 

 Niemand komt tot de Vader, tenzij door Mij. Halleluja. 
 

Uit het heilig evangelie volgens Johannes 6:60-69 

 De woorden van Jezus over het brood des levens dat Hij zelf is, 

 stellen de leerlingen voor een beslissende keuze. 

In die tijd zeiden velen van Jezus' leerlingen: 

'Deze taal stuit iemand tegen de borst. 

Wie is nog in staat naar Hem te luisteren?' 

Maar Jezus 

die uit zichzelf wist dat zijn leerlingen daarover morden, 

vroeg hun: 'Neemt gij daar aanstoot aan? 

Als gij dan de Mensenzoon ziet opstijgen 

naar waar Hij vroeger was…? 

Het is de geest die levend maakt, het vlees is van geen nut. 

De woorden die Ik tot u gesproken heb zijn geest en leven. 

Maar er zijn er onder u die geen geloof hebben. 

' - Jezus wist inderdaad van het begin af aan 

wie het waren die niet geloofden en wie Hem zouden overleveren. 

 - Hij voegde er aan toe: 'Daarom heb Ik u gezegd 

dat niemand tot Mij kan komen 

als het hem niet door de Vader gegeven is.' 

Ten gevolge hiervan trokken velen van zijn leerlingen zich terug 

en verlieten zijn gezelschap. 

Waarop Jezus aan de twaalf vroeg: 'Wilt ook gij soms weggaan?' 

Simon Petrus antwoordde Hem: 'Heer, naar wie zouden wij gaan? 

Uw woorden zijn woorden van eeuwig leven 

en wij geloven en weten dat Gij de Heilige Gods zijt.' 

 Woord van de Heer - Wij danken God. 

 

Acclamatie: U komt de lof toe 
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Verkondiging 
 

Geloofsbelijdenis 
 

Pr.  Ik geloof dat ik nooit alleen ben - 

    thuis niet en op school - 

   want er zijn altijd mensen 

    die van mij houden - 

   en in die mensen bent U bij mij. 

A.  Ik geloof dat U Jezus 

    naar de aarde hebt gestuurd 

    om ons voor te doen 

    hoe wij goed moeten zijn 

    voor alle mensen. 

Pr. Ik geloof en ben blij 

    dat ik bij Uw kerk hoor 

    en bij al die mensen hier, 

    die ook in U geloven. 

A. Ik geloof dat u vrede wilt 

    en geen oorlog - 

    vreugde en geen verdriet - 

    en dat U altijd bij mij zult zijn 

    met Uw goede Geest. - Amen. 
 

Acclamatie bij de voorbeden -  Heer onze God, wij bidden U verhoor ons. 
 

Offergave: Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht. 
 

 Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht! God, 

 laat mij voor uw aangezicht, 

 geheel van U vervuld en rein, 

 naar lijf en ziel herboren zijn. 
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 Schep, God, een nieuwe geest in mij, 

 een geest van licht, zo klaar als Gij; 

 dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 

 en ga de weg die U behaagt. 
 

  Wees Gij de zon van mijn bestaan, 

 dan kan ik veilig verder gaan, 

 tot ik U zie, o eeuwig Licht, 

 van aangezicht tot aangezicht. 
 

Gebed over de gaven 

 Heer, breng ons bijeen 

 uit de verstrooiing van tijd en ruimte, 

 zoals wij deze gaven hebben samengebracht 

 tot de éne offerande die U vraagt. 

 Maak ons tot een levende gave die U is toegewijd. 

 Door Christus, onze Heer. 
 

Eucharistisch Gebed 

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. In U leven, bewegen en zijn wij. Zolang wij in dit lichaam 

zijn, ondervinden wij elke dag uw liefde; meer nog, Gij verzekert ons 

van het eeuwig geluk: want als de eerste gave bezitten wij de Geest 

die Jezus van de dood heeft opgewekt. Zo hebben wij het vaste ver-

trouwen dat het paasmysterie voor altijd ons deel zal zijn. Daarom 

brengen wij U dank en met de engelen roemen wij uw grote daden, en 

zingen U toe vol vreugde: 

 

Sanctus & Benedictus -uit Missa Populi, H. Andriessen 
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God, onze Vader, wij danken U met heel ons hart, want Gij hebt ons tot 

leven geroepen; Gij hebt ons bestemd voor het geluk in Jezus, uw Zoon, 

onze Heer. In Hem zien wij uw goedheid en uw wil om ons allen te 

redden. Hij is het verlossende woord, uw helpende hand. Nooit willen 

wij vergeten hoe Hij één werd met ons in lijden en dood. Onze last 

maakte Hij tot de zijne, zijn trouw werd de onze. Blijvend zijn wij U 

dank verschuldigd om Hem. God onze Vader, wij vragen U: Zend over 

dit brood en deze wijn de kracht van uw heilige Geest; dat zij voor ons 

het Lichaam en Bloed worden van uw veelgeliefde Zoon Jezus Christus. 
 

Toen het paasfeest op handen was,  kwam zijn uur. Hij had de zijnen in 

de wereld bemind; nu gaf Hij hun een bewijs van zijn liefde tot het 

uiterste toe. In het bewustzijn dat Hij van U was uitgegaan, en naar U 

terugkeerde, heeft Hij het brood in zijn handen genomen, en zijn ogen 

opgeslagen naar U, God, zijn almachtige Vader, de zegen uitgesproken, 

het brood 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'. 
 

Zo nam Hij ook, toen zij gegeten hadden, de beker in zijn handen. Hij 

sprak de zegen en het dankgebed, reikte hem over 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. 
 

 Heer Jezus, wij verkondigen uw dood, 

 en wij belijden tot Gij wederkeert dat Gij verrezen zijt. 
 

Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, 

onze Heer, zijn overgave in lijden en dood, de overwinning van zijn 

verrijzenis en de glorie van zijn hemelvaart; wij bieden U deze gaven 

aan, het levende brood en de heilzame beker, terwijl wij vol vertrouwen 
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uitzien  naar zijn komst in heerlijkheid. Zend nu, Vader, de trooster en 

helper in ons midden, uw heilige Geest. Wek de gezindheid van Jezus 

Christus in ons hart. Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde. Raak 

ons met het vuur van uw Geest, en breng ons elkaar nabij. Vrijmoedig in 

deze Geest  bidden wij U, Vader, voor uw heilige kerk. Bescherm haar, 

en leid haar; geef haar vrede en eenheid over de hele wereld. Geef 

wijsheid en kracht aan paus Franciscus, aan Johannes, onze bisschop en 

aan allen die Gij als herder in uw kerk hebt aangesteld. 
 

Gedenk in uw goedheid ook degenen die een bijzondere plaats innemen 

in ons hart, en vergeet niet hen die door de dood van ons zijn heenge-

gaan. Samen met heel uw volk, met de maagd Maria, de moeder van de 

Heer, met de heilige Jozef haar bruidegom, met de apostelen, martelaren 

en al uw heiligen, in het bijzonder de heilige Augustinus, patroon van 

onze geloofsgemeenschap en de heilige Anna, samen ook met allen ter 

wereld die op U hun vertrouwen hebben gesteld, vragen wij om uw 

barmhartigheid, erkennen wij uw grootheid. en brengen wij U onze 

dank door Jezus, uw Zoon, 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 

 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 verzoeking. 

 maar verlos ons van het kwade. 

 Want van U is het Koninkrijk 

 en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. - Amen 
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Vredewens 
 

Agnus Dei - uit Missa Populi, H. Andriessen 
 

Communie 
 

Communiezang: Zingt voor de Heer  
 

 Zingt voor de Heer van liefde en trouw, 

 die onder ons verblijven wou. 

 Zingt als het gras, dat dankt voor dauw, alleluja, alleluja. 
 

 Zingt voor het heilig hemels brood, 

 dat ons versterkt in alle nood, 

 dat ons doet leven na de dood, alleluja, alleluja. 
 

 Zingt voor de liefde, die ons bindt, 

 die in ons hoofd haar woning vindt, 

 die in ons hart haar rijk begint, alleluja, alleluja. 
 

 Zingt voor het heil dat komen gaat, 

 zingt voor de deur die open staat,  

 zingt voor de God die zingen laat, alleluja, alleluja. 
 

Slotgebed 
 

Mededelingen 
 

Wegzending en zegen – zo mogelijk: staan 

Pr. De Levende zegene en behoede u. 

 De Levende doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. 

 De Levende verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. 

Al. Zegen ons en behoed ons, Doe lichten over ons Uw aangezicht 

 en wees ons genadig. Zegen ons en behoed ons, 
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 doe lichten over ons Uw aangezicht en geef ons vrede. 

Pr. En zegene ons de Almachtige God, 

Vader, Zoon en Heilige Geest. 

Al. Amen. 
 

Slotzang: U kennen uit en tot U leven. 
 

 U kennen, uit en tot U leven, 

Verborgene die bij ons zijt, 

Zolang ons ’t aanschijn is gegeven, 

de aarde en de aardse tijd, - 

O Christus, die voor ons begin 

En einde zijt, der wereld zin! 
 

Gij zijt het brood van God gegeven, 

de spijze van de eeuwigheid; 

Gij zijt genoeg om van te leven 

voor iedereen en voor altijd. 

Gij voedt ons nog, o hemels brood, 

met leven midden in de dood. 
 

O Christus, ons van God gegeven, 

Gij tot in alle eeuwigheid 

de weg, de waarheid en het leven, 

Gij zijt de zin van alle tijd. 

Vervul van dit geheimenis 

Uw kerk die in de wereld is. 


