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Wees welkom bij de vieringen. 
 
Echter…….  
gelden er voor DE BOVENZAAL weer bepaalde regels. 

• De anderhalve meter afstandsregel is per direct opnieuw 

ingevoerd, ook bij kerkelijke vieringen. Daarbij wordt gevraagd 

om alert te blijven op het handen ontsmetten, en een juist 

gebruik van looproutes. 

Ook koorleden dienen anderhalve meter afstand tot elkaar te 

bewaren. 

• Binnen moet iedereen een mondkapje op, dat alleen af kan als 

men zit. Dat betekent bij binnenkomst in de kerk, bij het verlaten 

van de kerk en ook voor en na de communie. 

• Communie wordt hetzij uitgereikt door de voorgangers met 

gezichtsscherm, dan wel op de schoteltjes waar parochianen zelf 

de hostie afnemen. 

• De collecte vindt plaats na de viering, in de hal staan daarvoor 

weer de mandjes klaar. 

• Blijf rekening met elkaar houden! 
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INSTRUMENTAAL 
 
 
LIED: Zingt god de heer. (GvL 562) 
 
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. 
 
Voor U, Drieëne 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. 
 
 
WOORD VAN WELKOM  
en INLEIDING 
 
 
GEBED OM VERGEVING 
 
V. Niet om te oordelen zijt U gekomen God, 
 maar om te zoeken wat verloren is, 

om te bevrijden 
wie in schuld en angst gevangen zijn, 
om ons te redden als ons hart ons aanklaagt. 

 
A. Neem ons zoals wij hier aanwezig zijn, 

met heel dat verleden van de wereld. 
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V. U bent toch groter dan ons hart, 
groter dan alle schuld; 
U bent de schepper van een nieuwe toekomst, 
een God van liefde tot in eeuwigheid. 

 
A. Amen 
 
 
KYRIE VIII 
Kyrie eleison 
Christe eleison 
Kyrie eleison. 
 
 
LOFZANG: Looft de Heer…(GvL 491) 
 
Looft de Heer, al wat gemaakt is, prijst zijn Naam. 
Verheft Hem voor eeuwig, dankt voor uw bestaan. 
Looft Hem die gezeten is op tronen van gezang. 
Zingt als rivieren mee voor God: Hij leve lang. 
 
Storm en aarde, bomen, stromen, zon en vuur 
gij wolken en dromen, nachten, dag en duur, 
licht en donker, dood en leven, wereld, mensenzaad 
weest mondig en volmaakt, looft Hem met woord en daad. 
 
Dauw en regen, vorst en koude, ijs en sneeuw, 
de slang en de vis, de vogel en de leeuw, 
geesten in de hemel en gij mensen met uw stem: 
gelooft Hem op zijn woord, dat gij bestaat in Hem. 
 
Looft Hem, ook wie zondigt, looft Hem kwaad en goed. 
Looft Hem, die zijn Woord in u mens worden doet. 
Looft uw God en Vader, die zijn Geest geschonken  heeft. 
Looft Hem omdat gij zijt, ja looft Hem, want Hij leeft. 
 
 
GEBED 
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EERSTE LEZING: Daniël 7,13-14. 
In die tijd nam Daniël het woord en zei: 
“In mijn nachtelijk visioen zag ik met de wolken des hemels iemand 
aankomen, die op een mens geleek. 
Hij ging naar de Hoogbejaarde en werd voor Hem geleid. 
Toen werd Hem heerschappij gegeven, luister en koninklijke macht; 
alle volken, stammen en talen brachten Hem hun hulde. 
Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die nooit vergaat, 
zijn koninkrijk gaat nooit ten gronde.” 
Tot zover deze lezing. 
 
 
TUSSENZANG: Alles wat adem heeft love de Heer. (Psalm 150”)  
 
Refrein: 
K. Alles wat adem heeft love de Heer. 
A. Alles wat adem heeft love de Heer. 
 
Looft God in zijn heilig domein, 
looft Hem in zijn groots firmament, 
looft Hem om zijn daden van macht, 
looft Hem krachtens zijn mateloze grootheid. Refrein.. 
 
Looft Hem met de stoot op de ramshoorn, 
looft Hem met harp en met citer, 
looft Hem met handtrom en reidans, 
looft Hem met snaren en fluit. Refrein.... 
 
Looft Hem met slaande cymbalen, 
looft Hem met klinkende cimbels. 
Alles wat adem heeft  
love de Heer! Godlof! Refrein.... 
 
Eer zij de heerlijkheid Gods: 
Vader, Zoon en heilige Geest. 
Zo was het in den beginne, 
zo zij het thans en voor immer; 
tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. 
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EVANGELIE VOLGENS JOHANNES 18,33b-37. 
In die tijd riep Pilatus Jezus bij zich en zei tot Hem:  
“Zijt gij de koning der Joden?” 
Jezus antwoordde hem: 
“Zegt gij dit uit uzelf 
of hebben anderen u over Mij gesproken?” 
Pilatus gaf ten antwoord: 
“Ben ik soms een Jood? 
Uw eigen volk en de hogepriesters 
hebben U aan mij overgeleverd. 
“Wat hebt Gij gedaan?” 
Jezus antwoordde: 
“Mijn koningschap is niet van deze wereld. 
Zou mijn koningschap van deze wereld zijn, 
dan zouden mijn dienaars er wel voor gestreden hebben, 
dat Ik niet aan de Joden werd uitgeleverd. 
“Mijn koningschap is evenwel niet van hier.” 
Pilatus hernam: 
“Gij zijt dus toch koning?” 
Jezus antwoordde: 
“Ja, koning ben Ik. 
Hiertoe werd Ik geboren en hiertoe ben Ik in de wereld gekomen 
om getuigenis af te leggen van de waarheid. 
Alwie uit de waarheid is luistert naar mijn stem.”. 
Koor: Zo spreekt de Heer.  – Allen: Wij danken God. 
 
 
OVERWEGING 
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GELOOFSBELIJDENIS  
 
Ik geloof in een kerk 
die haar deuren wijd openzet 
waar ieder welkom is  
en niemand buitengesloten wordt, 
 
die geen onderscheidt maakt 
tussen man en vrouw, 
waar ieder heilig en zondig is, 
 
die geen rangen en standen kent, 
maar waar allen van hoog tot laag 
werkelijk broeders en zusters van elkaar zijn, 
 
die haar eigen grenzen overschrijdt 
en een tafel bereidt voor allen 
die zich tot Jezus Christus bekennen, 
 
die het Woord van God in dialoog belijdt 
en waar communio hand in hand gaat 
met communicatie, 
die niet heerst maar dient 
 
waar recht gedaan wordt aan allen, 
die niet denkt aan eigen roem, 
maar de kleinen eert 
en hen optilt uit hun vernedering, 
 
die op uittocht is uit het land van slavernij 
en op weg is naar werkelijke bevrijding voor allen, 
 
die haar crisis te boven komt 
en blijft getuigen van de hoop 
die in haar leeft. Amen. 
 
 
VOORBEDEN:  
Acclamatie na iedere bede:  
Heer, onze Heer, ontferm U over ons. 
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KLAARMAKEN VAN DE TAFEL 
 
AANKONDIGING COLLECTE: 
I.v.m de aangescherpte coronaregels kunt u uw bijdrage 
na afloop van deze viering weer doen in de collectemandjes  
die klaar staan in de hal. 
Van harte aanbevolen en vast hartelijk dank!! 
Voor de collecte kunt u ook gebruik maken van de Givt-app. 
 
 
OFFERANDEZANG: Jesu Rex Admirabile. 
 
Jesu, Rex admirabilis 
Et triumphator nobilis 
Dulcedo ineffabilis 
Totus desiderabilis. 
 
Mane nobiscum Domine 
Et nos illustra lumine 
Pulsa mentis caligine 
Mundum reple dulcedine. 

Jezus, wonderbaarlijke Koning 
En edele overwinnaar 
Onuitsprekelijke goedheid 
Volmaakt begeerlijk. 
 
Blijf bij ons Heer 
En schijn uw licht op ons 
Verjaag de duisternis uit onze gedachten 
Vul de wereld met zoetheid. 

 
 
GEBED OVER DE GAVEN 
 
 
TAFELGEBED 
 
Heer onze God 
wij danken U dat wij geboren zijn, 
dat wij bestaan, met moeite en vol vreugde, 
dat wij sinds mensenheugenis U ter harte gaan, 
dat wij uw hemel en uw aarde zijn. 
Gij die de sterren roept en hun getal bepaalt, 
Gij roept ook al uw mensen bij hun naam; 
van verre kent Gij ons, 
God van ver en van dichtbij, 
Gij zijt het licht van onze ogen. 
Gijt zegt ons vrijheid toe, levend in overvloed, - 
wij houden U aan uw woord, 
Heer onze God; 
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Wij roepen U, met deze stem die Gij gegeven hebt, 
wij aanbidden U met deze woorden: 
 
SANCTUS / BENEDICTUS VIII 
Sanctus, - Sanctus, - Sanctus – Dominus Deus Sabaoth. 
Pleni sunt caeli et terra – gloria tua. – Hosanna in excelsis. – 
Benedictus qui venit in nomine Domini. – Hosanna in excelsis. 
 
Gij komt bevrijden, allerhoogste God, 
Gij zijt gekomen – Christus de Heer. 
Wij danken U omwille van hem die is úw redding, 
beeld en gestalte van uw menslievendheid, 
één van ons bloed, 
uit de mensen genomen, 
Jezus van Nazaret, 
man van genade, 
licht van uw licht. 
 
Wij danken U omwille van hem 
die in de wereld zijn weg gegaan is, 
die blinden geneest en doden ten leven wekt; 
die wat hij doen kon hééft gedaan voor al uw mensen, 
die in de nacht, de laatste van zijn leven, 
een teken van liefde heeft gesteld. 
 
Hij heeft het brood in zijn handen genomen 
en zijn ogen opgeslagen 
naar U, God, zijn almachtige vader, 
Hij heeft U dank gezegd, 
het brood gebroken 
en het aan zijn vrienden uitgedeeld met de woorden: 
Neemt en eet, dit is mijn lichaam voor U. 
Doet dit tot mijn gedachtenis. 
 
Zo nam hij ook de beker, 
sprak een dankgebed uit en zei: 
deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, 
dat voor u en voor allen wordt vergoten 
tot vergeving van zonden. 
Telkens als gij deze beker drinkt 
zult gij het doen tot mijn gedachtenis. 
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Allen: 
Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker 
verkondigen wij de dood des Heren totdat hij komt. 
 
Daarom stellen wij hier dit teken van ons geloof, 
Heer onze God, daarom zal uw kerk op aarde  
die naam hooghouden:  
Jezus gekruisigd en begraven 
Jezus opgestaan uit de dood, 
Hij, uw zoon en heer van allen, 
die komen zal om recht te doen aan deze wereld, 
doden en levenden. 
 
Zend uw geest, God in ons midden, 
vriendschap en waarheid, leven in overvloed. 
Maak ons vrij van angst en verbittering, 
vrij voor ieder die onze naaste is; 
dat onze handen de vrede opbouwen, 
huizen van vrede voor onze kinderen; 
verhaast de tijd en vestig uw toekomst, 
de nieuwe schepping 
waar Gij ons licht zijt, 
alles in allen. 
 
Dan zal uw Naam op aarde geheiligd zijn, 
door Jezus Christus,  
met hem en in hem,  
tot in alle 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 beproeving  
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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AGNUS DEI VIII 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: miserere nobis. (2x) 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: dona nobis pacem. 
 
 
VREDEWENS: Confitemini Domini 
 
COMMUNIE  
 
 
PANIS ANGELICUS 
Panis angelicus 

fit panis hominum; 

Dat panis caelicus 

figuris terminum: 

O res mirabilis! 

manducat Dominum 

pauper, servus et humilis. 

Moge het brood der engelen 
brood voor de mensheid worden. 
Het hemels brood bewerkstelligt 
een eind aan de duisternis. 
O groot wonder! 
Het lichaam Gods wordt voedsel  
voor de arme, dienstbare en 
nederige mens 

 
 
GEBED 
 
 
GEDACHTE: Koning. 
 
U voelde U de koning te rijk. 
Niet een koning die de wet las, 
maar een die verhalen vertelde 
 
over de vogels die niet zaaien of maaien 
en toch dagelijks te eten krijgen – 
 
over de bloemen in ’t wild 
die niet spinnen of weven 
en toch iedereen de loef afsteken – 
 
over mensen die met al hun getob 
en schuren vol 
geen el aan het leven toe kunnen voegen. 
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Toen ze U vroegen: Bent U koning? 
toen hebt U gezegd: ja, ik ben  
de koning te rijk. 
 
Ze hebben een kroon van doornen gemaakt 
en met Uw koningschap de draak gestoken. 
 

 
MEDEDELINGEN 
 
WEGZENDING en ZEGENWENS 
 
SLOTLIED: Eens als de bazuinen klinken. (GvL 434) 
Eens als de bazuinen klinken  
uit de hoogte, links en rechts,  
duizend stemmen ons omringen, 
ja en amen wordt gezegd,  
rest er niets meer dan te zingen,  
Heer, dan is uw pleit beslecht. 
 
Scheurt het voorhang van de wolken,  
wordt uw aangezicht onthuld,  
vaart de tijding door de volken 
dat Gij alles richten zult: 
Heer, dan is de dood verzwolgen 
want de schriften zijn vervuld. 
 
Als de graven openbreken 
en de mensenstroom vangt aan 
om de loftrompet te steken  
en uw hofstad in te gaan: 
Heer, laat ons dan niet ontbreken, 
want de traagheid grijpt ons aan. 
 
Van die dag kan niemand weten, 
maar het woord drijft aan tot spoed, 
zouden wij niet haastig eten, 
gaandeweg Hem tegemoet? 
Jezus Christus, gist’ren heden, 
komt voor eens en komt voorgoed. 


