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Opening van de Viering 
 
 
 
Lied     Die na zijn dood 
 
De winter is nog voelbaar 
een dorre boom die rouwt. 
De lente is al zichtbaar,  
in kleuren duizendvoud. 
 
refr: Die mens van God genoemd wordt,  
 is na Zijn dood gezien 

met handen en met voeten.  
Ken jij Hem soms misschien. 

 
Geen biologisch wonder  
aan ons verstand voorbij, 
geen vage droomverschijning  
maar mensen echt als wij.  refr 
 
Hij staat vandaag hier voor ons,  
een mens die bloedt en lijdt. 
Hij vraagt ons om herkenning  
en solidariteit.    refr 
 
Maar waar zijn onze doden  
Zo velen, anoniem?  
Aan niemand meer verschenen,  
door niemand meer gezien.  refr 
 
De lente brengt weer leven  
Beginnend, broos en klein. 
De dood is onomkeerbaar  
maar kan geen einde zijn.  refr 
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Kruisteken en woord van welkom          
 
Lied om vergeving   Jesus 
 
Jesus, help me find my proper place 
Help me in my weakness 
cause I’m falling out of grace   
Jesus, Jesus. 
 
vertaling:  
Jezus, help me om mijn plaats te vinden 
help me in mijn zwakte  
anders val ik uit de gratie,  
Jezus 
 
 
V.:  Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze 

zonden vergeven en ons geleiden naar het eeuwig leven. 
A.: Amen. 
 
 
Glorialied  
 

 
 
 
Gebed 
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Viering van het Woord 
 
 
 
Eerste lezing  uit de profeet Jeremia  1,4-5.17-19 
 
In die dagen kwam het woord van de Heer kwam tot mij:  ‘Voordat Ik 
u in de moederschoot vormde, koos Ik u uit; voordat ge geboren 
werd, bestemde Ik u voor Mij; als profeet voor de volken heb Ik u 
aangewezen. Omgord uw lenden, sta op en zeg hun alles wat Ik u 
opdraag. Laat u door hen geen angst aanjagen; anders jaag Ik u 
angst aan voor hen. Ik maak heden van u een versterkte stad, een 
ijzeren zuil, een koperen muur tegenover het hele land: de koningen 
en edelen van Juda, de priesters en de burgers.  Zij zullen u bestrij-
den, maar u niets kunnen doen. Want Ik ben bij u om u te redden’  
- godsspraak van de Heer -. 
 

Tussenzang   Shine your light 
 
Shine Your light,  
shine Your light.  
Shine Your light on me Jesus. 
 
You are the morningstar,  
my precious one. 
Allmighty God You are,  
great things You’ve done. 
Through all eternity I’ll give You praise. 
A brand new song I’ll sing, stand face to face. 
 
Shine Your light, shine Your light.  
Shine Your light in me Jesus. 
 
You are the Great I am,  
the King of Kings. 
Great rock of ages, my urge to sing. 
For all eternity I will proclaim. 
You won the victory, I bless Your name. 
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Shine Your light shine Your light. 
Shine Your light through me Jesus. 
 
Vertaling: 
 
Schijn Uw licht op mij Schijn Uw licht op mij Jezus.  
 U bent de morgenster, die ik kostbaar vind.  
Almachtig God bent U. U heeft grote dingen gedaan.  
Door de eeuwen heen, zal ik u prijzen.  
Een heel nieuw lied zal ik zingen als ik oog in oog voor u staat.  
Schijn Uw licht in mij  Schijn Uw licht in mij Jezus  
U bent de grote Ik Ben, de koning der koningen.  
Grote, eeuwige rots, mijn doel om te zingen.  
Tot in eeuwigheid zal ik verkondigen.  
U heeft de overwinning behaald, ik zegen Uw naam.  
Schijn Uw licht door mij Schijn Uw licht door mij Jezus.  
 
 
Evangelie  volgens Lucas (4,21-30) 

 
In die tijd begon Jezus in de synagoge te spreken: 'Het Schriftwoord 
dat gij zojuist gehoord hebt, is thans in vervulling gegaan.'  Allen be-
tuigden Hem hun instemming en verbaasden zich, dat woorden, zo 
vol genade uit zijn mond vloeiden. Ze zeiden: 'Is dat dan niet de 
zoon van Jozef?'  Hij zei hun: 'Natuurlijk zult ge Mij dit spreekwoord 
voorhouden: Geneesheer, genees uzelf. Doe al wat, naar wij hoor-
den, in Kafarnaüm gebeurd is, nu ook hier in uw vaderstad.'  Maar 
Hij gaf er dit antwoord op: 'Voorwaar, Ik zeg u: geen profeet is heil-
zaam voor zijn eigen vaderstad. En het is waar wat Ik u zeg: in de 
tijd van Elia immers, toen de hemel drie jaar en zes maanden geslo-
ten bleef en een grote hongersnood uitbrak over het hele land, wa-
ren er veel weduwen in Israël; toch werd Elia tot niemand van hen 
gezonden, behalve tot een weduwe in Sarepta in het gebied van 
Sidon. En in de tijd van de profeet Elisa waren er vele melaatsen in 
Israël; toch werd niemand van hen gereinigd, behalve de Syriër 
Naäman.'  Toen ze dit hoorden, werden allen die in de synagoge 
waren, woedend. Ze sprongen overeind, joegen Hem de stad uit en 
dreven Hem voort tot aan de steile rand van de berg waarop hun 
stad gebouwd was, om Hem daar in de afgrond te storten. Maar Hij 
ging midden tussen hen door en vertrok. 
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Acclamatie    
 

 
Overweging 
 
 
Geloofsbelijdenis     
 
Ik geloof in God de almachtige Vader, Schepper van hemel en aar-
de. 
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  
 

 
Intenties 
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Lied  I belong to you 
 
Feeling kind of lonely, feeling kind of sad 
Waiting for an answer from above 
Feeling kind of weary, feeling kind of strange 
I know that I can’t live without Your love. 
 
refr: Then I realize You gave it all to me. I was wrong I did not see. 
 I belong to You, I belong to You, safely in Your hands. 
 
Lord where is Your presence, Lord where is Your strength. 
Don’t You send Your help, when I’m confused. 
Problems all around me, things not going my way. 
Please help me, Lord to only trust in You. 
 
vertaling: 
 
Een gevoel van eenzaamheid, een gevoel van verdriet,  
wachtend op een antwoord van boven,  
een gevoel van vermoeidheid, een gevoel van vreemdheid,  
ik weet dat ik niet kan leven zonder uw liefde,  
 
refr: Dan realiseer ik me, u gaf het allemaal aan mij,  
 ik was fout, ik heb het niet gezien.  
 Ik behoor tot u, veilig in uw handen.  
 
Heer waar is uw aanwezigheid, Heer waar is uw kracht,  
Waarom stuurt u geen hulp, als ik in de war ben?  
Overal problemen, dingen gaan niet op mijn manier,  
help me Heer om alleen te vertrouwen op u. refr. 
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Viering van de Eucharistische tafel  
 
V: Bidt broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan  
 worden door God, de almachtige Vader. 
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 
 
Tafelgebed 
 
V: De Heer zij met U.   
A:   En met uw geest. 
V: Verheft uw hart.     
A:   Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
V: Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 
A: Hij is onze dankbaarheid waardig.  
 
V: Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw 
heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij U danken, al-
tijd en overal. In U leven, bewegen en zijn wij. Zolang wij in dit li-
chaam zijn, ondervinden wij elke dag uw liefde; meer nog, Gij verze-
kert 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 vertrouwen dat het paasmysterie voor altijd ons deel zal zijn. 
Daarom brengen wij U dank en met de engelen roemen wij uw grote 
daden, en zeggen U toe vol vreugde: 
 
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. 
 
V: God, onze Vader, wij danken U met heel ons hart: U hebt ons 
tot leven geroepen, U 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. 
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V: 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. 
 
V: 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 nam Hij brood in zijn handen. Hij sloeg zijn ogen 
op naar U God, zijn almachtige Vader. Hij bracht U dank, zegende 
het brood, brak het 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. 
 
V: Zo nam Hij ook na de maaltijd de beker in zijn handen. Hij 
bracht U opnieuw dank, zegende de beker en gaf hem aan zijn leer-
lingen met de woorden: 
 

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. 
 
A: Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, ver-
kondigen wij de dood des heren totdat hij komt. 
 
V: Trouw aan dit woord gedenken wij Jezus Christus, Uw Zoon, 
onze Heer; zijn overgave in lijden en dood, de overwinning van zijn 
verrijzenis, de glorie van zijn hemelvaart; wij bieden U deze gaven 
aan, het levende brood en de heilzame beker, terwijl wij vol vertrou-
wen uitzien naar zijn komst in heerlijkheid.  
 
V: Zend nu, Vader, de Trooster en Helper in ons midden, Uw heili-
ge 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. 
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V: Vrijmoedig in deze Geest bidden wij U, Vader, voor Uw kerk. 
Bescherm haar en leid haar; geef haar vrede en eenheid over de 
hele wereld. Geef wijsheid en kracht aan paus Franciscus, aan onze 
bisschop Johannes en aan allen die U als herders in Uw kerk hebt 
aangesteld.  
Gedenk in Uw goedheid ook degenen die een bijzondere plaats in-
nemen in ons hart en vergeet niet hen die door de dood van ons zijn 
heengegaan. 
Samen met heel Uw volk, met Maria, de moeder van de Heer, met 
Jozef haar bruidegom, met de apostelen, martelaren en al Uw heili-
gen, samen ook met allen ter wereld die op U hun vertrouwen heb-
ben gesteld, vragen wij om Uw barmhartigheid, erkennen wij Uw 
grootheid en brengen wij U onze dank, door Jezus, uw Zoon, onze 
Heer. 
 
A: Door Hem, met Hem en in Hem is aan u God, almachtige Vader, 
in de eenheid met de heilige Geest alle eer en glorie door alle eeu-
wen der eeuwen. Amen. 
 
Onze Vader  gesproken 
 
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. 
 
V: Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat 
wij, gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde, 
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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Vredesgebed  
 
V. 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. 
A. Amen. 
V. De vrede des Heren zij altijd met u. 
A. En met uw geest. 
D.: Wenst elkaar de vrede 
 
Vredeslied   Vrede wens ik je toe 
 

 
 
 
Uitnodiging tot de Communie 
 
V: Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren.  
 Zie hier 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. 
 
Lied na de Communie  Make us one 

 
Make us one Lord,  Maak ons één Heer 
make us one.  maak ons één 
Holy Spirit,  Heilige Geest 
make us one.  maak ons één. 
Let your love grow,  Laat je liefde groeien 
so the world will know:  zodat de wereld weet 
we are one in you.  dat we één zijn in jou. 
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Gebed  Mededelingen Zegenwens 
 
Slotlied    Hallelujah 
 
Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Praise Him in the sanctuary. 
Hallelujah! Hallelujah! Praise Him for the mighty things He’s done!  
My Deliverer, my Defender, He has set His people free; 
almighty Father, mighty Fortress, in His name is Victory! 
 
Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Praise Him in the sanctuary! 
Hallelujah! Hallelujah! Praise Him mighty Three-in-One. 
 
Glory, glory, in the highest! Glory, glory! Glory in the highest, glory! 
Glory, glory, in the highest! Glory, for the sending of His Son. 
 
My Deliverer, my Defender, He has set His people free; 
almighty Father, mighty Fortress, in His name is Victory! 
 
Glory, glory, in the highest! Glory, glory in the highest, glory! 
Glory, glory, in the highest! Glory for the sending of His Son! 
Glory to the mighty Three-in-One!  
Glory for the mighty things He’s done. 
 
vertaling: 
 
Halleluja! Halleluja! Halleluja! Prijs Hem in zijn heiligdom. 
Halleluja! Prijs Hem voor de machtige dingen die Hij heeft gedaan! 
Mijn verlosser, mijn beschermer, Hij heeft zijn volk bevrijd. 
Almachtige Vader, machtige vesting, In Zijn naam is overwinning! 
Halleluja! Halleluja! Halleluja! prijs Hem in Zijn heiligdom. 
Halleluja! Halleluja! Prijs Hem de machtige drie-eenheid. 
Glorie, glorie in de hoge! Glorie, Glorie! voor de allerhoogste glorie 
Glorie, glorie in de hoge! Glorie voor de komst van Zijn Zoon. 
Mijn verlosser, mijn beschermer, Hij heeft zijn volk bevrijd. 
Almachtige Vader, machtige vesting, In Zijn naam is overwinning! 
Glorie, glorie in de hoge! Glorie, Glorie! voor de allerhoogste glorie 
Glorie, glorie in de hoge! Glorie voor de komst van Zijn Zoon! 
Glorie voor de machtige drie-eenheid. 
Glorie voor de machtige dingen die hij heeft gedaan! 


