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EEN HART ONDER DE RIEM 

Hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd: 

zijn kleed werd glanzend en zo wit 

als geen bleker ter wereld maken kan. 

Marcus 9,2b-3 
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OPENINGSRITUS 

 

 

I.v.m. de richtlijnen van het RIVM wordt u verzocht om NIET mee te 

zingen met de liederen. 

 

Openingslied: Wij zoeken u als wij samenkomen 

Wij zoeken U als wij samenkomen,  

hopen dat Gij aanwezig zijt. 

Hopen dat het er eens van zal komen:  

mensen in vrede, vandaag en altijd . 

 

Wij breken brood en delen het samen, 

hopen dat het wonder geschiedt, 

hopen dat wij op Hem gaan gelijken 

die ons dit teken als spijs achterliet. 

 

Wij vragen U om behoud en zegen, 

hopen dat Gij ons bidden hoort, 

hopen dat Gij ons adem zult geven: 

geestkracht die mensen tot vrede bekoort.  

 

Begroeting 

 

Schuldbelijdenis:  

Allen : 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. 

Pr. : Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, 

  onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. 

Allen : Amen. 
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Kyrie-litanie 

Bidden wij tot de levende God, 

Vader van onze Heer Jezus Christus, 

in kracht van de heilige Geest: 

Luister, Heer, ontferm U over ons 

 

Over de stad van God op aarde, 

voor het volk dat hier bijeen is 

bidden wij om licht en verlossing: 

Luister, Heer, ontferm U over ons 

 

Over de wereld waarin wij leven, 

over hen die worden verdrukt 

bidden wij om geloof en toekomst: 

Luister, Heer, ontferm U over ons 

 

Over allen die zoeken naar waarheid 

en het evangelie willen verstaan 

bidden wij om geduld en om aandacht: 

Luister, Heer, ontferm U over ons 

 

Gebed 

 

 

DIENST VAN HET WOORD 

 

 

Eerste lezing - Genesis 22, 1-2.9a.10-13.15-18 

In die dagen gebeurde het dat God Abraham op de proef stelde. Hij 

zei tot hem: ‘Abraham.’ En hij antwoordde: ‘Hier ben ik.’ Hij zei: 

‘Ga met Isaak, uw enige zoon, die gij liefhebt, naar het land van de 

Moria en draag hem daar op de berg die ik u zal aanwijzen als 

brandoffer op.’ Toen zij de plaats bereikt hadden die God hen had 

aangewezen bouwde Abraham daar een altaar, stapelde er het hout 
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op, bond zijn zoon Isaak vast en legde hem op het altaar, boven op 

het hout. Toen Abraham echter zijn hand uitstak naar het mes om 

daarmee zijn zoon de keel af te snijden, riep de engel van de Heer 

hem van uit de hemel toe: ‘Abraham, Abraham!’ En hij antwoordde: 

‘Hier ben ik.’ Hij zei: ‘Raak de jongen met geen vinger aan en doe 

hem niets! Ik weet nu dat gij God vreest want gij hebt mij uw enige 

zoon niet willen onthouden.’ Abraham keek om zich heen en 

bemerkte een ram, die met zijn horens in het struikgewas vastzat. Hij 

greep de ram en droeg die als brandoffer op, in plaats van zijn zoon. 

Toen riep de engel van de Heer voor de tweede maal uit de hemel tot 

Abraham en zei: ‘Bij mijzelf heb ik gezworen -spreekt de Heer- 

omdat gij dit gedaan hebt en mij uw eigen zoon niet hebt onthouden, 

daarom zal ik u overvloedig zegenen en uw nakomelingen talrijker 

maken dan de sterren aan de hemel en de zandkorrels op het strand 

van de zee. Uw nakomelingen zullen de poort van hun vijand 

bezitten. Door uw nakomelingen komt zegen over alle volken van de 

aarde omdat gij naar mij hebt geluisterd.’  

Zo spreekt de Heer - Wij danken God.  

 

 

Psalm 116  

Thans wandel ik vrij voor Gods aanschijn 

in het land waar de levenden zijn. 

 

Ik geloofde; óók toen ik sprak: 

‘Al te diep word ik nedergebogen.’ 

De Heer ziet het niet als gering, 

het sterven van zijn getrouwen. 

 

O Heer, uw knecht ben ik, zoon van uw dienstmaagd:  

want Gij hebt mijn boeien ontsloten. 

Mijn dankoffer wil ik u brengen, 

aanroepen de naam van de Heer. 
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Inlossen de Heer mijn geloften  

ten overstaan van heel zijn volk: 

in zijn voorhoven, in het huis van de Heer, 

waar uw hart is, Jeruzalem. 

 

Acclamatie voor het evangelie:    (allen gaan staan indien mogelijk) 

Looft de Heer, alle gij volken looft de Heer. 

Vanuit een schitterende wolk werd de stem van de Vader gehoord: 

Dit is mijn welbeminde Zoon, luistert naar hem. 

Looft de Heer, alle gij volken looft de Heer. 

 

Evangelie -Marcus 9, 2-10 

In die tijd nam Jezus Petrus, Jakobus en Johannes met zich mee en 

bracht hen boven op een hoge berg waar zij geheel alleen waren. Hij 

werd voor hun ogen van gedaante veranderd: zijn kleed werd 

glanzend en zo wit als geen bleker ter wereld maken kan. Elia 

verscheen hun samen met Mozes en zij onderhielden zich met Jezus. 

Petrus nam het woord en zei tot Jezus: ‘Rabbi, het is goed dat we hier 

zijn. Laten we drie tenten bouwen, een voor U, een voor Mozes en 

een voor Elia.’ Hij wist niet goed wat hij zei, want ze waren allen 

geheel verbluft. Een wolk kwam hen overschaduwen en uit die wolk 

klonk een stem: ‘Dit is mijn Zoon, de Welbeminde, luistert naar 

Hem.’ Toen ze rondkeken, zagen ze plotseling niemand anders bij 

hen dan alleen Jezus. Onder het afdalen van de berg verbood Jezus 

hun aan iemand te vertellen wat ze gezien hadden, voordat de 

Mensenzoon uit de doden zou zijn opgestaan. Zij hielden het 

inderdaad voor zich, al vroegen zij zich onder elkaar af wat dat 

opstaan uit de doden mocht betekenen. 

Zo spreekt de Heer - Wij danken God. 

 

Acclamatie: Looft de Heer, alle gij volken looft de Heer. 

 

Overweging 
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Geloofsbelijdenis: (gebeden) 

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. 

 

Voorbeden  

Antw: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons 

 

 

DE EUCHARISTIE 

 

 

Gereedmaken van de gaven 

 

Offerande 

 

Offerandelied: Wij bidden U om vrede 

Wij bidden u om vrede en vragen U om brood 

dat mensen redt van honger en onmacht totterdood. 

 

Wij bidden U om zegen en vragen om het woord 

dat mensen weer verenigt en naar de vrijheid voert 

 

Wij bidden om verhoring en vragen U altijd 

dat mensen mogen weten dat Gij hun Vader zijt.  
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Gebed over de gaven 

 

Prefatie 

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 Christus onze Heer. 

Hij heeft zijn eigen dood aan de leerlingen voorzegd en hun op de 

heilige berg zijn heerlijkheid geopenbaard. Zo moest blijken wat wet 

en profeten ook getuigen, dat lijden en sterven voert tot de 

heerlijkheid van de verrijzenis. Daarom, met de engelen in de hemel, 

verheerlijken wij U op aarde zolang er woorden zijn, en zeggen U toe 

vol vreugde: 

 

Heilig: (gebeden) 

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. 

 

Eucharistisch gebed 

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. 
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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. 

Allen: 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 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 
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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 onze 

bisschop Willem en aan allen die Gij als herders 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 heengegaan. Samen met heel uw volk, met de maagd Maria, 

de moeder van de Heer, met de apostelen, martelaren en al uw 

heiligen; 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. 

Allen: 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                                    (allen gaan staan indien mogelijk) 

Pr. : Laten wij bidden tot God, onze Vader, met de woorden die Jezus 

ons gegeven heeft: 

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. 

Pr. : Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef genadig vrede in onze 

dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, altijd vrij mogen 

zijn van zonde, en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl wij 

uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze 

Verlosser Jezus Christus. 

A. : Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in 

eeuwigheid. Amen. 
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Vredeswens 

Pr. : 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 

Pr. : De vrede des Heren zij altijd met u. 

A. : En met uw geest. 

Pr. : Wenst elkaar de vrede. 

 

Lam Gods:  

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,  

ontferm U over ons.  (2x) 

Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld,  

geef ons de vrede. 

 

 

Uitnodiging tot de communie en communie-uitreiking 

Wilt u svp wachten op de instructies van de gastheer/gastvrouw? 

 

 

Communielied: Hoort hoe God 

Hoort hoe God met mensen omgaat 

hoe Hij zijn belofte houdt, 

die de mensen van den beginne 

adem geeft en gaande houdt. 

 

Hoort hoe God met mensen omgaat 

hoe Hij onze Schepper is  

die ons maakt tot zijn getuigen 

dragers van zijn beeltenis. 
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Hoort hoe God met mensen omgaat 

hoe Hij ons een Dienaar zond 

die met liefde als zijn wapen 

ons voorgoed aan zich verbond. 

 

Hoort hoe God met mensen omgaat 

hoe wij Hem ter harte gaan 

die ook hier tot ons zal spreken 

als wij vragen naar zijn Naam. 

 

 

Gebed na de communie 

 

 

 

 

SLOT VAN DE VIERING 

 

 

Mededelingen 

 

Zegen en wegzending 

 

Slotlied: Gij zijt in glans verschenen 

Gij zijt in glans verschenen, 

verschenen voor altijd. 

Hoe ook in dood verdwenen 

ons straalt uw heerlijkheid. 

Hoe bitter ook de pijnen 

door ons u aangedaan, 

Gij blijft in glans verschijnen, 

ziet ons in glorie aan. 
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Uw marteling, uw lijden, 

in aller wereldnood, 

uw kruisgang door de tijden, 

uw dagelijkse dood, 

het straalt voor onze ogen, 

het glanst uit alle pijn, 

aan haat en troon onttogen, 

blijft Gij onz’ glorie zijn. 

 

Gij zijt in glans verschenen, 

verschenen voor altijd. 

Gij wilt uw kruis ons lenen, 

als licht van eeuwigheid. 

Geen ondergang kan dreigen, 

of heerlijk rijst uw beeld, 

en doet ons mee ontstijgen 

in glans die alles heelt. 

 

 

 

Mogen wij rekenen op een gulle gift in de collectebus  

bij de uitgang?                                     Hartelijk dank!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wilt u na de viering svp wachten op de instructies van de 

gastheer/vrouw? 


