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DE LAMP BRANDEND HOUDEN 

Jezus zei hun: ‘Gaat mee om het te zien.’ 

Daarop gingen zij mee 

en zagen waar Hij zich ophield. 
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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 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. 

 

God, goede Geest van heiligheid, 

die ieder mens in liefde leidt, 

breng allen samen en bewerk 

de eenheid van de christenkerk. 

 

Begroeting 
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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. 

 

Heer, ontferm U: 

Heer, ontferm U. 

Christus, ontferm. 

Heer, ontferm U. 

 

Eer aan God (gebeden) 

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. 

 

Gebed 
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DIENST VAN HET WOORD 

 

 

Eerste lezing - 1 Samuël 3, 3b-10.19 

De lamp van God was nog niet gedoofd en Samuël lag te slapen in 

het heiligdom van de Heer waar de ark van God stond. Toen riep de 

Heer: ‘Samuël!’ Samuël antwoordde: ‘Hier ben ik.’ Hij liep haastig 

naar Eli en zei: ‘Hier ben ik. U hebt mij toch geroepen?’ Maar Eli 

antwoordde: ‘Ik heb niet geroepen; ga maar weer slapen.’ Toen riep 

de Heer opnieuw: ‘Samuël!’ Samuël stond op, ging naar Eli en zei: 

‘Hier ben ik. U hebt mij toch geroepen?’ Eli antwoordde: ‘Ik heb niet 

geroepen, mijn jongen; ga maar weer slapen.’ Samuël kende de Heer 

nog niet: een woord van de Heer was hem nog nooit geopenbaard. En 

weer riep de Heer Samuël; nu voor de derde maal. Samuël stond op, 

ging naar Eli en zei: ‘Hier ben ik. U hebt mij toch geroepen?’ Toen 

begreep Eli dat het de Heer was die de jongen riep. En hij zei tot 

Samuël: ‘Ga slapen en mocht Hij je roepen dan moet je zeggen: 

Spreek, Heer, uw dienaar luistert.’ Samuël ging dus weer op zijn 

gewone plaats slapen. Toen kwam de Heer bij hem staan en riep 

evenals de vorige malen: ‘Samuël, Samuël!’ En Samuël antwoordde: 

‘Spreek, uw dienaar luistert!’ Samuël groeide op; de Heer was met 

hem en liet niet een van zijn woorden onvervuld. 

Zo spreekt de Heer - Wij danken God.  

 

Psalm 40 

Ja, ik kom; uw wil te doen, mijn God, dat is mijn vreugde. 

Met groot vertrouwen heb ik op de Heer gehoopt, 

Hij heeft zich tot mij neergebogen, mijn geroep verhoord. 

Hij legde in mijn mond een nieuwe gezang,  

een lied voor onze God, 

en velen zullen zien en vrezen en vertrouwen op de Heer. 
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Geschenk en offerande hebt Gij nooit verlangd, 

maar wel hebt Gij mijn oren voor uw stem geopend. 

Gij vraagt geen brandoffer, geen zoenoffer van mij; 

dus zei ik: ja, ik kom, zoals van mij geschreven staat. 

 

Uw wil te doen , mijn God, dat is mijn vreugde, 

uw wet is in mijn hart gegrift. 

In de bijeenkomsten hebt ik gerechtigheid gepredikt, 

mijn lippen niet gesloten, Heer, Gij weet het. 

 

Uw gunsten heb ik niet geheim gehouden, 

noch uw getrouwheid, voor mensen om mij heen. 

Houd uw erbarmen, Heer, niet van mij weg. 

Laat uw genade en uw trouw mij steeds behoeden. 

 

Halleluja:                      (allen gaan staan indien mogelijk) 

Halleluja. 

Spreek, Heer, uw dienaar luistert; 

uw woorden zijn woorden van eeuwig leven. 

Halleluja. 

 

Evangelie - Johannes, 1, 35-42 

In die tijd stond Johannes daar, met twee van zijn leerlingen. Hij 

richtte het oog op Jezus die voorbijging en sprak: ‘Zie het Lam 

Gods.’ De twee leerlingen hoorden hem dat zeggen en gingen Jezus 

achterna. Jezus keerde zich om en toen Hij zag dat zij Hem volgden 

vroeg Hij hun: ‘Wat verlangt gij?’ Ze zeiden tot Hem: ‘Rabbi  

-vertaald betekent dit: Meester- waar houdt Gij U op?’ Hij zei hun: 

‘Gaat mee om het te zien.’ Daarop gingen zij mee en zagen waar Hij 

zich ophield. Die dag bleven zij bij Hem. Het was ongeveer het 

tiende uur. Andreas, de broer van Simon Petrus, was een van die twee 

die het gezegde van Johannes hadden gehoord en Jezus achterna 

waren gegaan. De eerste die hij ontmoette was zijn broer Simon tot 

wie hij zei: ‘Wij hebben de Messias -dat vertaald betekent: de 
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Gezalfde- gevonden,’ en hij bracht hem bij Jezus. Jezus zag hem aan 

en zei: ‘Gij zijt Simon, de zoon van Johannes  gij zult Kefas genoemd 

worden, dat betekent: Rots.’ 

Zo spreekt de Heer - Wij danken God. 

 

Overweging 

 

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 

 

Gebed over de gaven 
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Prefatie 

Het is waarlijk passend U dank te zeggen, het is waarlijk goed uw 

heerlijkheid uit te spreken, heilig Vader; Gij zijt een God van leven 

en waarheid, Gij alleen, Gij bestaat van voor alle eeuwen en Gij duurt 

in alle eeuwigheid voort, in het ontoegankelijke licht is uw woning. 

Gij zijt de bron van leven, in uw goedheid hebt Gij alle dingen tot 

bestaan geroepen, Gij hebt al het geschapene met zegeningen 

verzadigd en uw talloze schepselen gelukkig gemaakt met de glans 

van uw licht. 

Daarom staat rond U een schare van engelen die niemand tellen kan, 

uw dienaren, die het gelaat van uw glorie zien en U ononderbroken 

lofzingen, dag en nacht. In hun koor willen ook wij onze stem doen 

horen, met ieder schepsel op aarde zeggen wij U onze lofprijzing toe:  

 

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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vertouwen, 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: Jezus roept hier mensen samen 

Jezus roept hier mensen samen die in woord, gebed en lied 

Gods aanwezigheid beamen, geen belofte gaat te niet. 

Prijs nu God, die goed en trouw is, prijs de Zoon, die mensen kent, 

prijs de Geest die als de Trooster zich naar ons heeft toegewend. 

 

Jezus roept ons te belijden, Hem als Heer van het heelal, 

hoeder van ons broze lichaam, redder van wie faalt of valt. 

Zing het uit, laat elk het horen, zing het heilige verhaal, 

zeg de wereld: Christus glorie is op aarde neergedaald. 
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Jezus roept ons tot de ander, zo verschillend als wij zijn, 

ras of huidskleur, rangen, standen Jezus trekt geen scheidingslijn. 

Ga met vrienden en met vreemden, ga met mensen, groot en klein, 

ga met zaligen en zoekers, die op zoek naar waarheid zijn. 

 

Jezus roept ons tot zijn tafel, breed en wereldwijd gedekt, 

waar de kerk bezit haar aardse hemelse ontmoetingsplek. 

Deel dan brood en wijn, zijn lichaam deel het lied van liefde weer, 

deel het feest voor heil’ge zondaars, wees te gast bij God, de Heer. 

 

Gebed na de communie 

 

SLOT VAN DE VIERING 

 

 

Mededelingen 

 

Zegen en wegzending 

 

Slotlied: Dankt, dankt nu allen God 

Dankt, dankt nu allen God met hart en mond en handen, 

die grote dingen doet hier en in alle landen, 

die ons van kindsbeen aan, ja, van de moederschoot, 

zijn vaderlijke hand en trouwe liefde bood. 

 

Die eeuwig rijke God  moge ons reeds in dit leven 

een vrij en vrolijk hart en milde vrede geven. 

Die uit genade ons behoudt te allen tijd, 

is hier en overal een helper die bevrijdt. 

 

Lof, eer en prijs zij God die troont in ’t licht daarboven. 

Hem, Vader, Zoon en Geest moet heel de schepping loven. 

Van Hem, de ene Heer, gaf het verleden blijk, 

het heden zingt zijn eer, de toekomst is zijn rijk. 
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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? 

 

 

 

 

 

 

 

 


