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Vijfde zondag van de veertigdagentijd - 21 maart 2021 

 

 

 

 

 

LIEFDE DOET LIJDEN 

Wie zijn leven bemint, verliest het; 

maar wie zijn leven in de wereld haat, 

zal ten eeuwig leven bewaren. 

Johannes 12,25 

 

 

 

 

 

 

 

Voorganger  : Pastor Sebastian 

M.m.v   : Leden Credo 

Organist  : Fons Kronenberg 
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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: God, mijn God, ik zoek naar U 

God, mijn God, ik zoek naar U, al wat ik ben is dorst naar U. 

 

Ik heb U gezien in uw heilige woning, 

met eigen ogen, uw kracht en uw licht. 

Ik weet, uw liefde is meer dan het leven, 

U wil ik prijzen mijn leven lang. 

 

Naar U strek ik mijn handen uit, 

ik roep uw Naam, Gij zijt mijn God, 

mijn dagelijks brood, mijn overvloed. 

Ik raak over U nooit uitgezongen. 

 

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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Heer, ontferm U 

Heer, ontferm U over ons. 

Christus, ontferm U over ons. 

Heer, ontferm U over ons. 

 

Gebed 

 

 

DIENST VAN HET WOORD 

 

 

Eerste lezing - Jeremia 31, 31-34 

Er komt een tijd -godsspraak van de Heer- dat ik met Israël een 

nieuw verbond sluit. Geen verbond zoals ik met hun voorvaderen 

gesloten heb, toen ik hen bij de hand heb genomen om hen uit Egypte 

te leiden. Want dat verbond hebben zij verbroken, ofschoon ik hun 

meester was -godsspraak van de Heer-. Dit is het nieuwe verbond dat 

ik in de toekomst met Israël sluit: Ik leg mijn wet in hun binnenste, ik 

grif ze in hun hart. Ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. 

Dan hoeft niemand een ander nog voor te houden: Leer de Heer 

kennen. Want iedereen, groot en klein kent mij dan -godsspraak van 

de Heer-. Dan vergeef ik hun misstappen, ik denk niet meer aan hun 

zonden. 

Zo spreekt de Heer - Wij danken God. 

 

Psalm 51 

God, herschep mijn hart, 

herschep mijn hart, maak het zuiver. 

 

Wees mij, God, in uw goedheid genadig, 

neem in uw oneindig erbarmen mijn overtredingen weg. 

 

Zuiver mij geheel van mijn zonde, 

reinig mij van wat ik misdeed. 
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Verban mij niet: ver van uw aanschijn,  

noch onttrek mij uw heilige geest. 

 

Hergeef mij het geluk om uw heil, 

laat bereide gezindheid mijn kracht zijn. 

 

Tweede lezing - Hebreeën 5, 7-9 

Broeders en zusters, in de dagen van het sterfelijk leven heeft 

Christus onder luid geroep en geween gebeden en smekingen 

opgedragen aan God die Hem uit de dood kon redden. Om zijn 

vroomheid is Hij verhoord: hoewel Hij Gods Zoon was heeft Hij in 

de school van het lijden gehoorzaamheid geleerd; en toen Hij het 

einde had bereikt is Hij voor allen die Hem gehoorzamen oorzaak 

geworden van eeuwig heil. 

Zo spreekt de Heer - Wij danken God.  

 

Vers vóór het evangelie                (allen gaan staan indien mogelijk) 

Looft de Heer, looft de Heer, 

alle gij volken looft de Heer. 

Wil iemand Mij dienen dan moet hij Mij volgen, 

zegt de Heer, 

waar Ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. 

 

Evangelie - Johannes 12, 20-33 
Onder degenen die bij gelegenheid van het feest optrokken ter 

aanbidding waren ook enige Grieken. Deze nu klampten Filippus van 

Betsaïda in Galilea aan en vroegen hem: ‘Heer, wij zouden Jezus 

graag spreken.’ Filippus ging het aan Andreas vertellen en tenslotte 

brachten Andreas en Filippus de boodschap aan Jezus over. Jezus 

echter antwoordde hun: ‘Het uur is gekomen, dat de Mensenzoon 

verheerlijkt wordt. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: als de graankorrel 

niet in de aarde valt blijft hij alleen; maar als hij sterft, brengt hij veel 

vrucht voort. Wie zijn leven bemint, verliest het; maar wie zijn leven 

in deze wereld haat, zal het ten eeuwigen leven bewaren. Wil iemand 
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Mij dienen dan moet hij Mij volgen; waar Ik ben, daar zal ook mijn 

dienaar zijn. Als iemand Mij dient, zal de Vader hem eren. Nu is mijn 

ziel ontroerd. Wat moet Ik zeggen? Vader, red Mij uit dit uur? Maar 

daarom juist ben Ik tot dit uur gekomen. Vader, verheerlijk uw 

Naam.’ Toen kwam er een stem vanuit de hemel: ‘Ik heb Hem 

verheerlijkt en zal Hem wederom verheerlijken.’ Het volk dat er bij 

stond te luisteren, zei dat het gedonderd had. Anderen zeiden: ‘Een 

engel heeft tot Hem gesproken.’ Maar Jezus sprak: ‘Niet om Mij was 

die stem, maar om u. Nu heeft er een oordeel over de wereld plaats, 

nu zal de vorst dezer wereld worden buitengeworpen; en wanneer Ik 

van de aarde zal zijn omhooggeheven, zal Ik allen tot Mij trekken.’ 

Hiermee duidde Hij aan welke dood Hij zou sterven. 

Zo spreekt de Heer - Wij danken God. 

 

Acclamatie:  

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

 

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. 
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DE EUCHARISTIE 

 

 

Gereedmaken van de gaven 

 

Offerande  

 

Offerandelied: De aarde is vervuld 

 

De aarde is vervuld van goedertierenheid, 

van goddelijk geduld en goddelijk beleid. 

 

Gods goedheid is te groot voor het geluk alleen, 

zij gaat in alle nood door heel het leven heen. 

 

Zij daalt als vruchtbaar zaad tot in de groeve af 

omdat zij niet verlaat wie toeven in het graf. 

 

Omdat zij niet vergeet wie godverlaten zijn: 

de wereld hemelsbreed zal goede aarde zijn. 

 

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. 

Want Gij gunt uw gelovigen de vreugde jaarlijks met een zuiver hart 

naar het paasfeest toe te gaan: dit is een tijd van meer toeleg op het 

bidden, van grotere aandacht voor de liefde tot de naaste, een tijd van 

grotere trouw aan de sacramenten waarin wij zijn herboren. Zo 

groeien wij tot de volheid der genade die Gij uw kinderen hebt 

toegezegd. 
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Daarom, met alle engelen, machten en krachten, met allen die staan 

voor uw troon, loven en aanbidden wij U en zeggen U toe met de 

woorden: 

 

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 

U, Heer van alle machten en krachten, prijzen wij door Jezus Christus 

uw Zoon, die in uw Naam gekomen is. Hij is uw woord dat ons 

mensen redt, de hand die Gij zondaars reikt, de weg waarlangs uw 

vrede ons wordt aangeboden. 

God, Vader van ons allen, toen wij ons van u hadden afgewend, hebt 

Gij ons doen terugkeren door uw Zoon. Hem hebt Gij overgeleverd 

tot in de dood, opdat wij ons tot U bekeren en elkander beminnen. 

Daarom vieren wij de verzoening die Christus ons heeft gebracht en 

vragen wij U: heilig deze gaven met de dauw van uw heilige Geest, 

nu wij de opdracht van uw Zoon vervullen. 

 

Want, voor Hij zijn leven ging geven om ons te bevrijden, nam Hij 

tijdens de maaltijd het brood in zijn handen, dankte en zegende U, 

brak het brood 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. 
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Eveneens nam Hij op die avond de beker in zijn handen, prees uw 

liefde, vol ontferming, reikte de beker over aan zijn leerlingen en 

sprak: 

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. 

 

Heer, onze God, uw Zoon heeft ons dit onderpand van zijn liefde 

nagelaten. Daarom gedenken wij zijn dood en verrijzenis en bieden 

wij U aan, wat Gij ons hebt gegeven: het offer van volkomen 

verzoening. Heilige Vader, wij smeken U: neem ook ons tezamen 

met uw Zoon en schenk ons zijn Geest in deze maaltijd. Dan zal deze 

Geest verwijderen wat scheiding brengt. 

Laat Hij ons bewaren in de gemeenschap met Franciscus, onze paus 

en Willem, onze bisschop, met alle bisschoppen en met geheel uw 

volk. Maak uw kerk, zo bidden wij, tot teken van eenheid onder de 

mensen en tot instrument van uw vrede. 

Gij hebt ons hier bijeengebracht aan de tafel van uw Zoon, samen 

met de heilige Maagd en Moeder van God, Maria, en met alle 

heiligen. Breng zo de mensen bijeen van alle rangen en standen, van 

alle rassen en talen om in eenheid de maaltijd te vieren tot een 

eeuwige verzoening in een nieuwe wereld die vervuld is van uw 

vrede. Door Christus 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. 
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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. 

 

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. 
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Uitnodiging tot de communie en communie-uitreiking 

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

 

Communielied: Met de boom des levens 

Kyrie eleison, wees met ons begaan, 

doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan. 

 

Met de boom des levens wegend op zijn rug 

droeg de Here Jezus Gode goede vrucht. 

 

Laten wij dan bidden in dit aardse dal, 

dat de lieve vrede ons bewaren zal. 

 

Want de aarde vraagt ons om het zaad des doods, 

maar de hemel draagt ons op de adem Gods. 

 

Laten wij God loven, leven van het  licht, 

onzer val te boven in een evenwicht. 

 

Want de aarde jaagt ons naar de diepte toe, 

maar de hemel draagt ons, liefde wordt niet moe. 

 

Met de boom des levens doodzwaar op zijn rug 

droeg de Here Jezus Gode goede vrucht.  

 

 

Gebed na de communie 
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SLOT VAN DE VIERING 

 

 

Mededelingen 

 

Zegen en wegzending 

 

Slotlied: Attende Domine 

Luister, Heer, en wees genadig, want wij hebben tegen U gezondigd. 

 

Tot U, opperste Koning, Verlosser van allen, 

slaan wij wenend onze ogen op: verhoor, Christus, ons smeekgebed. 

Luister, Heer, en wees genadig, want wij hebben tegen U gezondigd. 

 

Rechterhand van de Vader, Hoeksteen, Weg ten heil,  

Deur naar de hemel, reinig ons van zondesmet. 

Luister, Heer, en wees genadig, want wij hebben tegen U gezondigd. 

 

Wij vragen, God, uw majesteit: 

schenk gehoor aan ons zuchten, vergeef genadig onze fouten. 

Luister, Heer, en wees genadig, want wij hebben tegen U gezondigd. 

 

U bekennen wij de bedreven fouten, 

 rouwmoedig belijden wij ons heimelijk kwaad: 

Verlosser, schenk in uw goedheid vergiffenis. 

Luister, Heer, en wees genadig, want wij hebben tegen U gezondigd. 

 

Gij, die onschuldig gevangen genomen, 

zonder tegenstand weggevoerd,  

op vals getuigenis ten gunste van zondaars zijt veroordeeld, 

Christus, spaar hen die Gij hebt verlost! 

Luister, Heer, en wees genadig, want wij hebben tegen U gezondigd. 

 

Orgelspel: Improvisatie 
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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? 

 

 

 

 

 

 


