
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durf gerust te vragen 
Rabboeni, maak dat ik zien kan! 
(Marcus 10, 51b) 
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OPENINGSRITUS 
 
Openingslied: ‘Vernieuw gij mij’ 
 
Vernieuw  Gij mij o eeuwig Licht! 
God, laat mij voor uw aangezicht, 
geheel van U vervuld en rein, 
naar lijf en ziel herboren zijn 
 
Schep, God een nieuwe geest in mij, 
een geest van licht, zo klaar als Gij; 
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 
en ga de weg die U behaagt. 
 
Weest Gij de zon van mijn bestaan, 
dan kan ik veilig verder gaan, 
tot ik U zie, o eeuwig Licht, 
van aangezicht tot aangezicht. 
 
Welkomstwoord 
 
De kinderen worden uitgenodigd voor de kinderdienst 
 
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  (uit: ‘Messe De Saint Boniface’) 

 
Kyrie eleison - Christe eleison - Kyrie eleison 
 
Gloria (uit: ‘Messe De Saint Boniface’) 

 

Gloria in excelsis Deo! Gloria Deo Domino! 
Gloria mortis tui qui sunt te com tibi  
gloriam dei et Domini nostri jesu. 
Gloria in excelsis Deo! Gloria Deo Domino! 
 
Openingsgebed 
 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Eerste Lezing uit de profeet Jeremia 31, 7-9  
 
Dit zegt de Heer: ‘Jubel van vreugde om Jakob, juich om de 
heerser der volken; bazuin het rond, prijs God, en zeg: De 
Heer heeft redding gebracht aan zijn volk, aan de rest van 
Israël. Ik haal hen terug uit het noorden; van het einde der 
aarde breng Ik hen bijeen, ook de blinden en lammen, de 
zwangere en barende vrouwen. In dichte drommen keren zij 
terug. In tranen gingen ze heen; getroost leid Ik hen terug. Ik 
voer hen naar stromende beken over gebaande wegen waarop 
ze niet struikelen. Ik ben toch Israëls vader, en Efraïm is mijn 
eerstgeborene’. 
 

Woord van de Heer – Wij danken God 
 
 
Tussenzang: ‘Kom en volg mij op de weg’ 
 
Kom en volg mij op de weg 
gehoorzaam aan de schriften 
die zijn vervuld in wat ik zeg: 
zij zullen u verlichten. 
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Kom en volg mij op de weg  
waarvan het eind verhuld is, 
maar wie volbrengt wat ik hem zeg  
draagt de vervulling in zich. 
 
Vraag niet of hij wel veilig is 
maar durf mij te geloven: 
ik ben voor u in duisternis 
het schijnsel voor uw ogen. 
 
Ik geef u niet de overvloed 
waarvan de mensen dromen 
maar kracht die overwinnen doet 
wat ons wil overkomen. 
 
Kom en volg mij op de weg 
die mensen zal verbinden 
de zwakken in hun rechten zet 
en zicht geeft aan verblinden. 
 
Kom en volg mij op de weg 
en doe uw broeder leven 
ontvang wat u tot vrede strekt 
als zegen van Godswege. 
 
 
Tweede lezing uit de brief aan de Hebreeën 5, 1-6 
 
Broeders en zusters, want elke hogepriester wordt genomen 
uit de mensen en aangesteld voor de mensen om  hen te 
vertegenwoordigen bij God en om gaven en offers op te 
dragen voor de zonden. Hij is in staat onwetenden en 
dwalenden geduldig te verdragen daar hij ook zelf aan 
zwakheid onderhevig is; daarom moet hij als hij offers voor de 
zonden opdraagt, even goed aan zijn eigen zonden denken als 
aan die van het hele volk.  
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En niemand kan zich die waardigheid aanmatigen: men moet 
evenals Aäron door God geroepen worden. Ook Christus heeft 
zichzelf niet de eer van het hogepriesterschap toegekend; dat 
heeft God gedaan die Hem zei: ‘Gij zijt mijn zoon, Ik heb u 
heden verwekt’. En elders zegt hij: ‘Gij zijt priester voor 
eeuwig, op de wijze van Melchisédek’.  
 

Woord van de Heer. – Wij danken God 
 
Alleluja (uit: ‘Messe De Saint Boniface’) 

 
Refr. Alleluja, alleluja, alleluja. 
 
Uw woorden, Heer, zijn geest en leven. 
Gij hebt woorden van eeuwig leven. Refr. 
 
Evangelielezing volgens Marcus 10, 46-52 
 
In die tijd kwam Jezus vergezeld van zijn leerlingen in Jericho. 
Maar toen ze, vergezeld van een flinke menigte, weer uit 
Jericho wegtrokken, zat een blinde bedelaar langs de weg, 
Bartimeüs, de zoon van Timeüs. Zodra hij hoorde dat het 
Jezus de Nazarener was begon hij luidkeels te roepen: ‘Jezus, 
Zoon van David, heb medelijden met mij!’. Velen snauwden 
hem toe te zwijgen, maar hij riep nog veel harder: ‘Zoon van 
David, heb medelijden met mij!’. Jezus bleef staan en zei: 
‘Roept hem eens hier’. Ze riepen de blinde toe: ‘Heb goede 
moed! Sta op, Hij roept u’. hij wierp zijn mantel af, sprong 
overeind en kwam naar Jezus toe. Jezus vroeg hem: ‘Wat wilt 
ge dat Ik voor u doe?’. De blinde antwoordde Hem: ‘Rabboeni, 
maak dat ik zien kan!’. En Jezus sprak tot hem: ‘Ga, uw geloof 
heeft u genezen’. Terstond kon hij zien en hij sloot zich bij 
Hem aan op zijn tocht.  
 

Woord van de Heer. – Wij danken God 
 

Acclamatie Alleluja, alleluja, alleluja. 
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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 
 
Heer onze God, wij bidden U verhoor ons (gesproken) 
 
DE EUCHARISTIE 
 
Bereiding van de gaven 
 
Offerande 
 
Lied: ‘Delf mijn gezicht op’ 
 
K. Delf mijn gezicht op, maak mij mooi. 
A. Delf mijn gezicht op, maak mij mooi. 
K. Wie mij ontmaskert, zal mij vinden. 
 Ik heb gezichten, meer dan twee, 
 ogen die tasten in den blinde, 
 harten van angst voor angst ten prooi. 
K. Delf mijn gezicht op,  maak mij mooi. 
A. Delf mijn gezicht op,  maak mij mooi. 
K. Wie wordt ontmaskerd, wordt gevonden, 
 en zal zichzelf opnieuw verstaan 
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 en leven bloot en onomwonden, 
 aan niets en niemand meer ten prooi. 
A. Delf mijn gezicht op, delf mijn gezicht op,  

maak mij mooi, maak mij mooi. 
 
 
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. In U leven, bewegen en zijn wij. 
Zolang wij in dit lichaam zijn, ondervinden wij elke dag uw 
liefde; meer nog, Gij verzekert ons van het eeuwig geluk: want 
als 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 
zingen U toe vol vreugde: 
 
Sanctus    (uit: ‘Messe De Saint Boniface’) 

 
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 
 
Hemelse Vader, met eerbied noemen wij uw Naam. Altijd zijt 
Gij met ons op weg, en dichter dan wij durven dromen, zijt Gij 
bij ons wanneer uw Zoon ons samenbrengt rond deze tafel, 
waar wij uw liefde vieren met brood en beker. 
 
Zoals eens op de weg naar Emmaüs ontsluit Hij nu voor ons 
de Schrift en wij herkennen Hem bij het breken van het brood. 
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Daarom bidden wij, almachtige God: beadem met uw Geest dit 
brood en deze wijn zodat Jezus Christus in ons midden komt 
met de gaven van zijn lichaam en zijn bloed. 
 
Want op de avond voor zijn lijden nam Hij onder de maaltijd 
brood en sprak tot U het dankgebed. Hij brak het brood en gaf 
het aan zijn leerlingen terwijl Hij zei: Neemt en eet hiervan, gij 
allen, want dit is mijn Lichaam dat voor u gegeven wordt. 
 
Zo nam Hij ook de beker met wijn en sprak opnieuw het 
dankgebed. Hij gaf hem 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. Blijf 
dit doen om Mij te gedenken.  
 
Verkondigen wij het mysterie van het geloof. 
 
Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, 
verkondigen wij de dood des Heren totdat hij komt. 
 
Oneindig goede Vader, wij vieren de gedachtenis van onze 
verzoening en wij verkondigen de liefde die Gij ons betoont. 
Uw Zoon is door het lijden en de dood gegaan, en, tot nieuw 
leven opgewekt, is Hij ingetreden in uw heerlijkheid. Zie met 
genegenheid neer op dit offer en erken erin uw eigen Zoon die 
zijn leven heeft gegeven en zijn bloed vergoten opdat voor alle 
zoekers de weg naar U, Vader, geopend en begaanbaar zij. 
 
Barmhartige God, laat de Geest van Jezus in ons wonen en 
vervul ons met uw liefde. Sterk ons door de gaven van zijn 
lichaam en zijn bloed en maak nieuwe mensen van ons; dat wij 
op Jezus gelijken. Bescherm onze paus N. en onze bisschop 
N., leer alle gelovigen van uw kerk de tekenen van deze tijd 
verstaan en maak hen trouw in de beleving van uw evangelie. 
Maak ons herbergzaam van hart voor alle mensen rondom 
ons; dat wij, delend in hun vragen en hun pijn, in hun vreugden 
en hun hoop, hen de weg aantonen die naar uw liefde leidt.  
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Erbarm U, Vader, over onze broeders en zusters N.N. die in de 
vrede van Christus naar U zijn teruggekeerd, en over alle 
gestorvenen waarvan Gij alleen het geloof hebt gekend.  
Breng hen tot het licht van de verrijzenis. En als ook onze weg 
ten einde loopt, neem ons dan op in uw huis, waar plaats is 
voor velen. Schenk ons de vervulling van onze levenslange 
hoop: overvloedig leven in uw heerlijkheid. 
 
Laat ons toe in de gemeenschap van uw heiligen; dat wij met 
Maria, de Maagd en Moeder Gods, met uw apostelen en 
martelaren, (met de heilige N.N.) en al de anderen die U 
genegen zijn, dankbaar uw Naam aanbidden en U prijzen door 
Jezus Christus, onze Heer. 
 
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 (gebeden) 
 
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…… 
 
A: Want van U is het koninkrijk, en de kracht en de 

heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. 
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Vredewens 
 
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. 
 
 
Agnus Dei (uit: ‘Messe De Saint Boniface’) 
 
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: miserére nobis. (2x) 
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: dona nobis pacem. 
 
 
Uitnodiging tot de communie en communie-uitreiking 
 
 
Communielied ‘Lied om nieuw begin’ 
 
Oud het leven dat wij leiden 
woordeloos verleden tijd. 
Afgegraasd de groene weiden 
en geen herder die ons weidt. 
En geen water dat ons drenkt, 
geen nieuw landschap dat ons wenkt. 
In een sleur van ongenade 
slepen wij ons voort ten kwade. 
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Die ten goede ons gemaakt hebt, 
ons gewend, gekeerd tot U 
liefste liefde die gewaakt hebt 
door de nachten heen tot nu, 
dat de weerwolf ons niet vond, 
dat de leeuw ons niet verslond 
laat dan nu de morgen komen, 
dat wij baden in Uw stromen. 
 
Gij die nieuw zijt alle dagen, 
alle uren van de tijd: 
zoudt gij één uur het verdragen 
dat Gij niet mijn toekomst zijt? 
Als een graf ben ik, zo dicht. 
Wentel af het dood gewicht. 
Open mij een nieuw getijde. 
Dat Uw naam mij zal bevrijden. 
 
 
Gebed na de communie 
 
 
SLOT VAN DE VIERING 
 
 
Mededelingen 
 
 
Aandacht voor de kinderen 
 
 
Zending en zegen 
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Slotlied: ‘Wij moeten gaan’ 
 
Wij moeten gaan, aan 't lied van bevrijding 
voegden wij weer een eigen refrein, 
zagen rondom de glans van herkenning 
hoe we elkaar tot verbondgenoot zijn. 
Vonden het Woord, eerder gehoord, 
als nieuwe bron op eigen terrein. 
 
Laten we gaan. Geloof in de zegen  
die onze God steeds toegezegd heeft, 
in niemandsland soms worst'lend verkregen, 
maar die ons hoop, moed en waakzaamheid geeft. 
Neem van hier mee, het vaste idee,  
licht blijft de kern, vaak tastend beleefd. 
 
Neem bij het gaan de mantel van vrede 
die we behoedzaam om mogen slaan, 
waarin de Naam vol kleur is geweven. 
Vage beschutting in mensenbestaan. 
In de woestijn, vruchten en wijn: 
vrede en zegen! Laten we gaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


