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OPENINGSRITUS 

 

 

Openingslied: Licht dat ons aanstoot 

Licht dat ons aanstoor in de morgen, 

voortijdig licht waarin wij staan 

koud, één voor één, en ongeborgen, 

licht overdek mij, vuur mij aan. 

Dat ik niet uitval, dat wij allen 

zo zwaar en droevig als wij zijn 

niet uit elkaars genade vallen 

en doelloos en onvindbaar zijn. 

 

Licht, van mijn stad de stedehouder, 

aanhoudend licht dat overwint. 

Vaderlijk licht, steevaste schouder, 

draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 

Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen 

of ergens al de wereld daagt 

waar mensen waardig leven mogen 

en elk zijn naam in vrede draagt. 

 

Alles zal zwichten en verwaaien 

wat op het licht niet is geijkt. 

Taal zal alleen verwoesting zaaien 

en van ons doen geen daad beklijft. 

Veelstemmig licht, om aan te horen 

zolang ons hart nog slagen geeft. 

Liefste der mensen, eerstgeboren, 

licht, laatste woord van Hem die leeft. 

 

Begroeting en inleiding 

 

Wijding van de kruisjes 
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De namen van de overledenen van het afgelopen jaar worden 

genoemd. 

Tussendoor wordt afwisselend gezongen: 

Wij noemen U de namen van hen met wie wij samen 

het leven mochten gaan. 

Nu zij ons zijn ontvallen lijkt leven te versmallen 

tot koud en eenzaam voortbestaan.  

 

O Eeuwige, laat merken wat liefde kan bewerken 

hier in vertrouwde kring. 

Laat niet ons hart verkillen, maar ons verdriet verstillen 

tot dierbare herinnering. 

 

Afsluitend gebed 

Allen : God, Gij die leven doet ontstaan  

  en ogen opent voor het licht,  

  ogen die om onze liefde vragen,  

  maar die ook liefde schenken. 

  Wees ons nabij dit uur,  

  nu de ogen van onze dierbaren gesloten zijn  

  en hun stem niet meer wordt gehoord in ons midden.  

  Zegen onze herinneringen aan hen:  

  dat hun stem in ons leven blijft naklinken  

  en hun vrede met ons mee blijft gaan.  

  Laat hen wonen in het licht van uw nieuwe hemel en aarde  

  waarnaar wij nog onderweg zijn. 

  Zegen hen met de volheid van uw vrede. Amen. 

 

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, 
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  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 over ons (2x) 

Christus, ontferm U over ons (2x) 

Heer, ontferm U over ons (2x) 

 

Gebed 

 

 

 

DIENST VAN HET WOORD 

 

 

Eerste lezing - Apocalyps 21, 1-5a.6b-7 

Ik, Johannes, zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; de eerste 

hemel en de eerste aarde waren verdwenen en de zee bestond niet 

meer. En ik zag de heilige Stad, het nieuwe Jeruzalem, van God uit 

de hemel neerdalen, schoon als een bruid die zich voor haar man 

heeft getooid. Toen hoorde ik een machtige stem die riep van de 

troon: ‘Zie hier Gods woning onder de mensen! Hij zal bij hen 

wonen, zij zullen zijn volk zijn, en Hij, God-met-hen, zal hun God 

zijn. Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen en de dood zal niet 

meer zijn; geen rouw, geen geween, geen smart zal er zijn want al het 

oude is voorbij.’ En hij die op de troon is gezeten, sprak: ‘Zie, Ik 

maak alles nieuw. Ik ben de Alfa en de Omega, de Oorsprong en het 

Einde. Wie dorst heeft, zal ik om niet te drinken geven uit de bron 

van het water des levens. Wie overwint, zal dit alles krijgen en Ik zal 

zijn God zijn en hij mijn zoon.’ 

Woord van de Heer - Wij danken God. 
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Tussenzang: Psalm 25-3  

 

 
 

Vz: Omdat Gij zijt zoals Gij zijt: zie naar mij om  

       en wees mij genadig,  

       want op U wacht ik een leven lang. 

 
 

Vz: Zijt Gij het, Heer, die komen zal,  

      of moeten wij een ander verwachten?  

      Heer, mijn God, ik ben zeker van U. 

 

 
 

Vz: Gij geeft uw woord aan deze wereld, Gij zijt mijn lied,  

      de God van mijn vreugde, naar U gaat mijn verlangen, Heer. 
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Vers voor het evangelie 

 
 

Koor: Ik ben de weg, de waarheid en het leven; 

          niemand komt tot de Vader, tenzij door Mij.  (refr.) 

 

Evangelie - Lucas 23, 44-46.50.52-53; 24, 1-6a  
(allen gaan staan, indien mogelijk) 

Het was omtrent het zesde uur; er viel duisternis over heel de streek 

tot aan het negende uur toe doordat de zon geen licht meer gaf. Het 

voorhangsel van de tempel scheurde middendoor. Toen riep Jezus 

met luide stem: ‘Vader, in uw handen beveel Ik mijn geest.’ Nadat 

Hij dit gezegd had, gaf Hij de geest. 

Nu was er een zekere Jozef, lid van de Hoge Raad, een welmenend 

en rechtschapen man. Deze ging naar Pilatus en vroeg om het 

lichaam van Jezus. Na het van het kruis genomen te hebben, 

wikkelde hij het in een lijkwade. Vervolgens legde hij Hem in een 
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graf dat in steen was uitgehouwen en waarin nog nooit iemand was 

neergelegd. 

Op de eerste dag van de week echter gingen de vrouwen zeer vroeg 

in de morgen naar het graf, met welriekende kruiden die zij 

klaargemaakt hadden. Zij vonden de steen weggerold van het graf, 

gingen er binnen, maar vonden er het lichaam van de Heer Jezus niet. 

Terwijl zij niet wisten wat daarvan te denken, stonden er plotseling 

twee mannen voor hen in een stralend wit kleed. Toen zij van schrik 

bevangen, het hoofd naar de grond bogen, vroegen de mannen: 

‘Waarom zoekt ge de levende bij de doden? Hij is niet hier, Hij is 

verrezen.’ 

Woord van  de Heer - Wij danken God. 
 

Overweging 

 

Voorbeden  

Acclamatie: Heer,onze Heer, ontferm u over ons 

 

 

 

DE EUCHARISTIE 

 

 

Gereedmaken van de gaven 

 

Offerande 

 

Gebed over de gaven 

Pr. : De Heer zij met u. 

Allen : En met uw geest. 

Pr. : Verheft uw hart.  

Allen : Wij zijn met ons hart bij de Heer. 

Pr. : Brengen wij dank aan de Heer, onze God.  

Allen : Hij is onze dankbaarheid waardig.  
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Prefatie 

Pr. : 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 Hij die uit de dood is 

opgestaan, Hij is het licht der wereld, onze enige hoop; in onze angst 

omdat wij moeten sterven, troost ons uw belofte, dat wij eens 

onsterfelijk zullen zijn met Hem. Gij neemt het leven, God, niet van 

ons af, Gij maakt het nieuw, dat geloven wij op uw woord; en als ons 

aardse huis -ons lichaam-, afgebroken wordt, heeft Jezus al een plaats 

voor ons bereid in uw huis, om daar voorgoed te wonen.  

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

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

woorden: 

 

Heilig 

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 

Pr. : Heer onze God, Gij zijt heilig en goed en zó bekend met ons 

dat onze namen staan geschreven in uw hand. Geen mens zult Gij 

vergeten dank zij Jezus Christus, uw Zoon, die Gij hebt voortgebracht 

en uitgezonden hebt om tranen te drogen van mensen die geslagen zijn, 

om het hart te helen van mensen die gebroken zijn, om brood te worden 

voor vandaag en de vrede zelf te zijn. Wij danken U, dat Hij ons ruimte 

geeft en vrijheid schept. Wij danken U, dat Hij de naam geworden is 

voor heel ons leven ten einde toe. 

Heilig deze gaven, met de dauw van uw heilige Geest, dat zij voor ons 

worden tot Lichaam en Bloed van Jezus Christus onze Heer. 
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Want in de nacht dat Hij zijn leven gaf, nam Hij brood in zijn handen. 

Hij zegende U, Hij 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. 

 

Ook nam Hij de beker, zegende U weer, en gaf hem aan zijn leerlingen 

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. 

 

Verkondigen wij het mysterie van het geloof. 

 

Allen:  Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, 

verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. 

 

Heer onze God, zo gedenken wij Hem die weet wat lijden is en die de 

dood heeft gezien; die Gij hebt opgewekt en naam gegeven hebt hoog 

boven alle namen. Jezus, de Heer is Hij, die is en blijven zal, uw 

rechterhand, en tot Hij komt, verkondigen wij Hem door deze 

levensbeker en door dit brood dat wordt gedeeld. 

Wij bidden U, zend dan uw Geest in ons, die over deze aarde gaat, en 

maak ons tot een volk dat recht doet om gerechtigheid; maak leven en 

welzijn toch groter en sterker dan oorlog en dood; en laat ons mensen 

zijn die woningen bouwen voor uw stad van vrede; breek het geweld in 

ons en breng ons thuis bij U, uit kracht van Hem, de Mensenzoon hier 

in ons midden. 
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Bevestig uw kerk die in ballingschap is en maak haar één in liefde en 

geloof, tezamen met uw dienaar Franciscus onze paus, met Willem 

onze bisschop, en met alle bisschoppen ter wereld. 

Samen met heel uw volk, met Maria, altijd maagd, de moeder van de 

Heer, met de apostelen, martelaren, en al uw heiligen, vragen wij om 

uw barmhartigheid voor levenden en doden, erkennen wij uw grootheid 

en brengen wij U onze dank. 

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 in eeuwigheid. 

Allen : Amen. 

 

 

 

COMMUNIERITUS 

 

 

Onze Vader                                    (allen gaan staan indien mogelijk) 

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

ons gegeven heeft: 

Allen : 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.  

Allen : Amen. 

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

Allen : 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 

 

Communielied: Nu wij geroepen 

Nu wij geroepen naar waar stilte is, 

zoeken naar taal in onze duisternis: 

Christus, wees naast ons als wij rouwen, 

durven te twijf’len of vertrouwen. 

 

Gebed na de communie 
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SLOT VAN DE VIERING 

 

 

Zegen en wegzending 

 

 

Slotlied: Als God ons thuisbrengt 
 

 
 

Wij zullen zingen, lachen, gelukkig zijn.  

Dan zegt de wereld: ‘Hun God doet wonderen.’  

Ja, Gij doet wonderen, God in ons midden,  

Gij onze vreugde.     (Refr.) 

 

Breng ons dan thuis, keer ons tot leven,  

zoals rivieren in de woestijn die, 

als de regen valt, opnieuw gaan stromen.  (Refr.) 

 

Wie zaait in droefheid zal oogsten in vreugde.  

Een mens gaat zijn weg en zaait onder tranen.  

Zingende keert hij terug met zijn schoven. 
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Mogen wij rekenen op een gulle gift in de collectebus  

bij de uitgang?                                     Hartelijk dank!! 
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Verwondering 

 

Verwondering 

om wie je was, 

om wat je zei 

en deed, 

was ondertoon 

van alles 

wat van jou verteld werd. 

 

’t Drong door 

in stem 

en ogen 

en gebaar, 

in klank en kleur 

in lach en traan, 

van ieder die zo van je hield 

en zonder jou moet verdergaan. 

 

Uit: ‘Zaaien in tranen’ 
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