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KKI Den Haag-Una Sancta

OPENING VAN DE VIERING

Wilt u a.u.b. gaan staan?

LIED: Wees welkom allemaal
Wees welkom allemaal,
wees welkom eenmaal andermaal,
wij hebben hier een uurtje feest,
met mensen één van hart en geest,
dat maakt het leven fijn
voor groot en voor klein.
Wees welkom allemaal,
en luister naar een mooi verhaal,
van Jezus die de mensen kent,
hoe groot of ook hoe klein je bent,
Hij wil er altijd zijn:
voor groot en voor klein.
Wees welkom allemaal,
een beetje stil en geen kabaal,
maar zingen mag je allemaal,
met zingen bid je wel tweemaal,
dus zing maar met ons mee,
en bid nu voor twee.

BEGROETING
Pastor:
Allen:
Pastor:

Allen:

In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest
Amen.
De genade van onze Heer Jezus Christus,
de liefde van God en de gemeenschap van de
Heilige Geest zij met U allen.
En met uw geest.
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WELKOMSWOORD

Wilt u a.u.b. gaan zitten?

SCHULDBELIJDENIS
Pastor:
Allen:

Pastor:
Allen:

Broeders en zusters, om de Eucharistie goed te kunnen
vieren vragen wij God en elkaar om vergeving.
God, onze Vader,
U houdt van ons, wij zijn uw kinderen.
Maar we doen allemaal wel eens iets verkeerd.
Dat vinden we jammer en we hebben er spijt van.
Wilt U onze fouten vergeven?
Dan kunnen we allemaal samen, als goede vrienden,
rond uw tafel zitten.
God, help ons om goede mensen te zijn,
die van elkaar houden.
Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze
zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.
Amen.

LIED: Tot 7x70 maal
Tot zevenmaal zeventig maal
Vergeef ik een ander zijn schuld
Tot zevenmaal zeventig maal
De Heer heeft met mij ook geduld
LOFZANG: Here der Heren

Wilt u a.u.b. gaan staan?

Here der Heren, Koning der Koningen
U wil ik eren, U wil ik lof zingen.
Rots aller eeuwen. U bent mijn vesting
Mijn vaste burcht, bij wie ik schuil.
Reff: Eer aan de Vader. Eer aan de Zoon.
Eer aan de Geest. U heb ik lief.
Halleluja, Halleluja
Halleluja, Halleluja.
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Eer aan de Vader, die alle dingen schiep.
Eer aan de Zoon, die mij tot leven riep.
Eer aan de Geest, U maakt ons samen één.
U alleen, U heb ik lief. Reff:
OPENINGSGEBED
Pastor:

Allen:

Wilt u a.u.b. gaan zitten?

God, U geeft ieder van ons talenten en schenkt ons
vertrouwen. Wij vragen U: open ons hart
om Uw woord te kunnen verstaan zodat wij het in ons
leven waar kunnen maken. Dit vragen wij U
door Christus onze Heer die leeft en regeert met U
en de heilige Geest, nu en tot in eeuwigheid.
Amen.

DIENST VAN HET WOORD
INLEIDEND GESPREEK
“Iedereen heeft wel iets waar hij goed in is,”zegt de meester op
school.”met een deftig woord noem je dat een talent. Waar ben jij
bijvoorbeeld goed in, Gert-Jan?”Nou meneer, ik kan heel goed
tekenen. Ik wil later schilder worden, net zoals Vincent van Gogh en
Rembrand.” “Nou Geert, Jan, ik zou zeggen: succes er mee. Marlies,
vertel eens wat jij goed kunt.”
“Ik ben goed in taal, als ik later groot ben, dan wordt ik schrijfster.”
“Ik kan heel aardig piano spelen,”zegt Anton trots. “Ik kan goed met
de computer overweg!” roept Piet, die naast hem zit.
“En Wim, wat zijn jouw talenten?”vraagt de meester.
“Nou..., eh..., eigenlijk ben ik nergens goed in. Ik kan niet echt goed
leren en sporten is evenmin mijn sterkte kant. In muziek of tekenen
ben ik ook al geen kei. Ik kan niet veel. Het enige dat ik kan is mensen
aan het lachen maken. Mijn vader zegt dat ik een echte vrolijke Frans
ben, maar dat klopt niet, hoor. “
‘Nee, hoezo dat?”vraagt de meester verbaasd.
“Nou, ik heet geen Frans, ik heet Wim!”
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De hele klas begint te lachen. Als ze weer wat rustig geworden zijn,
zegt de meester: “Wim, je kunt tevreden zijn met wat je gekregen
hebt. Jij hebt de gave om andere mensen blij en gelukkig te maken.
Dat is heel belangrijk. Kijk maar naar de CliniClowns, die kinderen in
het ziekenhuis aan het lachen maken . Doe er wat mee in je leven,
want er is al meer dan genoeg verdriet en ellende op de wereld.”
Waar zijn jullie allemaal goed in? In tekenen? In rekenen?
Of misschien wel in knutselen? Ja, iedereen is anders. Het gaat er ook
niet om wat voor talenten je gekregen hebt. Het gaat om de manier
waarop je ze gebruikt. Doe je er iets mee? Gebruik je ze alleen maar
om er zelf beter van te worden, of maak je er ook andere mensen
gelukkig mee? Gebruik jij jouw talenten zó dat God trots op je kan
zijn? Luister maar naar wat de mensen uit het evangelie met hun
talenten doen.
TUSSENZANG : A gift to you
Everything I am
Everything I'll be
I give it to You, Lord
And do it thankfully
Every song I sing
Every praise I bring
Everything I do is a gift to You
Everything I have
All You've given to me
I give it to You, Lord
And do it thankfully
Every song I sing
Every praise I bring
Everything I do is a gift to You
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VERS VOOR HET EVANGELIE
(Joh. 15, 4 en 5b)
Pastor:
Alleen:

Wilt u a.u.b. gaan staan?

Alleluia. Blijft in Mij, dan blijf Ik in u, zegt de Heer; wie in
Mij blijft, draagt veel vrucht. Alleluia.
Alleluia.

EVANGELIE
Volgens Matteüs 25, 14-30
Verteller: Op een dag vertelde Jezus aan zijn leerlingen deze
gelijkenis:
Jezus:
“Een man vertrok naar het buitenland. Daarom riep hij zijn
knechten bij zich en liet hen op een gedeelte van zijn bezit
passen. Aan de een gaf hij vijf talenten, aan de ander twee
aan een derde één. Hij gaf iedereen zoveel als hij aankon.
Toen vertrok hij. Die de vijf talenten gekregen had, gig er
dadelijk mee werken en verdiende er vijf bij. Zo verdiende
ook degene die er twee gekregen had, er twee bij.
Maar die er één gekregen had, ging een gat in de grond
graven en stopte het geld van zijn heer erin. Een hele tijd
later kwam de heer van de knechten terug en hield
afrekening met hen. Die de vijf talenten gekregen had
kwam naar voren met nog vijf talenten.
Hij zei:
Dienar 1: ‘Heer, op vijf talenten moest ik passen, kijk, vijf talenten
hebt ik erbij verdiend.’
Jezus:
Zijn meester zei tegen hem:
Heer:
‘Uitstekend, goede en trouwe knecht, over weinig was je
trouw, over veel mag je nu de baas zijn.
Ga binnen in de vreugde van je heer.’
Jezus:
Nu kwam ook die van de twee talenten naar voren en zei:
Dienaar 2: ‘Heer, op twee talenten moest ik passen, kijk, twee
talenten heb ik erbij verdiend.’
Jezus:
Zijn meester zei tot hem:
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Heer:

‘Uitstekend, goede en trouwe knecht, over weinig was je
trouw, over veel mag je nu de baas zijn. Ga binnen in de
vreugde van je heer. “
Jezus:
Tenslotte kwam ook die van één talent naar voren en zei:
Knecht 3: ‘Heer, ik heb ervaren dat gij een hard mens zijt. U oogst
waar u niet hebt gezaaid en haalt binnen waar u niet hebt
uitgestrooid. Daarom was ik bang en heb ik uw talent in de
grond verstopt. Hier hebt u het weer terug.’
Jezus:
Maar zijn meester gaf hem ten antwoord:
Heer:
‘Jij, slechte en luie knecht. Je wist toch dat ik oogst waar ik
niet gezaaid heb, en binnen haal waar ik niet heb
uitgestrooid? Daarom had je mijn geld op de bank moeten
zetten. Dan zou ik het bij mijn komst met rente
teruggekregen hebben. Neem hem dus dat talent af en
geef het aan hem die tien talenten heeft. Want aan ieder
die heeft, zal gegeven worden, zelfs in overvloed.
Maar wie niet heeft, hem zal nog afgenomen worden, zelfs
wat hij heeft.
En werpt die nutteloze knecht buiten in de duisternis.
Dar zal men huilen en met de tanden knarsen.’
Verteller: Woord van de Heer.
Allen:
Wij danken God.
OVERWEGING

Wilt u a.u.b. gaan zitten?

GELOOFSBELIJDENIS

Wilt u a.u.b. gaan staan?

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;
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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

Wilt u a.u.b. gaan zitten?

Pastor:

Bidden wij tot God, die altijd van ons blijft houden:

Kind 1:

Voor uw kerk, dat er mensen gevonden mogen worden,
die hun talenten willen gebruiken om te werken voor U en
voor hyun medemensen.
Laat ons zingen bidden.
Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

Allen:
Kind 2:

Allen:
Kind 3:

Allen:
Kind 4:

Allen:
Lektor:
Allen:

Voor mensen die rijk zijn, dat zij hun geld goed gebruiken
en de armen mensen op deze wereld in hun rijkdom laten
delen.
Laat ons zingen bidden.
Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.
Voor mensen die denken dat zij nergens goed in zijn, dat
zij de talenten mogen ontdekken, die God ook aan hen
gegeven heeft en dat zij er op een goede manier mee
zullen omgaan.
Laat ons zingen bidden.
Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.
Voor ons allemaal, dat wij onze talenten gebruiken om
andere mensen gelukking te maken.
Laat ons zingen bidden.
Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.
Parochiële intenties.
Kami mohon.
Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
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DIENST VAN DE EUCHARISTIE
OFFERANDELIED: Rond Brood en Wijn
Niet het laatste woord, donker en nacht
Geen stenen brood, zijn dood heeft vrede gebracht.
Reff: Rond brood en wijn, waar vrienden samen zijn.
Daar klinkt een woord, een lied,
over licht, over trouw en warmte,
wat een mens kan zijn.
Over licht, over trouw en warmte,
wat een mens kan zijn.
Mensen , macht en vuur, breken elkaar
Van hand tot hand, dit uur, een vergevend gebaar.
Reff:
Koude wereldstad dicht om ons heen
Wie vindt zijn weg, wie staat er soms niet alleen.
Reff:
DIENST VAN DE TAFEL
Pastor:

Allen:

Bidt broeders en zusters,
Dat mijn en uw offer aanvard kan worden door
God de almachtige Vader.
Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen,
tot lof en eer van Zijn Naam, tot welzijn van ons en van
heel Zijn Heilige Kerk.

GEBED OVER DE GAVEN
Pastor:

Allen:

Goede God, dit brood en deze wijn zijn tekenen
van de gemeenschap en vreugde onder de mensen.
Aanvaard deze gaven uit onze handen als een blijk
van onze goede wil om te woekeren met onze talenten.
Dat vragen wij U door Christus onze Heer.
Amen.
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PREFATIE
Pastor:
Allen:
Pastor:
Allen:
Pastor:
Allen:
Pastor:

Wilt u a.u.b. gaan staan?

De Heer is met jullie.
Hij is ook met U.
Verhef je hart.
Wij zijn met ons hart bij de Heer.
Brengen wij dan aan de Heer, onze God.
Hij is onze dankbaarheid waardig.
Wij danken U, God.
U hebt ons geschapen om op weg te gaan
naar U en in liefde te leven met elkaar.
U geeft ons ogen om elkaar te zien
en een mond om met elkaar te praten.
U legt de liefde in ons hart om niet alleen
al het goede met elkaar te delen,
maar ook al wat moelijk is.
Zo hebt U ons gemaakt en mogen wij uw kinderen zijn.
Blij danken wij U hiervoor met alle mensen
die in U geloven.
En met alle heiligen en engelen zingen wij U toe:
LIED: Heilig, heilig, heilig de Heer
Heilig, heilig, heilig de Heer
Heilig, heilig, heilig de Heer
De God der hemelse machten
De God der hemelse machten
Vol zijn hemel en aarde
Vol zijn hemel en aarde
Van uw heerlijkheid
Van uw heerlijkheid
Hosanna, hosanna, hosanna in den hoge!
Hosanna, hosanna, hosanna in den hoge!
Gezegend Hij die komt in de Naam des Heren
Gezegend Hij die komt in de Naam des Heren
Hosanna, hosanna, hosanna in den hoge!
Hosanna, hosanna, hosanna in den hoge!
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Wilt u a.u.b. gaan knielen?

Pastor:

Allen:

Ja, God, U bent heilig en goed voor alle mensen.
Wij danken U vooral voor Jezus Christus, uw Zoon.
Hij kwam in de wereld, omdat de mensen U in de steek
gelaten hadden en niets meer met elkaar te maken
wilden hebben. Hij heeft onze ogen en oren geopend en
ons gezegd wie wij zijn: broers en zusters van elkaar,
kinderen van U, onze Vader. Op dit ogenblik brengt Hij
ons samen rond deze ene tafel om te doen
wat Hij heeft voorgedaan.
Goede Vader, heilig deze gaven, brood en wijn, zodat zij
Lichaam en Bloed worden van Jezus Christus, uw Zoon.
Want op de avond voordat Hij zijn leven voor ons gaf, was
Hij met zijn vrienden voor het laatst aan tafel.
Hij nam brood, dankte U, brak het, gaf het hun en 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, Hij dankte U, gaf hem
aan zijn leerlingen en zei:
NEEMT DEZE BEKER EN DRINKT HIER ALLEN UIT,
WANT DIT IS DE BEKER VAN HET NIEUWE,
ALTIJD DURENDE 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.
Daarom zijn wij hier samen, Vader, en denken blij en
dankbaar aan wat Jezus deed voor ons geluk.
Zijn offer heeft Hij aan de kerk gegeven:
zo vieren wij zijn dood en verrijzenis.
Heilige Vader in de hemel, wij bidden U: neem ons op in
uw liefde samen met Jezus, uw beminde Zoon.
Hij is voor ons gestorven maar U hebt Hem nieuw leven
gegeven. Daarom zeggen wij:
Goede God, wij loven U.
Goede God, wij danken U.
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Pastor:
Allen:
Pastor:

Allen:
Pastor:

Allen:

Hij leeft nu bij U en toch is Hij ook dicht bij ons.
Goede God, wij loven U.
Goede God, wij danken U.
Op het einde van de tijd zal Hij als onze Heer verschijnen.
Als uw rijk gekomen is, zijn pijn en tranen, honger en
verdriet voorbij.
Goede God, wij loven U.
Goede God, wij danken U.
Vader, U hebt ons uitgenodigd om hier aan deze tafel
te eten van het Brood, het Lichaam van Christus, onze
Heer; zo maakt U ons blij door de Heilige Geest.
Wij bidden U maak ons door dit brood ook sterk, en geef
dat wij meer en meer gaan doen wat u van ons verwacht.
Denk, Heer, aan de Paus Fransiscus, aan onze Bisschop ...
en aan alle andere Bisschoppen.
Help iedereen die leerling van uw Zoon wil zijn:
laat hen vrede en vreugde brengen aan alle mensen.
God onze Vader, breng ons allemaal thuis bij U
en bij Christus, uw Zoon, samen met Maria, zijn
Moeder en met alle Heiligen. Dan zullen wij met
Jezus Christus voor altijd bij U zijn.
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 de eeuwigheid.
Amen.

ONZE VADER
Pastor:

Wilt u a.u.b. gaan staan?

Laten wij zingen tot God, onze Vader, met de woorden die
Jezus ons gegeven heeft:

LIED: Onze Vader
Onze Vader die in de hemel zijt
Uw naam worde geheiligd
Uw rijk kome, Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel
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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
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid, in eeuwigheid
Amen
VREDESWENS
Pastor:

Allen:
Pastor:
Allen:

Heer Jezus Christus, U 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.
U die leeft in eeuwigheid.
Amen.
De vrede des Heren zij altijd met u.
En met uw geest.

LIED: Geef mij je hand
Geef mij je hand, geef mij ze allebei,
en vertel me even dat je niet kunt leven
zonder mij, zonder mij!
Geef mij je hand, geef mij je hart er bij.
Wil me altijd geven liefde om te leven
zonnig en blij, zonnig en blij!
Geef mij je hand, geef mij je lach er bij,
en blijf heel je leven een beetje vreugde geven
ook aan mij, ook aan mij!
Geef mij je hand, geef mij ze allebei,
en vertel me even dat je niet kunt leven
zonder mij, zonder mij!
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LAM GODS

Wilt u a.u.b. gaan zitten?

LIED: Lam Gods
Lam Gods dat wegneemt de zonden
de zonden van de wereld
Ontferm U over ons.
Lam Gods dat wegneemt de zonden
de zonden van de wereld
Ontferm U over ons.
Lam Gods dat wegneemt de zonden
De zonden van de wereld
Geef ons de vrede
UITNODIGING TOT DE COMMUNIE
Pastor:

Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer: zie
het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.

Allen:

Heer, ik ben niet waardig dat GU tot mij komt, maar
spreek slechts één woord en ik zal gezond worden.

COMMUNIE
LIED: Ben je groot of ben je klein
Ben je groot of ben je klein of ergens tussenin;
God houdt van jou!
Ben je dik of ben je dun of ben je blank of bruin;
God houdt van jou!
Hij kent je als je blij bent; Hij kent je als je baalt
Hij kent je als je droevig bent;
Hij kent je als je straalt.
Het geeft niet of je knap bent;
Het geeft niet wat je doet;
God houdt van jou!
Hij is vol liefde.
God houdt van jou!
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GEBED NA DE COMMUNIE
Pastor:

Allen:

Goede God,
Wij danken U voor het vertrouwen dat U ons geeft en
bidden: Open onze ogen voor de
talenten die U aan ieder van ons heeft gegeven en geeft
ons de moed om ermee te woekeren
tot welzijn van elkaar. Dat vragen wij U door Jezus Christus
Uw Zoon en onze Heer in tijd en
eeuwigheid.
Amen.

AFSLUITING VAN DE VIERING
MEDEDELINGEN
ZEGEN EN WEGZENDING
Wilt u a.u.b. gaan staan?
Pastor:
De Heer zij met jullie.
Allen:
En met uw geest.
Pastor:
Zegene jullie de almachtige God, Vader, Zoon en Heilige
Geest
Allen:
Amen.
Pastor:
Gaat nu allen heen in vrede.
Allen:
Wij danken God.
SLOTLIED: Wat je zaait
Reff: Wat je zaait dat zul je oogsten
Wat je plant wordt eens gemaaid
Luister naar de Allerhoogste
Je zult oogsten wat je zaait
Ieder zaadje heeft z'n waarde
En het draagt z'n eigen vrucht
Met z'n wortels in de aarde
En z'n blaadjes in de lucht
14

Ook jouw leven is een zaadje
Alles wat je zegt en doet
Valt in één of ander gaatje
En het maakt iets slecht of goed
Reff:
Hoe je anderen hebt bejegend
Komt bij jou weer op je bord
Je zult merken als je zegent
Hoe je zelf gezegend wordt
Reff:

Voorganger: Pastor Klemens Hayon, SVD

15

