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OPENING VAN DE VIERING                                   Wilt u a.u.b. gaan staan?  

LIED: KOM IN DE KRING VAN GOD GEZIN 

Kom in de kring van Gods gezin, 
geef mij een hand en kom, 
want er is plaats voor iedereen, 
kom in de kring. 
 
Kom in de kring van Gods gezin, 
zoals Rebekka kwam 
in het gezin van Abraham, 
kom in de kring. 
 
Kom in de kring van Gods gezin, 
net zoals Petrus kwam 
bij de discipelen van de Heer, 
kom in de kring. 
 
Kom in kring van Gods gezin, 
net zoals Paulus kwam 
in de gemeente van de Heer, 
kom in de kring. 
 

BEGROETING  
Pastor:  In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest 

Allen:  Amen.  

Pastor:  De genade van onze Heer Jezus Christus,  de 

liefde van God en de gemeenschap van de 

Heilige Geest zij met U allen.  

Allen:  En met uw geest.  
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WELKOMSWOORD            Wilt u a.u.b. gaan zitten?  

SCHULDBELIJDENIS  
Pastor:  Broeders en zusters om de Eucharistie goed te kunnen 

vieren vragen wij God en elkaar om vergeving.  

Allen:  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.  

Pastor:  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 2x 

Christus ontferm U 2x 

Heer ontferm U 2x 

 

 

GLORIA: EER ZIJ DE GOD 

         Wilt u a.u.b. gaan staan?  

Eer zij de God van de hemel, de Heer van de geschiedenis. 
Eer zij de Koning der volken. Gloria in excelsis. 
Eer zij de Vader almachtig. De God die hoog verheven is 
Wil onder mensen verkeren. Gloria in excelsis! 
 

2  



  

Vrede bij mensen op aarde waar Hij al mee begonnen is. 
Vrede bij kleinen en groten. Gloria in excelsis! 
Licht van de zon in de opgang verdrijft de grote duisternis. 
Vrede bij mensen op aarde. Gloria in excelsis! 

 
  

OPENINGSGEBED            Wilt u a.u.b. gaan zitten?  
  

Pastor: Heer, laat het wereldgebeuren verlopen volgens uw 
heilsplan. Geef uw vrede op aarde. Breng uw kerk tot 
zekerheid en rust: dat zij haar vreugde vindt in 
dienstbaarheid en toewijding aan U.  
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, 
Die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige 
Geest, God, door eeuwen der eeuwen.  

Allen: Amen.  

 

 

DIENST VAN HET WOORD  
  
INLEIDEND GESPREK  
  

“De pastoor heeft het weer goed gezegd in zijn preek, vind je ook 

niet?” 

 

“Nou en of! ‘Haal eerst de balk uit je eigen oog en dan de splinter uit 

het oog van de ander.’ 

Dat is iets om over na te denken. Weet je wat ik dacht? Dat zou 

buurman van Houten wel boven zijn bed mogen hangen!” 
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“Nou, ik dacht toch precies hetzelfde! Wat kan die vent vervelend 

zijn! Altijd heeft hij kritiek op ons. De ene keer is onze muziek veel te 

hard, de andere keer maken de kinderen teveel lawaai. Dan weer 

heeft hij last van de hond die zo veel blaft en laatst was hij weer aan 

het zeuren over die blaadjes die bij hem in de tuin vielen.” 

 

“Je kunt bij hem nooit iets goed doen! Alsof hij zelf zo gemakkelijk is! 

Als bij hem de radio aan staat, dan hoor je het vier straten verder en 

hij moet ook altijd zo nodig het gras maaien. Wanneer wij eens lekker 

rustig in de tuin van het zonnetje willen genieten. Nee, buurman haal 

eerst die balk maar uit je eigen oog! Die spreuk kan hij boven zijn bed 

hangen, in een gouden lijstje!” 

 

TUSSENZANG : BEWAAR JE OOG 
  

Bewaar je oog, bewaar je oog 
voor wat je ziet. 
Bewaar je oog, bewaar je oog voor 
wat je ziet. 
Want de Heer die op je let, 
Hij verhoort jouw gebed. 
Bewaar je oog, bewaar je oog voor wat je ziet. 
 
Bewaar je oor, bewaar je oor voor wat je hoort. 
Bewaar je oor, bewaar je oor voor wat je hoort. 
Want de Heer die op je let, 
Hij verhoort jouw gebed. 
Bewaar je oor, bewaar je oor voor wat je hoort. 
 
Bewaar je tong, bewaar je tong voor wat je zegt. 
Bewaar je tong, bewaar je tong voor wat je zegt. 
Want de Heer die op je let, 
Hij verhoort jouw gebed. 
Bewaar je tong, bewaar je tong voor wat je zegt. 
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Bewaar je hand, bewaar je hand voor wat je doet. 
Bewaar je hand, bewaar je hand voor wat je doet. 
Want de Heer die op je let, 
Hij verhoort jouw gebed. 
Bewaar je hand, bewaar je hand voor wat je doet. 
 
Bewaar je voet, bewaar je voet voor waar je gaat. 
Bewaar je voet, bewaar je voet voor wat je gaat. 
Want de Heer die op je let, 
Hij verhoort jouw gebed. 
Bewaar je voet, bewaar je voet voor waar je gaat. 
 
Bewaar je hart, bewaar je hart voor wie je gelooft. 
Bewaar je hart, bewaar je hart voor wie je gelooft. 
Want de Heer die op je let, 
Hij verhoort jouw gebed. 
Bewaar je hart, bewaar je hart voor wie je gelooft. 
 
Bewaar je hoofd, bewaar je hoofd voor wat je denkt. 
Bewaar je hoofd, bewaar je hoofd voor wat je denkt. 
Want de Heer die op je let, 
Hij verhoort jouw gebed. 
Bewaar je hoofd, bewaar je hoofd voor wat je denkt. 
Bewaar je hoofd, bewaar je hoofd voor wat je denkt. 
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VERS VOOR HET EVANGELIE          Wilt u a.u.b. gaan staan?  

(Joh. 14, 23)  
  

Pastor: Alleluia. Als iemand Mij liefheeft, zal mijn woord 
onderhouden; mijn Vader zal hen liefhebben en wij zullen 
tot hem komen. Alleluia. 

Alleen: Alleluia.  

  
 

EVANGELIE       

Volgens Lucas 6, 39-45 
  
Verteller: Op een dag vertelde Jezus aan zijn leerlingen deze gelijkenis

  

Jezus:  

 

 

 

 

 

Mensen: 

Jezus: 

 

 

 

 

 

 

“Kan soms de ene blinde de andere leiden? 

Dan vallen ze allebei in de kuil! 

De leerling is niet meer dan zijn meester: 

Waarom kijken jullie naar de splinter in het oog van je 

broeder en merk je niet dat er een balk zit in je eigen oog? 

Hoe kunnen jullie tegen een ander zeggen: 

‘Vriend, laat mij de splinter uit je oog halen’, 

Terwijl je de balk in je eigen oog niet ziet? 

Schijnheilige, 

haal eerst die balk uit je eigen oog, 

dan kun je scherp genoeg zien 

om de splinter weg te halen, 

die in het oog van de ander zit. 

Er bestaat geen goede boom die zieke vruchten draagt. 
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Jezus: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Net zo min bestaat er een zieke boom die goede vruchten 

voortbrengt. 

Elke boom kun je herkennen aan zijn vruchten. 

Je kunt geen vijgen plukken van een doornstruik 

En ook geen druiven oogsten van een braamstruik. 

Een goed mens brengt het goede tevoorschijn uit zijn 

goede hart als uit een voorraadkamer. 

Maar een slecht mens brengt uit zijn slecht hart het 

slechte tevoorschijn. 

Want waar het hart van vol is, 

Daar loopt de mond van over.” 

 

Zo spreekt de Heer 

 

Allen: Wij danken God.  

  

  

  

  

  

OVERWEGING               Wilt u a.u.b. gaan zitten?  

  

GELOOFSBELIJDENIS           Wilt u a.u.b. gaan staan?  
 

Ik Geloof 

Solo: 

Ik geloof in God. 

Ik geloof in Jezus. 

Ik geloof in de Heilige Geest. 

Die er altijd is geweest. 

Ik geloof, al ben ik klein, 

dat ik een kind van God mag zijn, 

dat ik een kind van God mag zijn. 
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Samen: 

Ik geloof in God. 

Ik geloof in Jezus. 

Ik geloof in de Heilige Geest. 

Die er altijd is geweest. 

Ik geloof, al ben ik klein, 

dat ik een kind van God mag zijn, 

dat ik een kind van God mag zijn. 

 

 

  

  

 

Pastor:  
  

 
VOORBEDEN          Wilt u a.u.b. gaan zitten? 

 
 

Bidden wij tot God, die steeds weer bereid is om ons te 

vergeven. 

Kind 1:  Voor alle mensen die werkzaam zijn in uw Kerk, dat zij 

steeds oog zullen hebben voor hun eigen fouten en 

tekortkomingen. 

  Laat ons bidden.  

Allen:  
  

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.  

Kind 2:  Voor alle volkeren van de wereld, dat zij door goed naar 
elkaar te luisteren bereid zijn van elkaar te leren en samen 
te werken.  
Laat ons bidden.  

Allen:  
  

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.  

Kind 3:  Voor mensen die hun hart vullen met geweld, boosheid en 

wraak. Dat zij geraakt mogen worden door Gods 

barmhartige liefde.  

 Laat ons bidden.  

Allen:  
  

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.  
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Kind 4:  Voor onszelf, dat wij steeds meer bereid zijn onze eigen 

fouten eerlijk te zien en daardoor meer begrip zullen 

krijgen voor de fouten van anderen. 

                    Laat ons bidden.  
Allen: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.  
  

Lektor: Parochiële intenties.  
 Kami mohon.   

Allen: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.  
 
 

DIENST VAN DE EUCHARISTIE  
  

OFFERANDELIED: LEER ONS OM TE DELEN 
  

We zijn op deze wereld met zovelen 
De één is arm de andere is rijk 
De hoogste tijd om alles te gaan delen 
Voor God is immers iedereen gelijk 
 
(2x) 
Leer ons om te delen 
Leer ons om te delen 
Leer ons van Uw koninkrijk 
 
We hebben hier zoveel om mee te spelen 
We gaan gewoon naar school toe elk jaar weer 
Toch wordt het echt niet minder als we delen 
Uiteindelijk wordt het alleen maar meer 
 
(2x) 
Leer ons om te delen 
Leer ons om te delen 
Leer ons van Uw liefde Heer 
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DIENST VAN DE TAFEL  
  

Pastor: Bidt broeders en zusters,  
Dat ons offer aanvaard kan   worden door  God de 
almachtige Vader.  

Allen: 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: Heer God, U heeft ons zelf deze gaven geschonken die 
wij op dit altaar leggen. Neem hen aan als een teken 
van onze overgave. Geef ons de kracht te leven volgens 
uw wil opdat wij eens het eeuwig geluk mogen 
ontvangen. 
Dat bidden wij U door Christus onze Heer. 

Allen: Amen.  
  

 

PREFATIE             Wilt u a.u.b. gaan staan?  
 

 

 

 

  
Pastor:  De Heer zal bij ons zijn.  

Allen:  De heer zal ons bewaren.  

Pastor:  Verhef je hart.  

Allen:  Wij zijn met ons hart bij de Heer.  

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

Allen:  Hij is onze dankbaarheid waardig.  

Pastor:  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 
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niet alleen  al het goede met elkaar te 
delen,  maar ook al wat moeilijk 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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Pastor:  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:  
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Allen:  Goede God, wij loven U.  

                    Goede God, wij danken U.  

Pastor:  Hij leeft nu bij U en toch is Hij ook dicht bij  ons.  

Allen:  Goede God, wij loven U.  

Goede God, wij danken U.  

Pastor:  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.  

Allen:  Goede God, wij loven U.  

Goede God, wij danken U.  

Pastor:  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 Franciscus, 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.  

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 de eeuwigheid.  

   Amen.  
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ONZE VADER            Wilt u a.u.b. gaan staan?  
  

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

  

LIED: Onze Vader  
  

Onze Vader in de Hemel 

heilig is Uw naam 

Laat Uw Koninkrijk spoedig komen 

Laat Uw wil worden gedaan 

In de hemel, zo ook hier op aard’ 

 

Onze Vader in de Hemel 

heilig is Uw Naam 

Laat Uw Koninkrijk spoedig komen 

Laat Uw wil worden gedaan 

In de hemel, zo ook hier op aard’ 

 

Refrein: 

Want van U is het Koninkrijk, de kracht en 

de heerlijkheid, tot in eeuwigheid 

Want van U is het Koninkrijk, de kracht en 

de heerlijkheid, tot in eeuwigheid 

 

Onze Vader in de hemel 

geef ons daaglijks brood 

En vergeef ons onze schulden 

gelijk ook wij dat doen 

hen vergeven die ons iets schuldig zijn 
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Refrein: 

Want van U is het Koninkrijk, de kracht en 

de heerlijkheid, tot in eeuwigheid 

Want van U is het Koninkrijk, de kracht en 

de heerlijkheid, tot in eeuwigheid 

 

En leid ons niet in verzoeking 

maar verlos ons van het kwaad 

 

Refrein: 

Want van U is het Koninkrijk, de kracht en 

de heerlijkheid, tot in eeuwigheid 

Want van U is het Koninkrijk, de kracht en 

de heerlijkheid, tot in eeuwigheid 

Amen, amen 

 

  

VREDESWENS  
  
Pastor:  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.  

Allen:  Amen.  

Pastor:  De vrede des Heren zij altijd met u.  

Allen:  En met uw geest.  
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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 
erbij. Wil me altijd geven liefde om 
te leven zonnig en blij, zonnig en 
blij!  
  

Geef mij je hand, geef mij je lach 
erbij, 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!  
 

LAM GODS             Wilt u a.u.b. gaan zitten?  
   

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  
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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 U tot mij komt, maar 
spreek slechts één woord en ik zal gezond worden.  

  

COMMUNIE LIED: 10.000 REDENEN 
  

De zon komt op, maakt de morgen wakker 
mijn dag begint met een lied voor U. 
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen, 
laat mij nog zingen als de avond valt. 
 
Reff: Loof de Heer, o mijn ziel. 

O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit, 
o mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam. 

 
Heer vol geduld toont U ons Uw liefde. 
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht. 
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen, 
tienduizend redenen tot dankbaarheid. Reff: 
 
En op die dag, als mijn kracht vermindert, 
mijn adem stokt en mijn einde komt, 
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen, 
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. Reff: 
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GEBED NA DE COMMUNIE  
  

Pastor:       Barmhartige God, 
In deze maaltijd zijn we gevoed  met uw heilzame gave. Dit 
sacrament geeft ons in deze tijd de kracht en eens het 
eeuwig leven. Door Christus onze Heer. 
Allen: Amen.  

  
AFSLUITING VAN DE VIERING  
  

MEDEDELINGEN  

  

ZEGEN EN WEGZENDING  
  
Pastor:  De Heer zal bij ons zijn.  

Allen:  De Heer zal ons bewaren.  

Pastor:  Zegene ons de almachtige God, Vader, Zoon en Heilige 

Geest  

Allen:  Amen.  

Pastor:  Gaat nu allen heen in vrede.  

Allen:  Wij danken God.  
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SLOTLIED: WE ARE MARCHING 
  

We are marching in the light of God, 

we are marching in the light of God. 

We are marching in the light of God, 

We are marching in the light of God. 

 

 

We are marching, marching, 

We are marching, marching, 

We are marching in the light of God. 

We are marching, marching, 

We are marching, marching, 

We are marching in the light of God. 

 

Wij geloven in de kracht van God, 

wij geloven in de kracht van God. 

Wij geloven in de kracht van God, 

wij geloven in de kracht van God. 

 

Als een leger, als een leger,  

wij geloven in de kracht van God. 

Wij geloven, wij geloven,  

Wij geloven in de kracht van God, 

wij geloven in de kracht van God. 

 

We are living in the love of God, 

we are living in the love of God. 

We are living in the love of God, 

we are living in the love of God. 
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We are living, living, 

We are living, living, 

We are living in the love of God. 

We are living, living, 

We are living, living, 

We are living in the love of God. 

  
  
  
  
  
  

 
  
  
  
   
 Voorganger: Pastor Klemens Hayon, SVD  
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