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

OPENINGSLIED:  Leg je hand maar in de hand van Jezus  

Leg je hand maar in de hand van Jezus, 
weet je dat Hij heel veel van je houdt. 
Ook voor jou wil Hij met liefde zorgen, 
als je helemaal op Hem vertrouwt. 
 

Zet je voet maar bij de voet van Jezus, 
als je met Hem gaat, loop je goed. 
Is de weg soms moelijk in het donker, 
Hij weet altijd waar je komen moet. 
 

Geef je hart maar helemaal aan Jezus, 
niemand is er die je beter kent. 
Hoor je wel wat Hij je steeds wil zeggen: 
het is goed als je dicht bij Mij bent. 
 

OPENING EN 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. 
 

GEBED  OM VERGEVING         Wilt u a.u.b. gaan zitten? 

Pastor:  Broeders en zusters, belijden wij onze zonden, bekeren wij ons 
tot God om de heilige eucharistie goed te kunnen vieren. 
Heer, die in deze wereld zijt gekomen om de liefde van de Vader 
aan ons te laten zien en ons het leven te brengen,              
ontferm U over ons. 
 

Allen:  Heer, ontferm U over ons 
 

Pastor: Christus, die eens voor al gestorven bent voor de zonden         
om ons tot God te brengen, ontferm U over ons. 

 

Allen:  Christus, ontferm U over ons. 
 

Pastor: Heer, die uw Geest uitstort over alle mensen                              
en de schepping weer nieuw maakt, ontferm U over ons.   
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Allen:  Heer, ontferm U over ons.  
 

Pastor: Moge de almachtige God zich over ons ontfermen,  
onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. 

 

Allen:  Amen. 
 
GLORIA 

Lied: GLORIA 

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! 
 
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 

Pastor: Barmhartige God, 
Door de vrijwillige gehoorzaamheid van Jezus uw Zoon  
heeft U de gevallen mensheid weer opgericht.  
Wij vragen U:  
bevrijd ons van zonde en schenk ons de ware blijdschap. 
Laat ons eens delen in uw eeuwige vreugde. 
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met U leeft  
en heerst in de eenheid van de heilige Geest, God,  
door de eeuwen der eeuwen.  

 

Allen: Amen.  
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DIENST  VAN HET  WOORD 

SPIEGELVERHAAL 

Verteller: Het is een stralende zaterdag. Kees is blij, want vandaag gaat hij 
met zijn vader een flinke toh door de bossen maken.  
De rugzakken zijn gevuld en vol goede mood gaat het tweetal  
op pad. Na een poosje merkt vader dat zijn zoon telkens wat 
achter blijft.  
 

Vader: Ben je moe, jongen?  
 
Kees:  Nee, hoor! Hoezo? 
 
Vader:    Ik dacht dat je rugzak wat zwaar begon te wegen. 
 
Verteller: Kees, die zich niet wil laten kennen, zegt heel stoer: 
 
Kees:  Nee hoor, helemaal niet! Het gaat best! 
 
Verteller:  Maar, zoals dat bij lange wandelingen gaat,  

elk pondje begint op den duur zwaarder te wegen.  
Op het laatst komt Kees nauwelijks meer vooruit.  
Hij vraagt of ze een poosje kunnen rusten. 
 

Vader: Wat heb je toch allemaal meegenomen? 
 
Kees:  Oh, niks bijzonders: een paar boterhammen, een thermosfles,  

een vogelgids, het plantenboekje, de verrekijker en een paar 
lekkere appels. Wil je er een?  
 

Vader: Jongen, wat heb jij een bagage meegenomen! 
Het lijkt wel alsof je op safari gaat!   
Ga maar eens zitten en geef mij die rugzak, dan neem ik wat  
van je spulletjes over. We eten eerst wat van die boterhammetjes 
en dat heerlijke fruit, dan scheelt alweer.  
Dan doe ik de thermosfles en de verrekijker bij mij in de rugzak.  
 

Verteller: Als ze naderhand weer verde lopen gaat alles een stuk 
gemakkelijker. Vader wijst naar een paar roofvogels die statig 
boven zweven. 

 
Vader: Dat zijn buizerds! 
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Verteller: Ze zien zelfs nog een hert dat bij een beekje water komt drinken. 
Kees geniet nu dubbel, nu zijn vader die last van hem heeft 
overgenomen. Dat is toch wel een pak van zijn hart! 

 
Verteller 2: Wie heeft er wel eens een rugzak op z’n rug?  

Wat heb je daar allemaal in? In het begin valt het allemaal wel 
mee, maar als je een tijdje gelopen hebt, gaat zo’n ding toch best 
zwaar wegen. Stel je eens voor dat je de moeilijke dingen uit als 
het ware in een rugzak op je rug zou dragen, wat zou er dan 
allemaal bij jou inzitten? (gepest worden, slechte punten op 
school, ouders gescheiden, ziekte, etcetera).  
Zou je ook wel eens blij zijn als iemand wat van jou zou  
kunnen overnemen? Luister maar wat Jezus dan tot jou zegt.  
 
 

TUSSENZANG: Het woord van God 
 
Het Woord van God brengt goede vruchten voort, 
in ieder mens die luistert naar uw woord; 
rijpt in het hart, draagt honderdvoudig vrucht: 
het keert niet onvervuld terug. 
  
Beproef mijn hart dat voor u openligt;  
niets is verborgen voor uw aangezicht. 
Dat elke stem die U nog tegenstreeft, 
moet zwijgen als U tot mij spreekt. 
  
De stem van liefde die in stilte spreekt;  
een woord van wijsheid dat mij richting geeft. 
De Geest die troost en mij in waarheid leidt; 
diep in mijn hart uw woorden schrijft. 
  
O levend brood dat al mijn honger stilt, 
waar ik naar hunker, wat ik proeven wil. 
Dit hemels brood, het mens geworden Woord, 
is Christus die ik toebehoor. 
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EVANGELIE                  Wilt u a.u.b. gaan staan? 

 
Matteüs 11, 25-30 
 
Op een dag zei Jezus: 
“Ik dank U, Vader, Heer van hemel en aarde,  
omdat U deze dingen verborgen gehouden hebt  
voor wijze en verstandige mensen,  
maar ze hebt laten zien aan kinderen. 
Ja, Vader, U vindt dat zo het beste. 
Alles is Mij door mijn Vader in handen gegeven. 
Niemand kent de Zoon behalve de Vader, 
en niemand kent de Vader behalve de Zoon 
en degene aan wie de Zoon Hem wil laten zien. 
Kom allemaal naar Mij toe, 
die uitgeput bent en die zware lasten moet dragen. 
Neem mijn juk op je schouders en leer van Mij: 
Ik ben zachtmoedig en nederig van hart; 
en jullie zullen rust vinden voor je ziel. 
Want mijn juk is zacht en mijn last is licht.” 
 
Zo spreekt de Heer. 
 
Allen: Wij danken God. 
 
HOMILIE                Wilt u a.u.b. gaan zitten? 
 
GELOOFSBELIJDENIS 
 
Pastor: Nu gaan we samen zingen dat we geloven in een God  

die voor ons zorgt.  
 
LIED : Geloofsbelijdenis      
 

God, ik geloof in uw scheppende kracht,  
Uw liefde voor iedere mens.  
Ik geloof U, als Vader die steeds op ons wacht 
en in ons geluk als uw wens.  
Ik geloof in uw Geest, die ons nimmer ontbrak,   
Hij houdt ons in liefde bijeen. 
…Maar sterk ons geloof, zo wankel en zo zwak   
door twijfels en moeilijkheden heen.   
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 Christus, de Zoon van de levende God   
 Op aarde verschenen als mens.  
 Ik geloof U als eerlijk begaan met ons lot 
 en in ons geluk als uw wens. 
 Ik geloof dat het lijden en sterven U brak 
 en dat u weer levend verscheen. 
 …Maar sterk ons geloof, zo wankel en zo zwak 
 door twijfels en moeilijkheden heen. 
 

Samen verenigd rond Christus de Heer, 
Zo vormen wij allen de kerk. 
Ik geloof in haar ware gestalte en leer, 
Haar eenheid in liefde en werk. 
Ik geloof in het vuur, dat de Heer eens ontstak 
Door dood en verrijzenis heen. 
…Maar sterk ons geloof, zo wankel en zo zwak 
door twijfels en moeilijkheden heen. 
 
VOORBEDEN 
 
Pastor:  Bidden wij tot God, bij Wie wij altijd rust kunnen vinden. 
 
Voor alle priesters in onze Kerk, dat zij naar het voorbeeld van Jezus 
zachtmoedig en nederig van hart kunnen zijn. 
Laat ons bidden: 
Allen:  Heer onze God, wij bidden U verhoor ons. 
 
Voor allen die onder grote zorgen gebukt gaan,  
dat zij bij Jezus rust kunnen vinden. 
Laat ons bidden: 
Allen:  Heer onze God, wij bidden U verhoor ons. 
 
Voor alle wijze en geleerde mensen,  
dat zij ook hun hart openen voor de Blijde Boodschap van Jezus Christus. 
Laat ons bidden: 
Allen:  Heer onze God, wij bidden U verhoor ons. 
 
Voor ons, dat wij in de komende vakantieperiode  
de tijd nemen om bij Jezus tot rust te komen. 
Laat ons bidden: 
Allen:  Heer onze God, wij bidden U verhoor ons. 
 
 



 

7 
 

DIENST VAN DE EUCHARISTIE 
 
OFFERANDELIED: Trimalah ya Bapa 
 
Trimalah roti anggur persembahan diri kami, trimalah ya Bapa trimalah 
Pralambang karya kami suka duka hidup ini 
trimalah ya Bapa trimalah. 
 
Reff.: Trimalah syukur kami atas sgala kurnia-Mu,  

 trimalah ya Bapa trimalah 
Trimalah syukur kami atas sgala kurnia-Mu,  
 trimalah ya Bapa trimalah 

 
Trimalah berkatilah persembahan bersahaja 
trimalah ya Bapa trimalah 
Satukan dengan kurban Yesus Kristus Putera-Mu 
trimalah ya Bapa trimalah. Reff:  
 
DIENST VAN DE TAFEL 
 

Pastor: Bidt broeders en zusters dat mij en uw offer  
aanvaard moge 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 geheel zijn Heilige Kerk.  

 
GEBED OVER DE GAVEN 
 
Heer, deze gaven bieden wij U aan tot eer van uw Naam. 
Wij bidden U: 
moge dit sacrament ons nieuw maken 
en ons helpen een leven te leiden 
dat van dag tot dag steeds meer op U gericht is. 
Door Christus onze Heer. 
 
Allen: Amen. 
 
TAFELGEBED                  Wilt u a.u.b. gaan staan? 
 

Pastor: De Heer zal bij jullie zijn. 
 

Allen: De Heer zal u bewaren. 
 

Pastor: Open je hart voor Jezus. 
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Allen: Wij zullen tot Hem bidden. 
 

Pastor: Wij gaan samen God bedanken. 
 

Allen: Het is goed om God te bedanken. 
 

Pastor: Wij danken U, God. Alle leven komt uit uw hand.  
U gaf het ons en ziet ons graag altijd gelukkig.  
Daarom hebt U Jezus uit de dood gered.  
Als eerste van ons allen gaf U hem nieuw leven.  
Zo hebt U ook aan ons beloofd: een leven zonder einde, 

   zonder pijn en zonder tranen.  
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 van Uw heerlijkheid 
Vol zijn hemel en aarde 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! 
 

     Wilt u a.u.b. gaan knielen? 
 

Pastor:  Ja God, U bent heilig en goed voor ons en voor alle mensen. Wij 
danken U vooral voor Jezus christus, uw Zoon. Hij heeft ons 
verteld hoe U ons roept over de dood tot euwig leven en liefde 
heel zijn leven lang. Op dit ogenblijk brengt Hij ons samen rond 
deze 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: 
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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. 

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.  
 

Pastor: 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: 
 

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 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 Paus  Fransiscus,  aan onze bisschop Johannes 
en aan alle andere bisschoppen. Geef de vreugde van het 
paasfeest in het hart van ons allen die op U vertrouwen. En help 
ons blijdschap brengen aan allen die leven in verdriet.  
God, onze Vader, breng ons allen eenmaal 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 eeuwigheid. Amen.  
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ONZE  VADER                                                                     Wilt u a.u.b. gaan staan? 

 
Pastor:  Laten wij nu samen het gebed bidden dat Jezus ons zelf heeft 

geleerd.  
 
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 schuld 
zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven. 
En leid ons niet in bekoring, 
maar verlos ons van het kwade.  
 

Pastor: Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef vrede in onze dagen, dat 
wij gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde 
en beveiligd tegen alle onrust. Hoopvol wachtend op de komst 
van Jezus, Messias, uw Zoon.  

 
Allen:  Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in 

eeuwigheid. Amen.  
 
VREDESGEBED 
 

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. 
Dat vragen wij U, die leeft in der eeuwen. 

 

Allen : Amen. 
 
VREDESWENS 
 
Pastor:  De vrede des Heren zij altijd met jullie 
Allen: En met uw geest 
Pastor: Wenst elkaar de vrede 
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LIED: Wil jij mijn vriendje zijn? 
 
Hé wil jij mijn vriendje zijn,  ik heb vrienden nodig 
Een vriend op wie ik bouwen kan, die ik vertrouwen kan 
Als ik me eenzaam voel en klein 
Hé wil jij mijn vriendje zijn 
 
Ja ik wil jouw vriendje zijn, jij hebt vrienden nodig 
Een vriend die naar je luisteren kan, die met je huilen kan 
Wanneer je zorgen hebt of pijn 
Ja ik wil jouw vriendje zijn 
 
Ja wij willen vrienden zijn, vrienden heb je nodig 
Een vriend op wie je rekenen kan, ik ben er zeker van 
't Is met z'n tweeën dubbel fijn 
Ja wij willen vrienden zijn 
 

LAM GODS  

Pastor: Lam Gods,  
dat wegneemt de zonden der wereld 

Allen:  Ontferm U over ons 
 

Pastor: Lam Gods,  
dat wegneemt de zonden der wereld 

Allen:  Ontferm U over ons 
 

Pastor: Lam Gods,  
dat wegneemt de zonden der wereld 

Allen:  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 Gij tot mij komt, maar spreek 
slechts één woord en ik zal gezond worden.  
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COMMUNIE 
 
LIED: Ochtend ontluikt weer (Morning has broken) 
 
Ochtend ontluikt weer  zoals de eerste  
Roodborstje zingt weer als was hij er pas. 
Lof voor de ochtend,  lof voor het zingen: 
Dag komt tot leven,  nog steeds verrast. 
 
Dauw op de bloemen fonkelt in zonlicht, 
als eens de regen gloednieuw gras. 
Lof voor de geuren van landerijen, 
waar lang van tevoren   zijn voetstap was. 
 
Aan ons gegeven is deze ochtend 
heerlijk ontsprongen uit Edens pracht. 
Lof met verheffing voor deze morgen: 
Gods nieuwe scheppen van deze dag. 
 
 
 
LIED: Geef mij kracht 

Reff:  Geef mij kracht, heel mijn leven Heer (3x) 
  O, geef mij kracht  
  
Ik ben een mens onder velen Heer 
Ik ben een mens zoals velen Heer, 
Ik ben een mens, ‘K wil geloven Heer, 
O, geef mij kracht. Reff: 
 
Steeds op zoek naar de waarheid Heer 
Steeds op zoek naar de liefde Heer 
Steeds op zoek naar de eenheid Heer, 
O, geef mij kracht. Reff: 
 
Voor de mens wil ik leven Heer, 
Voor de mens wil ik leven Heer 
Voor de mens wil ik leven Heer 
O, geef mij kracht. Reff: 
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SLOTGEBED 
 

Pastor:  Heer, onze God, 
grote gaven heeft U ons geschonken. 
Wij bidden U: 
laat ons nooit ophouden U te loven 
voor de heilzame kracht 
die U ons geeft in deze Eucharistie. 
Door Christus onze Heer. 

 

Allen:  Amen. 
 
ZEGEN EN WEGZENDING 
 

 

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. 
 

 

SLODLIED: Zing, zing, zingen maakt blij 
 

Refrein:  
Zing, zing, zingen maakt blij, 
zingen van Jezus vrolijk en vrij! 
Zing, zing, zingen maakt blij, 
zingen van Jezus vrolijk en vrij! 
 

God is zo goed voor jou en voor mij. 
Pieker dus niet, wees dankbaar en blij. 
God heeft je lief en daarom zegt Hij: 
‘Ben je soms moe, kom dan maar bij Mij.’ 
 

          Ben je alleen en heb je verdriet, 
          lijkt het soms net of niemand je ziet, 
          kijk dan omhoog, de hemel is blauw. 
          Weet je dat God zijn Zoon gaf voorjou? 
 

Zing maar in huis, op school en op straat 
en je zult zien hoe goed alles gaat. 
Wees toch niet bang, want Jezus belooft: 
'Ik ben bij jou als jij maar gelooft.' 
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