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Openingslied: Christus die verrezen is        GVL 411  
Christus die verrezen is, doet ons samenkomen;  
’t maal van zijn gedachtenis wordt hier blij hernomen.  
Broeders, zusters, opgericht, alleluia, heft uw ogen,  
alleluia, naar den hoge, heft uw ogen naar het licht.  
 
Christus brak de slavernij, brak de donk’re dagen.  
Rijzend uit zijn graf heeft Hij Adams dood verslagen.  
Broeders, zusters, opgericht, alleluia, heft uw ogen,  
alleluia, naar den hoge, heft uw ogen naar het licht.  
 
Christus die verrezen is, straalt van eeuwig leven;  
‘t maal van zijn gedachtenis zal dat ons ook geven.  
Broeders, zusters, opgericht, alleluia, heft uw ogen,  
alleluia, naar den hoge, heft uw ogen naar het licht.  
 
Kruisteken en groet – Woord ter inleiding 
 
Kyrie-litanie          GVL 215 
Voorzang 
1. God van genade, wees ons genadig, 

neem weg onze zonden opdat wij leven, 
 
Refrein 
Voorzang: Heer, ontferm U over ons. 
Allen:  Heer, ontferm U over ons. 
 
2. Laat ons weer horen van vreugde, 

en die gebroken zijn zullen weer opstaan:  Refrein 
 
3. God, schep een hart in ons dat zuiver is 

en laat uw geest ons vernieuwen:   Refrein 
 
4. open uw mond en wij zullen spreken 

en onze woorden zullen U prijzen:   Refrein 
 
5. God, neem van ons aan wat wij geven: 

ons hart dat klein is en gebroken:   Refrein 
 
 
Lofzang: Het grote danklied        GVL 636 
1. U, Heer zij lof gebracht, U klinkt ons feestlied ter ere! 

Wat Gij, Almachtige, veilig behoudt komt U eren. 
Al wat Gij geeft, alles wat ademt en leeft, 
wil U, zijn Oorsprong, vereren. 

 
2. Wie in Uw liefde woont, heiligen engelen koren, 

wie aan Uw rechterhand neerzit, in liefde herboren, 
zingt duizendmaal, zingt het hoogheilig koraal:  
Heilig is God in den hoge! 

 
Openingsgebed 



 
VIERING VAN HET WOORD 
 
Eerste lezing uit de Profeet Jeremia 20, 10-13 
 
Jeremia sprak: 
Ik hoor velen fluisteren “Daar heb je ‘Ontzetting-overal’. 
Breng hem aan. Ja, we brengen hem aan.”  
Al mijn vrienden willen niets liever dan mij ten val brengen. 
Ze zeggen: “Misschien laat hij zich misleiden, dan overmeesteren we hem en kunnen we ons op hem 
wreken.” 
De Heer is bij mij als een machtig strijder. Mijn achtervolgers vallen neer, ze zullen niet overwinnen. Ze 
worden diep beschaamd, nooit bereiken ze iets. 
Hun schande duurt eeuwig, ze wordt nooit vergeten! 
Heer van de hemelse machten, die alles rechtvaardig onderzoekt, die hart en nieren doorgrondt,  
laat mij zien hoe Gij U op hen wreekt. Ik heb immers mijn zaak in uw handen gelegd. 
Zingt een lied, een loflied voor de Heer, want Hij heeft het leven van de arme uit de macht van de 
boosdoeners gered. 
 
Zo spreekt de Heer. – Wij danken God  
 
Antwoordpsalm 69         GVL 69 
 
Refrein:  Verhoor mij in uw grote ontferming 

met uw trouw die verlossing bewerkt. 
 
1.  Want smaad draag ik om uwentwille, 

vernedering ligt op mijn gelaat; 
ijver voor uw huis heeft mij verteerd, 
mij trof de smaad van uw smaders.   Refrein 

 
2. Doch zelf blijf ik, Heer, tot U bidden, 

wend, God, ten goede het uur; 
verhoor mij in uw grote ontferming, 
met uw trouw die verlossing bewerkt.   Refrein 

 
3. Die verdrukt zijt, ontwaart het met vreugd, 

die God zoekt, uw hart mag herleven: 
de Heer zal de misdeelden verhoren, 
Hij veracht niet de zijnen in kluisters.   Refrein 

 
4. Laat dan hemel en aarde Hem loven, 

met de zeeën, vol wemelend leven: 
want God zal Sion bevrijden, 
herbouwen de steden van Juda, 
opdat zij het erfelijk bewonen.    Refrein 

  
 
Tweede lezing Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome 5, 12-15 
 
Broeders en zusters, door één mens is de zonde in de wereld gekomen en met de zonde de dood; en zo is 
de dood over alle mensen gekomen, aangezien allen gezondigd hebben.  
Er was immers reeds zonde in de wereld, vóór de wet er was. Maar zonde wordt niet aangerekend, waar 
geen wet is.  



Toch heeft de dood als koning geheerst in de tijd van Adam tot Mozes, dus ook over hen die zich niet op 
de wijze van Adam schuldig hadden gemaakt aan de overtreding van een gebod. Adam nu is het beeld van 
Hem die komen moest.  
Maar de genade van God laat zich niet afmeten naar de misstap van Adam. De fout van één mens bracht 
allen de dood, maar God schonk allen rijke vergoeding door de grote gave van zijn genade: de ene mens 
Jezus Christus. 
 
Zo spreekt de Heer. – Wij danken God  
 
Halleluja          GVL 260 
Voorzang  Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja! 
Allen   Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja! 
Voorzang  Maak ons hart ontvankelijk, Heer,  
   opdat wij de woorden van uw Zoon begrijpen. 
Allen   Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja! 
 
Evangelie volgens Matteus 10, 26-33 
 
In die tijd zei Jezus tot zijn apostelen: “Weest niet bang voor de mensen. Niets is bedekt of het zal 
onthuld, niets verborgen of het zal bekend worden.  
Wat Ik u zeg in het duister, spreekt dat uit in het licht, en wat ge u in het oor hoort fluisteren, verkondigt 
dat van de daken.  
Weest niet bevreesd voor hen die wel het lichaam kunnen doden maar niet de ziel; vreest veeleer Hem 
die èn ziel èn lichaam in het verderf kan storten in de hel. 
Verkoopt men niet twee mussen voor een stuiver? En toch zal buiten de wil van uw Vader niet één mus 
op de grond vallen. 
Bij u echter is zelfs ieder haar van uw hoofd geteld.  
Weest dus niet bevreesd; gij zijt toch méér waard dan een zwerm mussen.  
Ieder die Mij bij de mensen belijdt, zal ook Ik als de mijne erkennen bij mijn Vader die in de hemel is.  
Maar ieder die Mij zal verloochenen tegenover de mensen, zal ook Ik verloochenen tegenover mijn Vader 
die in de hemel is.” 
 
Zo spreekt de Heer. – Wij danken God  
 
Acclamatie          GVL 270a 
Uw woord is waarheid, Heer. 
Uw woord is de weg waarvan uw volk niet wijken wil. 
Wie zal ons leiden. 
 
Overweging 
 
Geloofsbelijdenis 
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. 
Van daar 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. 



 
Voorbede 
Acclamatie        GVL400b 
Wees aanwezig, Heer ontferm U, Heer. 
 
Bereiden van de tafel 
 
Instrumentaal          
 
Priester:  Bidt broeders en zusters dat mijn en uw 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 
 
Heilig        GVL 294 
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. 
 
Acclamatie na de consecratie        GVL 305 
Voorzang: Dit is het sacrament van het geloof. 
Allen: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood 
 En wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt. 
 
Onze Vader 
Onze Vader die in de hemel zijt; 
uw naam worde geheiligd; 
uw rijk kome;  
uw wil geschiedde 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. 
 
Priester    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. 
 
Allen  Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. 
 
Vredesritus 
Priester  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 
Priester  De vrede des Heren zij altijd met u. 
Allen       En met uw geest 
 
 



Lam Gods        GVL 334 
Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons 
Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons 
Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld, geef ons de vrede. 
 
Communielied: Delf mijn gezicht op       GVL 426 
Voorzang: Delf mijn gezicht op, maak mij mooi. 
Allen: Delf mijn gezicht op, maak mij mooi. 
Voorzang: Wie mij ontmaskert, zal mij vinden.  
 Ik heb gezichten, meer dan twee, 
 ogen die tasten in den blinde, 
 harten aan angst voor angst ten prooi. 
Allen: Delf mijn gezicht op, delf mijn gezicht op, 
 maak mij mooi, maak mij mooi. 
Voorzang: Delf mijn gezicht op, maak mij mooi. 
Allen: Delf mijn gezicht op, maak mij mooi. 
Voorzang: Wie wordt ontmaskerd, wordt gevonden, 
 en zal zichzelf opnieuw verstaan 
 en leven bloot en onomwonden, 
 aan niets en niemand meer ten prooi.  
Allen: Delf mijn gezicht op, delf mijn gezicht op, 
 maak mij mooi, maak mij mooi. 
 
Gebed 
 
Zegen en wegzending        GVL 344 
Voorganger:   De Levende zegene en behoede u. 

De Levende doe zijn aangezicht over u lichten, 
en zij u genadig.  
De Levende verheffe zijn aangezicht over u,  
en geve u vrede. 

Allen:   Zegen ons en behoed ons, 
doe lichten over ons uw aangezicht  
en wees ons genadig. 
Zegen ons en behoed ons, 
doe lichten over ons uw aangezicht  
en geef ons vrede. 

 
Slotlied: Zolang er mensen zijn op aarde      GVL 567a 
1. Zolang er mensen zijn op aarde,   2. Zolang de mensen woorden spreken, 
    zolang de aarde vruchten geeft,       zolang wij voor elkaar bestaan, 
    zolang zijt Gij ons aller Vader.        zolang zult Gij ons niet ontbreken, 
    Wij danken U voor al wat leeft.       wij danken U in Jezus’ naam. 
 
3. Gij voedt de vogels in de bomen,   4. Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven, 
    Gij kleedt de bloemen op het veld,       Gij redt de wereld van de dood. 
    o Heer, Gij zijt mijn onderkomen       Gij hebt uw zoon aan ons gegeven, 
    en al mijn dagen zijn geteld.        zijn lichaam is het levend brood. 
 
5. Daarom moet alles U aanbidden, 
    uw liefde heeft het voortgebracht, 
    Vader, Gijzelf zijt in ons midden, 
    o Heer, wij zijn van uw geslacht. 


