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------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Lied:  
Zomaar een dak boven wat hoofden, deur, die naar stilte openstaat. 
Muren van huid, ramen als ogen speurend naar hoop en dageraad. 
Huis, dat een levend lichaam wordt, als wij er binnen gaan, 
om recht voor God te staan. 
 
Woorden van ver, vallende sterren, vonken verleden hier gezaaid. 
Namen voor Hem, dromen, signalen diep uit de wereld aangewaaid. 
Monden van aarde, horen en zien, onthouden spreken voort 
Gods vrij en lichtend woord. 
 
Tafel van Een, brood om te weten, dat wij elkaar gegeven zijn. 
Wonder van God, mensen in vrede, oud en vergeten nieuw geheim. 
Breken en delen, zijn wat niet kan, doen wat ondenkbaar is 
dood en verrijzenis. 
  
Kruisteken en begroeting 
 
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, 
alle engelen en heiligen, en u, broeders en zusters, 
voor mij te bidden tot de Heer onze God. 
Priester: Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, 
onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. 
 
 



Kyrië:  
Heer, ontferm U over ons. 
Christus, ontferm U over ons. 
Heer, ontferm U over ons. 
 
Eerste Lezing: Uit de Profeet Jesaja 
Gij Heer zijt onze Vader, Gij onze Verlosser. 
en Uw Naam is eeuwig ! 
Waarom Heer liet Gij ons van uw wegen afdwalen, 
zodat ons hart verstokt werd en U niet meer vreesde? 
Keer U weer tot ons 
omwille van uw dienaren. 
Omwille van de stammen, die uw eigendom zijn. 
Scheur toch de hemel open en daal af 
en de bergen zullen beven voor Uw aanblik. 
Gij alleen zijt God 
En Gij staat bij 
al wie op U durft hopen. 
Gij komt hen tegemoet, 
die met vreugde gerechtigheid beoefenen, 
Die bij al wat ze doen aan U denken! 
Vertoornd waart Gij op ons, 
maar wij volharden in het kwaad: 
hoe zouden wij ooit redding kunnen vinden? 
Wij allen waren als onreinen, 
onze goede werken als kleding door stonden bevuild; 
Als bladeren zijn we afgevallen 
en de wind van onze zonden heeft ons meegevoerd. 
Niemand die eraan dacht Uw Naam aan te roepen, 
die op U zijn vertrouwen durfde stellen: 
Gij had immers Uw aangezicht van ons afgewend 
en Gij had ons prijsgegeven aan onze zonden. 
Toch zijt Gij, Heer, onze Vader; 
Wij zijn het leem, Gij de boetseerder: 
Wij zijn slechts het werk van uw handen. 
Blijf niet eindeloos op ons vertoornd, Heer 
en wil onze ongerechtigheid niet voor altijd indachtig zijn: 
Zie op ons neer: wij zijn Uw volk! 
Woord van de Heer: Wij danken God. 
 
 



Lied:  
Van God is de aarde en die haar bewonen. 
Van Hem zijn haar diepte en toekomst. Hij heeft haar gebouwd op het 
water en vurig verankerd. 
Wie mag Zijn hoogte beklimmen? Wie staan met geheven Hoofd in Zijn 
huis? 
Mensen met rechtvaardige handen.  
Mensen met harten onverdeeld, afgekeerden van schijn en leugen. 
Mensen onkreukbaar, met licht geladen; 
Die doen het goede, dat moet gedaan; dat slag, dat vraagt en vecht om 
Hem, dat Hem wil zien met eigen ogen. 
Poorten, heft uw hoofden omhoog. Maakt u groter, oeroude deuren. 
Hier komt de Eeuwige, de Lichtende.  
Wie is de Eeuwige, de Lichtende? Het is Hij, die vecht om 
gerechtigheid. 
Het is de God van de armen, de Sterke. 
Poorten, heft uw hoofden omhoog. 
Hier komt Hij, de God van de armen, de Sterke, de Eeuwige, de 
Lichtende. Wie Hij, de Sterke, de Lichtende? 
Die ons maakte en riep tot gerechtigheid, onze God, de Eeuwige, de 
Lichtende.  
 
Dat Hem wil zien met eigen ogen. 
 
Tweede Lezing: Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus 
aan de christenen van Korinthe 
Broeders en zusters, 
Genade en vrede voor u, 
vanwege God onze Vader en de Heer Jezus Christus! 
Steeds weer zeg ik God dank voor zijn genade, 
die u in Christus Jezus is gegeven. 
Want in Christus zijt gij, 
naarmate zijn getuigenis bij u ingang vond, 
in ieder opzicht rijk begiftigd 
met alle gaven van woord en kennis. 
7 Op dit punt komt gij niets te kort, 
terwijl gij vol verwachting uitziet 
naar de openbaring van onze Heer Jezus Christus. 
8 Hij zal u ook doen standhouden tot het einde, 
zodat u geen blaam treft op de dag van onze Heer Jezus. 
9 God is getrouw, 



die u geroepen heeft tot gemeenschap met zijn Zoon 
onze Heer Jezus Christus. 
Woord van de Heer: Wij danken God. 
 
Lied: 
Van U is de toekomst, kome wat komt. 
 
Alleluia 
 
Evangelie: Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus 
volgens Marcus 13, 33-37. 
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: 
„Weest op uw hoede, weest waakzaam, 
want gij weet niet, wanneer het ogenblik daar is. 
Het is er mee als met een man, die in het buitenland vertoeft. 
Bij het verlaten van zijn huis 
heeft hij aan zijn dienaars het beheer overgedragen, 
aan ieder zijn taak aangewezen 
en de deurwachter bevolen waakzaam te zijn. 
Weest dus waakzaam, 
want ge weet niet, wanneer de heer des huizes komt, 
's avonds Iaat of midden in de nacht, 
bij het hanengekraai of 's morgens vroeg. 
Als hij onverwachts komt, 
Iaat hij u dan niet slapend vinden. 
En wat Ik tot u zeg, zeg Ik tot allen: weest waakzaam !" 
Woord van de Heer: Alle: Wij danken God. 
 
Alleluia 
 
Overweging. 
 
Geloofsbelijdenis: bidden 
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.  
 
Voorbeden:  Acclamatie:  
(wordt eenmaal gezongen, voordat de voorbeden beginnen) 
 
Neem mij aan, zoals ik ben. Wek in mij wie ik zal zijn. 
Druk uw zegel op mijn hart en leef in mij. 
 
Bereiden van tafel 
 
Lied: 
Tussen de tijd in woorden en gebroken zinnen, 
klinkt zacht in mij aanhoudend door mijn botten heen, 
tot in het diepste ruggemerg en daar nog boven 
een zin van ragfijn draad omspoeld: Ik zal er zijn.  
 
Op zilte toon is deze naam vanuit mijn binnen 
verwarmd, omhuld, gekoesterd en door mij bevraagd. 
Dan weer ontkend, als was het allemaal gelogen 
aan het geweten weer ontsnapt: Los vogelvrij. 
 
Dan zie ik jou in flarden en in volle zinnen, 
Diep koningsblauw daar in de verte bij de einder. 
Lopend op blote voeten en door water. 
Zo zoek ik mij een weg naar jou: Ik zal er zijn. 
 
 
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 
 
Sanctus: 
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. 
 
Gebed over de gaven 
 
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. 
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 in 
eeuwigheid. 
 
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. 
 
Priester: Verlos ons Heer… 
 
Allen: Want van U is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, tot in 
eeuwigheid. 
 
Vredeswens 
 
Lied:  
Vrede wens ik je toe. Liefde wens ik je toe. 
Moge God je behoeden, leef met Zijn Liefde. 
Vrede wens ik je toe. 
Zegen wens ik je toe. Aandacht wens ik je toe. 
Dat er mensen zijn met wie je kunt delen. 
Zegen wens ik je toe. 
 
Breken van het Brood – Lam Gods 
 
 



Lied: 
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons. 
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, geef ons de vrede. 
 
Communie 
 
Communielied: 
Korenveld 
 
En in een onverwachte glimp van eeuwigheid besef ik, dat mijn ware 
levenstijd besloten ligt in deze zeldzame seconde. 
De eindeloze halmenzee volgt zonder aarzeling de vederlichte tred van 
het moment, dat argeloos geen tijd of ruimte kent, niet weet van 
gisteren of morgen. Ik hoef alleen maar voor dit nu te zorgen, heel 
zachtjes al het andere te laten gaan. 
Een gouden fluistering is mijn bestaan. 
 
Slotlied:  
Trek ik de zee door dan zal ik je vinden; over het water zul je er zijn. 
Jij kent mijn wegen in den blinde, gaat met mij mee door de woestijn. 
Trek ik de zee door dan zal ik je vinden, over het water zul je er zijn. 
 
Trek ik de zee door, dan zul je mij wachten; over het water ben je mijn 
vuur. 
Dicht aan je hart wil ik overnachten, zonder jou heb ik rust noch duur. 
Trek ik de zee door dan zul je mij wachten over het water ben je mijn 
vuur. 
 
Trek ik de zee door dan zul je mij vinden; over het water stil je mijn pijn. 
Nog ken ik nauwelijks wie ik beminde, maar ga met mij door de 
woestijn. 
Trek ik de zee door dan zul je mij vinden, over het water stil je mijn pijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


