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Intredezang: Zo ben jij 
 

Vrede en licht, 
een oneindig gezicht: zo ben jij. 

 
Als onze harten zijn verward, als onze ogen zijn verstard, 

breek ons dan open opdat wij zien een flits misschien 
van jou, op wie wij hopen. 

 
Refrein 

Vrede en licht, een oneindig gezicht: zo ben jij.  
Ons hart wordt geraakt, een nieuw leven ontwaakt.  

Vrede en licht, een oneindig gezicht: zo ben jij. 
 

Als onze moed is weggezakt, als onze geest is afgevlakt, 
breng ons tot leven opdat wij gaan, niet blijven staan 

en wij jou zien, soms even. 
 

Refrein 
 

Als wij niet weten wie te zijn, alleen een onbestemde pijn, 
spreek ons dan tegen opdat wij zacht, dankzij jouw kracht, 

elkaar verstaan tot zegen. 
 

Vrede en licht, een oneindig gezicht: zo ben jij.  
Ons hart wordt geraakt, een nieuw leven ontwaakt.  

Vrede en licht, een oneindig gezicht: zo ben jij. 
 

 

Welkom en inleiding   
 
Samen:  
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.  
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V.: Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden 
vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. 

 
Kyrie: Bonifatiusmis – M. Wittal 

 
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison 

 
 

Gloria: Bonifatiusmis – M. Wittal 
 

Gloria in excelsis Deo, gloria deo Domino! 
Wij loven U, wij prijzen en aanbidden U, 

wij verheerlijken U en zeggen U dank voor uw grote heerlijkheid. 
Heer, God, hemelse Koning, God almachtige Vader, 

Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus. 
Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader. 

Gij die wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons. 
Gij die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed. 

Gij die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm U over ons. 
Want Gij alleen zijt de Heilige, Gij alleen de Heer, 

Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus. 
Met de Heilige Geest in de heerlijkheid van God de Vader, 

Gloria in excelsis Deo, gloria deo Domino! 
 
 

Eerste lezing Jesaja 62,1-5 
 
Uit de profeet Jesaja 
Omwille van Sion mag ik niet zwijgen, terwille van Jeruzalem mij 
niet stilhouden. Want als de zon zal haar gerechtigheid stralen, haar 
heil branden als een fakkel. De volkeren zullen uw gerechtigheid 
aanschouwen, alle koningen uw glorie zien en men zal u een nieuwe 
naam geven, een naam door de Heer bedacht. In de hand van de 
Heer zult gij een flonkerende kroon zijn, in de hand van uw God een 
koninklijke diadeem. Gij zult niet meer heten: 'de Verlatene', uw 
land niet meer: 'Woestenij'; maar gij zult heten: 'Mijn Welbehagen', 
uw land: 'Gehuwde'; want in u heeft de Heer zijn behagen gesteld en 
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uw land wordt Hem ten huwelijk gegeven. Zoals een jongen zijn 
meisje trouwt, zal Hij die u opbouwt, u trouwen; en zoals een 
bruidegom zich verheugt in zijn bruid, zal uw God zich verheugen 
in u. 
Zo spreekt de Heer. 
A. Wij danken God 

 
 

Tussenzang: Ps. 96 (95), 1-2a. 2b-3. 7-8a. 9-10a en c. 
 

Antifoon: 
   

Meldt aan de naties Gods wondere daden. 

 
Zingt voor de Heer een nieuw gezang, 

zingt voor de Heer, alle landen. 
Zingt voor de Heer en verheerlijkt zijn Naam, 

Verkondigt zijn heil alle dagen. 
Meldt aan de naties Gods heerlijkheid, 

zijn wondere daden aan alle volken. 
 

Huldigt de Heer, alle stammen en volken, 
huldigt de Heer om zijn glorie en macht. 

Huldigt de Heer om de roem van zijn Naam. 
 

Gaat Hem aanbidden in heilig gewaad. 
Beeft voor de Heer, alle mensen op aarde, 

zegt tot elkander: de Heer regeert! 
de volken bestuurt Hij met billijkheid. 

 
 

Tweede lezing  Korinte 12,4-11 
 
Tweede lezing uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan 
de christenen van Korinte 
 
Broeders en zusters, 
Er zijn verschillende gaven maar slechts één Geest. Er zijn vele 
vormen van dienstverlening maar slechts één Heer. Er zijn allerlei 
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soorten werk maar er is slechts één God die alles in allen tot stand 
brengt. Maar aan ieder van ons wordt de openbaring van de Geest 
meegedeeld tot welzijn van allen. Aan de een wordt door de Geest 
een woord van wijsheid gegeven, aan een ander een woord van 
kennis krachtens dezelfde Geest, aan een derde door dezelfde Geest 
het geloof. Aan weer anderen schenkt de ene Geest gaven om 
ziekten te genezen, om wonderen te doen, de gave van profetie, de 
onderscheiding van geesten, velerlei taal of de vertolking ervan. 
Maar alles is het werk van een en dezelfde Geest, die aan ieder zijn 
gaven uitdeelt zoals Hij het wil. 
Zo spreekt de Heer.  
A. Wij danken God 

 

Alleluia: Celtic Alleluia 

 

 

 

Evangelie Johannes 2,1-12 
 
Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens  
Johannes  
 
In die tijd was er een bruiloft te Kana in Galilea, waarbij de moeder 
van Jezus aanwezig was. Jezus en zijn leerlingen waren eveneens op 
die bruiloft uitgenodigd. Toen de wijn opraakte zei de moeder van 
Jezus tot Hem: Ze hebben geen wijn meer. Jezus zei tot haar: Vrouw, 
is dat soms uw zaak? Nog is mijn uur niet gekomen. Zijn moeder 
sprak tot de bedienden: Doet maar wat Hij u zeggen zal. Nu stonden 
daar volgens het reinigingsgebruik der Joden zes stenen kruiken, elk 
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met een inhoud van ongeveer honderd liter. Jezus zei hun: Doet die 
kruiken vol water. Zij vulden ze tot bovenaan toe. Daarop zei Hij 
hun: Schept er nu wat uit en brengt dat aan de tafelmeester. Dat 
deden ze. De tafelmeester proefde van het water dat in wijn 
veranderd was. Hij wist niet waar die wijn vandaan kwam, maar de 
bedienden die het water geschept hadden, wisten het wel. Zodra hij 
geproefd had riep hij de bruidegom en zei hem: Iedereen zet eerst de 
goede wijn voor en wanneer men eenmaal goed gedronken heeft de 
mindere. U hebt de goede wijn tot nu toe bewaard. Zo maakte Jezus 
te Kana in Galilea een begin met de tekenen en openbaarde zijn 
heerlijkheid. En zijn leerlingen geloofden in Hem. Daarna daalde Hij 
af naar Kafarnaüm, Hijzelf en zijn moeder, de broeders en zijn 
leerlingen; maar zij bleven daar slechts enkele dagen. 
Zo spreekt de Heer. 
A. wij danken God 
 

 

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 H. 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. Vandaar zal hij komen oordelen De levenden 
en de doden. ik geloof in de H. 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 + misintenties 
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Voorbedenacclamatie: Kom, adem ons open 
 

 
 
Collecte 
De collecte is bestemd voor het pastoraal werk in de parochie: 
NL31 RABO 0156 0462 10 t.n.v. Parochie Sint Willibrordus o.v.v 
’collecte’ 
 

 
Offerandelied: Voor ieder van ons een plaats aan de tafel 

 
Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, 
voor ieder van ons schoon water en brood, 
een veilige plek, een plaats om te schuilen, 

een plaats in Gods licht als tafelgenoot. 
 

Refrein:                                                                                                                      
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen:                                                 

zij scheppen geluk! 
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: 

zij scheppen recht en geluk! 
 

Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, 
voor iedere vrouw, voor iedere man. 

Niet minder of meer, de een of de ander: 
het delen van macht is deel van ons plan.                      

 
Refrein 
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Voor jong en voor oud een plaats aan de tafel, 
want iedere stem geeft klank aan het koor. 

Een hand zoekt een hand, de jongste de oudste; 
ze vinden elkaar en niemand gaat voor.                         

Refrein 
 

Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, 
beschadigd of gaaf, rechtvaardig of slecht, 

en ondanks de pijn: een plaats van vergeving, 
genadig begin van goddelijk recht.                                 

Refrein 
 

Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, 
van eerbied vervuld, van angsten bevrijd, 

een plaats om te zijn, een plaats om te worden 
getuige van Hem, een levend bewijs.                             

Refrein 
 

 
Eucharistische liturgie 

 
v. Bidt, broeders en zuster, dat mijn en uw offer aanvaard kan 
worden, door God, de almachtige Vader.  
 
a. 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 
 
Eucharistisch gebed 
v. De Heer zal bij u zijn. 
a. De Heer zal u bewaren. 
v. Verheft uw hart.            
a. Wij zijn met ons hart bij de Heer.     
v. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 
a. Hij is onze dankbaarheid waardig. 
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v. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw 
heerlijkheid, om heil en genezing te vinden zullen wij U danken, 
altijd en overal door Jezus Christus onze Heer. Die eenmaal door de 
dood is heengegaan, het ontzagwekkend wonder heeft volbracht; 
die ons wegvoert uit het slavenhuis van dood en zonde, om te zijn: 
uw uitverkoren en geheiligd volk, 7 koningen en priesters worden 
wij genoemd. Uw grote daden, God, verkondigen wij overal: dat Gij 
ons uit de duisternis geroepen hebt om nu te leven in uw 
onvergankelijk licht. Daarom, met alle engelen, machten en 
krachten, met allen die staan voor uw troon, loven en aanbidden wij 
U en zingen U toe vol vreugde: 
 

Sanctus, sanctus, sanctus! Deus Sabaoth!  
Pleni sunt caeli et terra gloria tua! 

Hosana in excelsis Deo! Hosanna in excelcis! 
Benedictus qui venit in nomine Domini! 

Hosana in excelsis Deo! Hosanna in excelcis! 
 

Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig 
dan deze gaven, met de dauw van uw heilige Geest, dat zij voor ons 
worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus onze Heer. Toen Hij 
werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam Hij het 
brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het aan zijn 
leerlingen met deze woorden:  
Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u 
gegeven wordt.  
Zo nam Hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de 
dankzegging uit, en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden:  
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. 
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Allen: 

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, 

verkondigen wij de dood des Heren totdat Jij komt.  

 

Zijn dood en verrijzenis indachtig, God, bieden wij U aan het 
levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken U omdat Gij ons 
waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst 
te verrichten. Zo delen wij in het lichaam en bloed van Christus en 
wij smeken U dat wij door de heilige Geest worden vergaderd, tot 
een enige kudde.  
 
Denk toch, Heer, aan uw Kerk, verspreid over de hele wereld, dat 
haar liefde volkomen wordt, een heilig volk met Franciscus onze 
paus en Willem onze bisschop en allen die uw heilig dienstwerk 
verrichten. Gedenk ook onze broeders en zusters reeds ontslapen 
zijn in de hoop der verrijzenis, ja, alle gestorvenen dragen wij op aan 
uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw 
gelaat.  
 
Wij vragen U, ontferm U over ons allen, opdat wij tezamen met de 
Maagd Maria, de Moeder van Christus, met de apostelen en met alle 
heiligen, die hier eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden 
worden het eeuwige leven deelachtig te zijn en U loven en eren door 
Jezus Christus, uw Zoon. 
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. 
 

Onze Vader  
 
A. 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.  
 
Verlos ons, Heer, ................... 
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A Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in 
eeuwigheid.  
Amen. 
 
Vredewens     

 
Agnus Dei: Bonifatiusmis – M. Wittal 

 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. 
 

 
Gebed Geestelijke Communie 

 
Mijn Heer Jezus, 

met uw liefde komt Gij bij elke mens. 
Gij bemint mij en legt in mijn hart het verlangen naar U. 

Graag zou ik U nu als heilig Brood ontvangen en nuttigen. 
Maar dit kan nu niet werkelijk. 

Daarom bid ik U: Kom in mijn hart en in mijn leven. 
Neem mij op in uw liefde dat ik U nooit meer verlaat. Amen 

 
 
Communie uitreiking 

 
Communielied: Jij draagt mij 

 
De angst doet mijn adem stokken. 
Mijn benen geplant in de grond. 

Alleen mijn ogen, ze zien de gevaren, 
een schreeuw ontsnapt uit mijn mond. 

 
Nog eenmaal kijk ik achterom 
contouren van wat is geweest. 

Ik voel de schemer, de beelden vervagen, 
verward, verloren, bevreesd. 
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Refrein: 
Draag mij, God draag mij, til me op en neem me mee, 

ik houd me vast aan Jouw vertrouwen, 
want ik weet: Jij draagt mij over de drempel. 

 
Wat was en wat ooit zal worden 
ik neem het besluit, durf het aan. 

Ik strek mijn armen, mijn ogen gesloten, 
en hoop dat Jij me ziet staan. 

 
Refrein 

 
Blijf ik staan dan stopt de aarde, 

ga ik terug dan haat ik mezelf. En loop ik door…… 
 

Refrein 
 
Gebed na de communie 
       
Mededelingen – Zegen - Wegzending    

 
Slotlied: Ga met God 

 
Ga met God en Hij zal met je zijn: 

jou nabij op al je wegen, 
met Zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 
Ga met God en Hij zal met je zijn: 

bij gevaar, in bange tijden, 
over jou Zijn vleugels spreiden. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

Ga met God en Hij zal met je zijn: 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in Zijn naam elkaar begroeten. 

Ga met God en Hij zal met je zij



 


