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Vooraf: 
 

As the deer 
As the deer panteth for the water, so my soul longeth after Thee; 

You alone are my heart’s desire, and I long to worship Thee. 
You alone are my Strength, my Shield 

To You alone may my spirit yield. 
You alone are my heart’s desire, and I long to worship Thee. 

 
You’re my friend and you are my brother even though you are a 

King. 
I love you more than any other, so much more than anything. 

You alone are my Strength, my Shield 
To You alone may my spirit yield. 

You alone are my heart’s desire, and I long to worship Thee. 
 

I want You more than gold or silver, only You can satisfy; 
You alone are the real Joygiver and the apple of my eye. 

You alone are my Strength, my Shield 
To You alone may my spirit yield. 

You alone are my heart’s desire, and I long to worship Thee. 
 
 

Met je hart 
Wie kent niet de mensen, zonder hart, zonder hart. 

Je zou hen graag wensen te ontdekken. 
Dat zodanig leven, zonder hart, zonder hart verstart tot de dood. 

 
Als je wilt leven met je hart, met je hart. 

En liefde kunt geven aan een ander. 
Verandert de wereld door je hart, door je hart tot een paradijs. 

 
Met je hart kun je zoveel warmte geven. 

Met je hart, verdrijf je zoveel pijn en smart. 
 

God is te vinden in je hart, in je hart. 
Hij wil mensen binden door zijn liefde. 

Laat zijn geest dan wonen in je hart, in je hart dat Hij in je leeft. 
 

Met je hart kun je zoveel warmte geven. 
Met je hart, verdrijf je zoveel pijn en smart. 
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Intrede 

 
Kom in mijn hart 

 
Kom in mijn hart, kom in mijn hart, 
oh, kom in mijn hart, heer Jezus. 
Blijf op mijn vraag, vanaf vandaag 
voorgoed in mijn hart heer Jezus. 

 
Woon in mijn hart, woon in mijn hart 

oh, woon in mijn hart, heer Jezus. 
Hier is uw huis uw eigen thuis 
ja, hier in mijn hart heer Jezus. 

 
Blijf in mijn hart, blijf in mijn hart 
oh, blijf in mijn hart, heer Jezus. 
’k Ben dan een kind dat U bemint 
oh kom in mijn hart heer Jezus. 

 
Ga met ons mee, ga met ons mee, 
oh, ga met ons mee, heer Jezus. 
Al waar we gaan in ons bestaan 
bent u in ons hart heer Jezus. 

 
 

Woord van welkom en inleiding op de viering 
 
Moment van stilte 
 
Gebed om inkeer 
 
Vg: Hier zijn wij, God, mensen die leven met het onzichtbare, 
met onze dromen en verwachtingen, met onze vragen en twijfels, 
op zoek naar een teken van uw aanwezigheid. 
 
A: God, wees aanwezig in ons midden, versterk ons zwakke 
geloof en onze wankele hoop. 
 
Vg: Hier zijn wij, God, mensen die leven met het onzichtbare, 
tussen geloof en ongeloof, tussen soms-zien en niet-zien, 
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soms even iets van licht maar dan weer het onzekere duister. 
 
A: God, wees aanwezig in ons midden, open onze ogen en ons 
hart voor uw licht. 
 
Vg: Hier zijn wij, God, mensen die bloot staan aan gewenning en 
sleur, die het liefst vertrouwde wegen gaan, ons gewone gangetje, 
die moeite hebben om iets los te laten en nieuwe wegen te gaan. 
 
A: God, wees aanwezig in ons midden, vergeef ons als we niet 
altijd uw wegen gaan. 
 
Vg: God, wees aanwezig onder ons in Jezus Christus uw Zoon. 
opdat wij mogen leven in zijn naam. 
 
 

Kyriezang: Heer ontferm U 
 

Heer, ontferm U over ons, ontferm U. 3x 
Christus, ontferm U over ons. 2x 

Christus, ontferm U over ons, ontferm U. 
Heer, ontferm U over ons, ontferm U. 3x 

 
 

Lofzang 
 

Eert God die in de wereld leeft, 
te midden van zijn mensen, 

die met de pijn ook vreugde geeft, 
en weet al wat wij wensen: 

Hij, zin en ziel van ons bestaan; 
Hij, doel van heel ons streven. 

Vaak vreemd en ver van ons vandaan: 
toch centrum van ons leven. 

Hij, zin en ziel van ons bestaan; 
Hij, doel van heel ons streven. 

Vaak vreemd en ver van ons vandaan: 
toch centrum van ons leven. 
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Openingsgebed 

 
Dienst van het Woord 

 

Eerste Lezing: Jesaja 1,4-5.17-19 
 
Uit de profeet Jeremia 
In die dagen kwam het woord van de Heer tot mij: Voordat Ik u 
in de moederschoot vormde, kende Ik u; voordat ge geboren 
werd, heb Ik u mij voorbehouden, tot profeet voor de volken heb 
Ik u bestemd. Omgord dan uw lenden; sta op en zeg tot het volk 
alles wat Ik u opdraag. Laat u door hen niet afschrikken; anders 
jaag Ik u voor hun ogen de schrik op het lijf. Ikzelf maak u heden 
tot een versterkte stad, een ijzeren zuil, een koperen muur 
tegenover het hele land, voor de koningen en edelen van Juda, de 
priesters en de burgers van het land. Zij zullen u bestrijden, 
maar niets tegen u vermogen. Want Ik ben bij u om u te redden.  
Zo spreekt de Heer – Wij danken God 
 
 

Tussenzang: Lenten Meditation 
 

Heer, U bent mijn redder, gaf uw eigen Zoon, 
om mij te verlossen, werd hij levend brood. 

Door Uw weg te volgen, krijgt mijn leven zin, 
is de dood geen einde, maar een nieuw begin. 

 
Heer, o Heer, spreek Uw woord, 

laat mij weten dat ik ben gehoord. 
Heer, o Heer, zie mij staan, laat mij verder met U gaan. 

 
Met Uw grote liefde, brandend als een vuur, 

bent U altijd bij mij, nu en in het uur. 
Door Uw brood te eten, drinken van de wijn, 

zal ik eeuwig leven, nieuwgeboren zijn . 
 

Heer, o Heer, spreek Uw woord, 
laat mij weten dat ik ben gehoord. 

Heer, o Heer, zie mij staan, laat mij verder met U gaan. 
Amen. Amen. Amen. 
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Evangelie: Lucas 4, 21-30 

 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens 
Lucas 
In die tijd begon Jezus in de synagoge te spreken: Het 
Schriftwoord dat gij zojuist gehoord hebt is thans in vervulling 
gegaan. Allen betuigden Hem hun instemming en verbaasden 
zich dat woorden zo vol genade uit zijn mond vloeiden. Ze zeiden: 
Is dat dan niet de zoon van Jozef? Hij zei hun: Natuurlijk zult ge 
Mij dit spreekwoord voorhouden: Geneesheer, genees uzelf: doe 
al wat, naar wij vernamen, in Kafarnaüm gebeurd is, nu ook hier 
in uw vaderstad. Maar Hij gaf er dit antwoord op: Voorwaar, Ik 
zeg u: geen profeet wordt aanvaard in zijn eigen vaderstad. En 
het is waar wat Ik u zeg: in de tijd van Elia immers, toen de 
hemel drie jaar en zes maanden gesloten bleef en een grote 
hongersnood uitbrak over het hele land, waren er veel weduwen 
in Israël; toch werd Elia tot niemand van haar gezonden dan tot 
een weduwe te Sarepta, in het gebied van Sidon. En in de tijd 
van de profeet Elisa waren er vele melaatsen in Israël; toch werd 
niemand van hen gereinigd, behalve de Syriër Naäman. Toen ze 
dit hoorden werden allen die in de synagoge waren woedend. Ze 
sprongen overeind, joegen Hem de stad uit en dreven Hem voort 
tot aan de steile rand van de berg waarop hun stad gebouwd 
was, om Hem daar in de afgrond te storten. Maar Hij ging 
midden tussen hen door en vertrok. 
Zo spreekt de Heer - Wij danken God 
 

Acclamatie: 
Alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja. 

 
Het woord van God als brood om te leven 

aan ons gegeven door Jezus, sprekend God. Refrein: 
 

Als brood van God is Jezus gegeven, 
een woord van leven. Wij danken, loven God. Refrein 

 
 

Overweging 
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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 
 
 

Voorbeden 
 

Acclamatie: Adem ons open 
Laat onze woorden stijgen voor Uw gezicht als wierook 

zie in ons het verlangen een mens te zijn van U. 
Kom, adem ons open, kom, adem ons open, adem ons open. 

 
 

Inzameling van de gaven 
 
Offerandelied: 
 

A Celtic Benediction 
May God shield me, may God fill me, 
may God keep me and watch o’er me. 

May God bring me to the land of peace, 
to the country of the King, 

to the peace of eternity. 
 

May God shield me, may God fill me, 
may God keep me and watch o’er me. 

 
Praise to the Father, praise to the Son, 
praise to the spirit, the three in one. 

Amen, Amen, Amen. 
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Viering van de Eucharistie 
 
Bidt, broeders en zusters, dat ons offer aanvaard mag worden door 
God, de almachtige Vader. 
 
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  

De Heer zal bij u zijn. 
 De Heer zal u bewaren. 
Verheft uw hart. 
 Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 
 Hij is onze dankbaarheid waardig. 
 
Wij danken U, Heilige en sterke God. De wereld draagt Gij in Uw 
hand en Gij waakt over al Uw mensen. Gij brengt ons bijeen in 
deze gemeenschap om Uw Woord te horen en met een toegewijd 
geloof te treden in het spoor van Uw Zoon.  
Hij is de weg die leidt naar U, Hij is de waarheid, geen andere  
waarheid maakt ons vrij; Hij is het leven dat ons van vreugde  
vervult. Wij danken U voor de liefde die Gij ons toedraagt in 
Jezus Christus. Wij voegen onze stem bij het gezang der engelen 
en prijzen Uw heerlijkheid met dit lied 
 
 

Heilig, heilig hoog verheven 
heilig zijt Gij onze God. 

Heilig, heilig nooit volprezen 
Heer en Koning, Sabaoth. 

Hosanna in de hoge 
Hosanna onze God. 
Hosanna in de hoge 
Hosanna onze God. 
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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. 
 
Allen: 
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij 
wederkeert dat Gij verrezen zijt. 
 
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. 
Zó delen wij in het lichaam en bloed van Christus en wij smeken 
U dat wij door de heilige Geest worden vergaderd, tot n enige 
kudde. 
Denk toch, Heer, aan uw Kerk, verspreid over de hele wereld, dat 
haar liefde volkomen wordt, één heilig volk met Franciscus onze 
paus en Willen 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, 
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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.  
 
V. Verlos ons, Heer, ................... 
 
A Want van U is het koninkrijk en de kracht en de 
heerlijkheid in eeuwigheid.  
Amen. 
 

Vredewens 
  

Vredeswens: Dona nobis pacem 
 

Dona nobis pacem pacem. Dona nobis pacem. 
Dona nobis pacem. Dona nobis pacem. 
Dona nobis pacem. Dona nobis pacem. 

 
 

Lam Gods 

 
Lam Gods dat alle zonden draagt, ontferm U over ons (2x) 

Lam Gods dat draagt de zonden, ontferm U over ons, 
wij smeken U om vrede, ontferm U over ons. 
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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 

 
 
Uitreiken van de Communie 
 

Communielied: As I kneel before you 
 

As I kneel before you, as I bow my head in pray’r. 
Take this day, make it yours and fill me with your love. 

 
Refrein: 

Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu. 
 

All I have I give you, ev’ry dream and wish are yours. 
Mother of Christ, Mother of mine, present them to my Lord. 

Refrein. 
 

As I kneel before you, and I see your smiling face. 
Ev’ry thought, ev’ry word is lost in your embrace. Refrein. 

 
 

Gebed na de communie  
 
Mededeling waaronder slotwoord 
 

 
Lied: 

Tebe Pojem (Russisch dankgebed) (105) 
 

Tebe pojem, tebe blagoslovim, tebe blagoda riem, Gospodi. 
I molimtisja Bozjenas. I molimtisja Bozjenas. 

I molimtisja Bozjenas, Bozjenas. Molimtisja, Bozjenas. 
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Vertaling: 
Wij zingen U toe en loven U, 

wij danken U, wij bidden tot U, o God. 
 
 
Plechtigheid van de ontlediging 
 
Zegen met het Allerheiligste 
 

 
Slotlied 

  
Top van een wolk 

 
’k Heb vandaag zo’n wonderlijk gevoel. 

Of een vreemde golf mijn denken overspoelt. 
En geen wolk houdt het licht van mijn wachtend gezicht. 

Is dit schijnsel nu het licht dat God bedoelt? 
 

Alles wat mij ’t leven geven kan 
is nu waar geworden en ik zing ervan. 

Want een lied is ’t voor mij: ’k voel me wonderlijk blij. 
Is er ooit iets dichter bij de hemel dan? 

 
Refrein: 

Hoog op de top van een wolk zie ik hoe mensen  zijn beneden, 
maar ik leef tevreden want ik weet: er is liefde in mij. 

’k Voel me in Jezus vrij. 
Liefde brengt me op de top van een wolk. 

 
Ruist nu in de wind mijn naam heel vaag, 

alles lijkt zo vreemd, zo anders toch vandaag. 
In het spel van de wind en de lach van een kind, 

is de stille vrede die ik in mij draag. 
 

Als vandaag dan toch voorbij moet gaan 
en een nieuwe morgen breekt weer vragend aan. 
Hoop ik dat Hij mij geeft al wat nu in mij leeft, 

en dat Hij weer naast mij op die wolk zal staan. Refr. (2x) 


