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HELAAS MOETEN WIJ U VERZOEKEN 
NIET MEE TE ZINGEN ! 
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Openingslied: 
Refrein: 
Zend ons uw licht, uw steun om ons te leiden,  
wij trekken op naar uw berg, uw tent, 
loven U, Eeuwige, met muziek. 
 

Zend mij uw licht, uw steun om mij te leiden 
om mij te voeren naar uw berg en in uw tent Refrein: 
 

Dan ga ik op naar uw altaar, God die blijdschap geeft, 
En loof u bij de citer, God, mijn God. Refrein: 
 

Vertrouw op God, eens zal ik Hem weer loven, 
mijn Redder en mijn God. Refrein: 
 

Kruisteken - Welkom 
 

Schuldbelijdenis 
allen:  Ik belijd… 
 

Moge de… 
   
Kyrie:  Missa brevis – C. Leibl 
 

Gloria: Missa 
 

Gebed 
 

EERSTE LEZING   
Uit het boek Exodus  34, 4b-6. 8-9 
 

In die dagen besteeg Mozes 's morgens vroeg de Sinaï, zoals de Heer hem 
bevolen had. De twee stenen platen nam hij mee.De Heer daalde neer in 
een wolk, kwam bij hem staan en riep de naam van de Heer uit.  
De Heer ging hem voorbij en riep: "De Heer ! De Heer is een barmhartige 
en medelijdende God, groot in liefde en trouw." Onmiddellijk viel Mozes op 
zijn knieën en boog zich neer. Toen sprak hij: "Och Heer, wees zo goed en 
trek met ons mee. Dit volk is wel halsstarrig, maar vergeef toch onze 
misdaden en zonden, en beschouw ons als uw eigen bezit." 
Woord van de Heer… 
 

allen: Wij danken God. 
 

Antwoordpsalm: Daniël 3 
 

Refrein: U komt de lof toe in alle eeuwen. 
 

Geprezen zijt Gij, Heer, God van onze vaderen. Refrein : 
 

Geprezen zij uw heilige roemrijke Naam. Refrein: 
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Geprezen zijt Gij in het huis van uw glorie. Refrein: 
 

Geprezen zijt Gij op de troon van uw koninkrijk. Refrein: 
 

Geprezen zijt Gij, die de diepten doorschouwt. Refrein: 
 

Geprezen zijt Gij in de koepel des hemels. Refrein: 
 
TWEEDE LEZING  
Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen 
van Korinte 13,11-13 
 

Broeders en zusters, 
Laat alles weer goed komen, neemt mijn vermaning ter harte, weest 
eensgezind, bewaart de vrede, en de God van liefde en vrede zal met u zijn. 
Groet elkander met de heilige kus. U groeten al de heiligen. De genade van 
de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de 
heilige Geest zij met u allen. Amen. 
Woord van de Heer… 
 

allen: Wij danken God. 
 

Alleluia: 
Eer aan de Vader, de Zoon en de heilige Geest, 
God die is, die was en die zal zijn. 
 

EVANGELIE  Johannes 3, 16-18 
 

De Heer zij met u. 
allen: En met uw geest. 
 

Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens 
Johannes. 
 

allen: Lof zij U Christus. 
 

In die tijd zei Jezus tot Nikodemus: "Zozeer heeft God de wereld liefgehad, 
dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat alwie in Hem gelooft, 
niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben. God heeft zijn Zoon 
niet naar de wereld gezonden om de wereld te oordelen, maar opdat de 
wereld door Hem zou worden gered. Wie in Hem gelooft, wordt niet 
geoordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld omdat hij niet heeft 
geloofd in de Naam van de eniggeboren Zoon van God." 
Woord van de Heer… 
 

allen: Wij danken God. 
 

Ev. Accl.: GvL 270 b Gelukkig die het woord hoort en het beleeft. 
 

cantor: Gelukkig is die mens, Heer Jezus, wij danken U. 
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Preek 
 

Geloofsbelijdenis: 

 
 

cant: En in Jezus Christus,  
           zijn enige Zoon, onze Héer, 
 die ontvangen is van de heilige Geest, 
cant: geboren uit de maagd María,  

 die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 
 is gekruisigd, gestorven en begraven, 
cant:  die nedergedaald is ter hélle,  
 de derde dag verrezen uit de dóden,  

 die opgestegen is ten hemel, 
cant: zit aan de rechterhand van Gód,  

 de almachtige Váder, 
 vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden. 
cant:  Ik geloof in de heilige Géést;  
           de heilige katholieke kérk, 
 de gemeenschap van de heiligen;  
cant: de vergeving van de zónden;  

 de verrijzenis van het líchaam;  
cant:  en het eeuwig leven. Amen. 
 

Voorbede:  Heer, luister naar ons en verhoor ons gebed. 
 

Offerande: Sonate in F major – A. Vivaldi 
                    Siciliano – Allemanda - Allegro 
 

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 
 

Aanhef prefatie: GvL 281   
De Heer zij met U. 
allen: En met uw geest. 
 

Verheft uw hart 
allen:  Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
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Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 
allen:  Hij is onze dankbaarheid waardig. 
 

Het mysterie van de heilige Drieëenheid. 
 

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 Christus onze Heer. 
Met uw veelgeliefde Zoon en met de heilige Geest 
zijt Gij één God, en onze enige Heer.  
Wat wij weten en geloven van U, Vader,  
dat weten en geloven wij 
ook van uw Zoon en van de heilige Geest.  
En wij belijden dat Gij God zijt, 
eeuwig, waarachtig en getrouw,  
Gij drie personen, 
even goddelijk voor ons en even groot, 
o heilige Drievuldigheid, Gij één van hart,  
één God die wij aanbidden. 
En ook de engelen aanbidden U 
de cherubs voor uw troon, de serafijnen,  
zij roepen dag aan dag als uit één mond:  
 

Sanctus/Benedictus: Missa 
 

Heer onze God, Gij zijt heilig en goed –  
en zó bekend met ons dat onze namen staan geschreven in uw hand.  
Geen mens zult Gij vergeten dank zij Jezus Christus, uw Zoon,  
die Gij hebt voortgebracht en uitgezonden hebt  
om tranen te drogen van mensen die geslagen zijn,  
om het hart te helen van mensen die gebroken zijn, 
om brood te worden voor vandaag en de vrede zelf te zijn. 
Wij danken U, dat Hij ons ruimte geeft en vrijheid schept. 
Wij danken U, dat Hij de naam geworden is  
voor heel ons leven ten einde toe. 
 

Heilig deze gaven, met de dauw van uw heilige Geest, 
dat zij voor ons worden tot Lichaam en + Bloed  
van Jezus Christus onze Heer. 
 

Want in de nacht dat Hij zijn leven gaf, 
nam Hij brood in zijn handen –  
Hij zegende U, Hij brak het 
en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden: 
NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN, 
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WANT DIT IS MIJN LICHAAM,  
DAT VOOR U GEGEVEN WORDT. 
 

Ook nam Hij de beker, zegende U weer, 
en gaf hem aan zijn leerlingen met de 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. 
 

Euch. Acc.: GvL 302 
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood  
en wij belijden tot Gij wederkeert,  
dat Gij verrezen zijt. 
 

Heer onze God, zo gedenken wij Hem die weet wat lijden is  
en die de dood heeft gezien die Gij hebt opgewekt 
en naam gegeven hebt hoog boven alle namen.  
Jezus de Heer is Hij, Die Is En Blijven Zal, - uw rechterhand -  
en tot Hij komt verkondigen wij Hem  
door deze levensbeker en door dit brood dat wordt gedeeld. 

 

Wij bidden U: 
zend dan uw Geest in ons, die over deze aarde gaat –  
en maak ons tot een volk dat recht doet om gerechtigheid;  
maak leven en welzijn toch groter en sterker dan oorlog en dood; 
en laat ons mensen zijn die woningen bouwen voor uw stad van vrede;  
breek het geweld in ons en breng ons thuis bij U  
uit kracht van Hem, de Mensenzoon hier in ons midden. 
 

Bevestig uw kerk die in ballingschap is  
en maak haar één in liefde en geloof,  
tezamen met uw dienaar N., onze paus, en met alle bisschoppen. 
 

Samen met heel uw volk,  
met Maria, altijd maagd, de moeder van de Heer,  
met de apostelen, martelaren en al uw heiligen,  
vragen wij om uw barmhartigheid voor levenden en doden,  
erkennen wij uw grootheid en brengen wij U onze dank. 
 

Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn, 
Heer onze God, almachtige Vader,  
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in de eenheid van de heilige Geest  
hier en nu en tot in eeuwigheid. 
 

allen: Amen. 
 

Onze Vader: gezongen 
 

Vredewens 
 

De vrede des Heren zij altijd met u. 
allen:     En met uw geest. 
 

Het breken van het Brood 
 

Lam Gods 
   

Zalig zij die – in de geest - genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. 
Zie, het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. 
 

Allen:       
Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, 
maar spreek slechts een woord, en ik zal gezond worden. 
 

Agnus Dei: Missa 
 

GEBED GEESTELIJKE COMMUNIE: 
 
Mijn Jezus, 
wij geloven dat U in het Allerheiligst Sacrament tegenwoordig bent. 
 

Wij beminnen U boven alles 
en wensen U in ons hart te verwelkomen. 
 

Nu wij niet de communie daadwerkelijk   
kunnen ontvangen, 
vragen wij van U de genade  
van de geestelijke communie. 

 

Omhels ons 
en zuiver ons verlangen naar de hemelse Vader. 
Draag ons in Uw Geest, 
en laat ons nooit van U gescheiden worden. 
Amen. 
 

Communie: What kind of man was this – Chr. Tambling 
 

What kind of man was this, and how did he offend, 
who taught us love, and lived it to the end; 
who sought the way of truth, all other things above? 
What kind of man was this, what kind of love? 
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What kind of man was this, so full of truth divine, 
who turned the foulest water into wine; 
who called us to his side, and gave us all a place? 
What kind of man was this, what kind of grace? 
 

What kind of man was this, who opened up his heart 
to those who sought to tear his flesh apart; 
whose all forgiving words his perfect nature prove? 
What kind of man was this, what kind of love? 
 

What kind of man was this, who helped us all to see 
the fullness of our human dignity; 
so hopeful in despair, so noble in disgrace? 
What kind of man was this, what kind of grace? 
 

Gebed 
 

Mededelingen:  zie ook de website www.sintvitusparochie.nl 
en de wekelijkse nieuwsbrief 

 

Zegen 
 
Slotlied: GvL 415  Dankt, dankt nu allen God 
 
Dankt, dankt nu allen God  
met hart en mond en handen, 
die grote dingen doet  
hier en in alle landen, 
die ons van kindsbeen aan,  
ja, van de moederschoot, 
zijn vaderlijke hand  
en trouwe liefde bood. 

Die eeuwig rijke God moge  
ons reeds in dit leven 
een vrij en vrolijk hart  
en milde vrede geven. 
Die uit genade ons  
behoudt te allen tijd, 
is hier en overal  
een helper die bevrijdt. 
 

Lof, eer en prijs zij God  
die troont in 't licht daarboven. 
Hem, Vader, Zoon en Geest  
moet heel de schepping loven. 
Van Hem, de ene Heer,  
gaf het verleden blijk, 
het heden zingt zijn eer,  
de toekomst is zijn rijk. 
 

 
 
 
 
 

http://www.sintvitusparochie.nl/

