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Door corona-maatregelen is het helaas niet toegestaan 
om mee te zingen! 
 
De communicanten lopen in processie naar voren, 
met hun doopkaars in de hand. 
 
Openingslied:  
Maak je ook mee de droom van God, 
een wereld vol van vrede? 
Zo werd gevraagd lang geleden. 
Wij hebben de wens van God gehoord 
en samen goed verstaan. 
We zijn op weg gegaan. 
 
Refrein: Wees blij en kom binnen  
  in het huis van God. 
  Wees blij en kom binnen. 
 
Ga je ook mee op zoek naar God, 
een wereld vol van vrede, 
een zoektocht door vele steden? 
Wij zoeken de stad van God en mens, 
een nieuw Jeruzalem. 
Daar zingt een vriendenstem: Refrein: 
 
Bouw je ook mee naar wens van God, 
een wereld vol van vrede, 
waar eeuwen voor werd gebeden? 
Met recht wordt de naam van onze God 
verbonden met geluk. 
Zijn toekomst kan niet stuk.  Refrein: 
 
Deel je ook mee in naam van God, 
een wereld vol van vrede, 
met huis voor huis echte vrede? 
Dat geeft ons een nieuwe band met God  
en allen om ons heen, 
geen mens is meer alleen.  Refrein: 
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Kruisteken 
 
Welkom ! 
 
Kyrie: 
Wij vragen Jezus die Zoon van God de Vader is 
 
Refrein: 
Koor: Kyrie eleison, Heer ontferm U over ons  
  Kyrie eleison, Heer ontferm U over ons 
 
Wij vragen Jezus die ons laat zien wat liefde is  Refrein: 
 
Wij vragen Jezus die steeds voor mensen klaar wil staan Refrein: 
 
Wij vragen Jezus die angst en pijn verzachten wil  Refrein: 
 
Wij vragen Jezus die nooit een mens alleen liet staan Refrein: 
 
Moge de almachtige God zich over ons ontfermen,  
onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.  
Allen: Amen. 
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Gloria: Taizé 
Gloria, gloria, in excelsis Deo 
Gloria, gloria, alleluia! 
Et in terra pax hominibus  
bonae voluntatis. 
 
Gebed 
  
Eerste Lezing uit het 1ste boek Koningen (19,1-18) 
 
Elia heeft zo ontzettend zijn best gedaan  
om een een goede profeet te zijn.  
Hij heeft gedaan wat God van hem vroeg.  
Toch lukte het niet. 
Elia verbergt zich bij de berg Horeb in een grot.  
Dan begint het hevig te onweren, er steekt een zware storm op,  
de rotsblokken rollen van de berg.  
'Bent U daar, God?' roept Elia tegen de storm en de rollende 
donder in. Nee, in de storm is God niet.  
Dan verschijnt er licht en komt er vuur uit de hemel,  
maar ook daarin is God niet.  
Dan wordt het rustig buiten, de storm is uitgewoed.  
Het is helemaal stil.  
Elia gaat de grot uit, naar buiten.  
Hij voelt alleen nog maar een heel zacht briesje.  
Hij slaat zijn profetenmantel om.  
Hij weet en voelt dat God nu aanwezig is en tot hem spreekt.  
"Ga terug, Elia, want er zijn in Israël nog steeds genoeg mensen 
die van mij houden. Je taak is nog niet afgelopen.  
Je krijgt een leerling, Elisa, hij zal je opvolgen.”  
Zo spreekt de Heer. 
Allen: Wij danken God. 
 
 
Alleluia: 
Als je de Heer zoekt, zal je niets ontbreken. 
Want Hij zegt: kom hier, en ik zal je verkwikken. 
 
Evangelie - lezing: Matteüs 14,22-33 
De Heer zij met u. 
Allen: En met uw geest. 
 
Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens 
Matteüs. 
Allen: Lof zij U Christus. 
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Na de broodvermenigvuldiging 
liet Jezus zijn leerlingen in de boot gaan. 
Ze moesten alvast naar de overkant varen. 
Intussen zou Hij de mensen naar huis sturen. 
Toen Hij de mensen had weggestuurd, 
ging Hij de berg op om helemaal alleen te bidden. 
Het werd avond en Hij was daar alleen. 
De boot was al een heel stuk van de kust af. 
Omdat ze tegenwind hadden sloegen de golven er tegenaan. 
Toen het morgen werd, 
kwam Jezus te voet over het meer naar hen toe. 
Maar toen de leerlingen Hem zo over het meer zagen lopen, 
raakten ze van streek. 
Ze meenden een spook te zien 
en ze begonnen van angst te schreeuwen. 
Maar Jezus zei dadelijk tegen hen: ‘Wees gerust. 
Ik ben het! Wees niet bang!’ 
Petrus antwoordde: ‘Heer, als U het bent, 
zeg me dan dat ik over het water naar U toe moet komen.’ 
Hierop zei Jezus: ‘Kom!’ 
Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. 
Maar toen hij merkte hoe hard het waaide, werd hij bang; 
hij begon te zinken en schreeuwde: ‘Heer, red mij!’ 
Meteen stak Jezus zijn hand uit en greep hem vast. 
Hij zei tegen hem: ‘Wat heb je nog maar een klein geloof. 
Waarom heb je getwijfeld?’ 
Toen zij in de boot stapten, ging de wind liggen. 
Zo spreekt de Heer. 
Allen: wij danken God. 
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Evangelie - acclamatie:  
Woord van leven, ons gegeven, God, wij danken U. 
Woord van leven, ons gegeven, God, wij danken U. 
Wij danken U. 
 
Preek 
 
 

 
 
Geloofsbelijdenis: gesproken 
 
Allen: 
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, 



 7 

zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader, 
vandaar 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: gezongen 
Hoor ons Heer, luister naar ons. 
Hoor ons Heer, luister naar ons. 
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Offerande: Psalm 23 
De Heer is mijn herder,  
ik kom niets te kort. 
Ik heb vertrouwen in mijn leven  
en ik zie wel hoe het wordt. 
Ik kom tot rust aan stille beekjes  
en ik lig languit in ’t gras. 
Hij geeft me troost als ik moet huilen  
en hij houdt me in de pas. 
Ik ben niet bang voor wat gaat komen,  
want ik voel me niet alleen. 
Zo stap ik stralend in de toekomst. 
Hij staat beschermend om mij heen. 
Ik ben niet bang voor wat gaat komen,  
Hij staat beschermend om mij heen. 
 
 
Collecte  
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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 
 
 
De Heer zij met u.  
Allen: En met uw geest.  
 
Verheft uw hart. 
Allen: Wij zijn met ons hart bij de Heer.  
 
Brengen wij dank aan de Heer, onze God.  
Allen: Hij is onze dankbaarheid waardig. 
 
Wij danken U, God. 
U hebt ons geschapen  
om op weg te gaan naar U  
en in liefde te leven met elkaar. 
U geeft ons ogen om elkaar te zien 
en een mond  
om met elkaar te praten.  
U legt de liefde in ons hart 
om niet alleen al het goede  
met elkaar te delen,  
maar ook al wat moeilijk is... 
 
Zo hebt U ons gemaakt 
en mogen wij uw kinderen zijn:  
Blij danken wij U hiervoor 
met alle mensen die in U geloven.  
En met alle heiligen en engelen  
zingen wij U toe: 
 
Heilig:  
Heilig, Heilig, Heilig de Heer,  
de God der hemelse machten! 
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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. 
 

 
 
Ja, God, U bent heilig 
en goed voor ons en voor alle mensen. 
Wij danken U vooral voor Jezus Christus, uw Zoon. 
Hij kwam in de wereld, 
omdat de mensen U in de steek gelaten hadden 
en niets meer met elkaar te maken wilden hebben.  
Hij heeft onze ogen en onze oren geopend 
en ons gezegd wie wij zijn:  
broers en zusters van elkaar, kinderen van U, onze Vader... 
    
Op dit ogenblik brengt Hij ons samen rond deze ene tafel 
om te doen wat Hij heeft voorgedaan. 
 
Goede Vader, heilig deze gaven, brood en wijn, 
zodat zij Lichaam en + Bloed worden van Jezus Christus, uw Zoon. 
 
Want op de avond voordat Hij zijn leven voor ons gaf, 
was Hij met zijn vrienden voor het laatst aan tafel. 
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Hij nam brood, dankte U, brak het, gaf het hun en zei: 
 
Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn Lichaam, 
dat voor u gegeven wordt. 
 
Zo nam Hij ook de beker met wijn, Hij dankte U, 
gaf hem aan zijn leerlingen en zei: 
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. 
 
Daarna zei Hij tot hen: blijft dit doen om Mij te gedenken. 
 

 
 
 
Daarom zijn wij hier samen, Vader,  
en denken blij en dankbaar aan wat Jezus deed voor ons geluk. 
Zijn offer heeft Hij aan de kerk gegeven:  
zo vieren wij zijn dood en verrijzenis.  
Heilige Vader in de hemel, wij bidden U: 
neem ons op in uw liefde 
samen met Jezus, uw beminde Zoon.  
Hij is voor ons gestorven maar U hebt Hem nieuw leven gegeven.  
Daarom zingen (zeggen) wij: 
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Goede God, wij loven U, Goede God, wij danken U. 
Koor:     Goede God, wij loven U, Goede God, wij danken U. 
 
Hij leeft nu bij U en toch is Hij ook dicht bij ons. 
Koor:     Goede God, wij loven U, Goede God, wij danken U. 
 
Op het einde van de tijd zal Hij als onze Heer verschijnen. 
Als uw rijk gekomen is, zijn pijn en tranen, honger en verdriet voorbij. 
Koor:     Goede God, wij loven U, Goede God, wij danken U. 
 
 
Vader, U hebt ons uitgenodigd om hier aan deze tafel 
te eten van het Brood,  
het Lichaam van Christus, onze Heer; 
zo maakt U ons blij door de heilige Geest.  
Wij bidden U: maak ons door dit Brood ook sterk, 
en geef dat wij meer en meer gaan doen wat U van ons verwacht. 
Denk, Heer, aan de paus Franciscus,  
aan onze bisschop Cornelis 
en aan alle andere bisschoppen. 
 
Help iedereen die leerling van uw Zoon wil zijn:  
laat hen vrede en vreugde brengen  
aan alle mensen. 
 
God, onze Vader,  
breng ons allen eenmaal thuis bij U  
en bij Christus, uw Zoon, samen met Maria, zijn moeder,  
en met alle heiligen. 
Dan zullen wij met Jezus Christus  voor altijd bij U zijn. 
 
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. 
 
Allen: Amen. 
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Onze Vader 
 
Laten wij bidden tot God, onze Vader, 
met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. 
 
Allen: 
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, 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. Amen. 
 
Vredewens 
 
De vrede des Heren zij altijd met u. 
allen:     En met uw geest. 
 
 
Het breken van het Brood   
 
Lam Gods:  
Lam Gods dat wegneemt de zonden,  
de zonden van de wereld, ontferm U over ons. (2x) 
Lam Gods dat wegneemt de zonden, de zonden van de wereld, 
geef ons de vrede. 
 
Zalig zij die 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. 
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De communicanten gaan één voor één met het gezin ter communie. 
 

 
 
Communie: 
Refrein: 
Als je het brood breekt, denk dan aan mij. 
Als je de wijn drinkt, dan ben ik nabij! 
Als je het brood breekt, denk dan aan mij. 
Als je de wijn drinkt, dan ben ik nabij! 
 
Waar kan ik het paasmaal houden,  
maak daar alles maar gereed. 
Ik heb veel van u gehouden,  
kom aan tafel nu, en eet! Refrein: 
 
Ik wil nog met jullie eten  
voor Ik je verlaten moet. 
Maar we blijven altijd samen  
als je dit nog verder doet. Refrein: 
 
Neem de beker, deel Hem samen,  
dank de Vader voor de wijn. 
Breek het brood, het is mijn lichaam,  
Ik zal altijd bij u zijn!  Refrein: 
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Gebed 
 
Mededelingen 
 
Zegen 
 
Slotlied:  
Zet je voet maar op het water  
zet je voet maar op het meer 
kijk niet naar de woeste golven 
kijk gewoon maar naar de Heer 
 
hé hé weifel je nog 
waar blijf je nou 
hé hé twijfel je nog 
de Heer roept jou ja jou 
 
zet je voet maar op het water 
zet je voet maar op het meer 
kijk niet naar de woeste golven 
kijk gewoon maar naar de Heer 
 
zinkt de moed je in de schoenen 
lijkt het net of je verdrinkt 
als je roept zal Hij je helpen 
en Hij zegt houd moed mijn kind 
 
zet je voet maar op het water 
zet je voet maar op het meer 
kijk niet naar de woeste golven 
kijk gewoon maar naar de Heer 
 
nee nee ‘k weifel niet meer 
ik kom erbij 
nee nee ‘k twijfel niet meer 
de Heer roept mij ja mij 
 
zet je voet maar op het water 
zet je voet maar op het meer 
kijk niet naar de woeste golven  
kijk gewoon maar naar de Heer. 
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Met medewerking van: 
Janneke Boeschoten – viool 
Claudia Boeschoten – cello 
Johan Siemensma – piano 
Sint Vitus kinderkoor olv Hendrikje van den Berg. 
 
Het kinderkoor repeteert elke dinsdagmiddag van 15.45 uur tot 17.00 uur 
in het parochiehuis van de Dominicuskerk. 
 
Nieuwe zangers welkom! 
Wil je meezingen?  
kom een keer kijken! 
Informatie bij Hendrikje van den Berg 
hendrikjevdberg@hotmail.com 
Telefoon: 06-16536160 
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Goed zo, zwem maar rustig door. 
Doe eerst je armen naar voren en dan weer uit elkaar  
en nu je benen intrekken en dan weer uit elkaar,  
net als een kikkertje. 
Drijf maar rustig even uit, er is geen haast bij.  
Kijk maar naar papa.’ 
Plotseling raakt de jongen in paniek. 
‘Papa! Papa! Help! Ik verdrink!’ 
‘Rustig maar jongen, rustig maar.  
Ik heb je vast.  
Hoe kwam dat nu zo plotseling?  
Je was net zo lekker  aan het zwemmen?’ 
‘Nou, ik dacht er opeens aan,  
dat het water hier zo diep is en dat ik hier niet meer kan staan. 
Toen werd ik echt bang.  
Ik kon er niets aan doen.’ 
‘Maar jongen, je hoefde toch nergens bang voor te zijn.  
Ik was toch vlakbij jou in de buurt.  
Ik laat je heus niet verdrinken hoor!’ 
 
Heb jij dat ook weleens meegemaakt? 
Je weet dat je vader of je moeder bij je is,  
maar plotseling vergeet je dat en ben je toch bang.  
Bang om te vallen, bang voor een valse hond,  
bang voor het onweer.  
We weten toch dat wij op onze vader en moeder kunnen 
vertrouwen.  
Ook op Jezus kunnen wij altijd vertrouwen,  
maar dat doen wij ook lang niet altijd. 
 


