
 

 

 

 
 

Zondag 22 mei 2022  
Viering van de Eerste Heilige Communie 

St. Bonifatiuskerk – St. Vitusparochie  
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Openingsritus 
 
De communicanten lopen in processie naar voren, 
met hun doopkaars in de hand. 

(allen staan) 
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: 
 
Kruisteken 
 

- Tekening op voorkant van Anaïs    - 
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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. 
 
Eer aan God: 
Refrein: 
Zingt voor de Heer, zing alleluia! 
Laat uw loflied weerklinken voor 
God. 
Zing voor de Heer, zing alleluia. 
Laat uw loflied weerklinken voor 
God. 
 
De Heer is groot en groot Zijn 
werken, heel de schepping juicht 
voor God.    Refrein: 
 
Een lied vol dank en 
vreugdeklanken, juich in eenheid 
samen voor God.Refrein: 
 
De Heer is goed, barmhartig, vol 
liefde. 
Hij ontfermt zich over ons. 
Refrein: 
 
Gebed 
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Liturgie van het Woord 
(allen zitten) 

Eerste Lezing naar Openbaring van Johannes 21 
‘De Nieuwe stad’ 
 
Alles werd helemaal nieuw. 
Er was een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. 
De hemel was weer thuis op de aarde. 
Er was een stad waar het goed was. 
Iedereen van overal mocht er komen, de poorten stonden open. 
Iedereen die verdriet had, omdat hij zoveel ellende had meegemaakt, 
mocht komen huilen om getroost te worden door God. Maar daarna 
bestond er geen pijn meer. Doodmaken en kapot gaan was er niet meer 
bij. Geld was er niet meer. Als er goud was, maakten ze er straatstenen 
van.  
Het was ongeveer zo: 
Er is geen gevangenis en geen kazerne meer nodig.  
Er is geen fabriek en geen auto meer nodig. 
Er is geen tempel en geen kerk meer nodig. 
Want de hele stad is al van God. 
Er groeien bomen langs de waterkant. 
Het water is helder, het is Gods rivier.  
Er groeien bomen midden op straat.  
Er zijn telkens nieuwe bladeren aan  
en de hele wereld heeft daar plezier van.  
Overal worden piano’s en gitaren neergezet om muziek te maken, te 
zingen en te dansen. Alle draaiorgels draaien vanzelf. Het maakt toch 
geen verschil meer wie er muziek maakt en wie ernaar luistert.  
Iedereen mag kleuren op de straat tekenen.  
De zon zal niet meer nodig zijn, die mag gaan uitrusten, want overal is 
het al licht. 
Oude mensen zitten op hun bankjes met een stok in hun hand. Ze kijken 
naar de kinderen die spelen met de dieren. De duiven, de leeuwen, de 
honden, de slangen en de kinderen zijn niet meer bang voor elkaar. 
Zo is de stad waar God zelf wil wonen. 
Hij komt daar wonen tussen de mensen. 
Zo spreekt de Heer. 
Allen: wij danken God. 
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Alleluia: 
(allen staan) 

Als je de Heer zoekt, zal je niets ontbreken. 
Want Hij zegt: kom hier, en ik zal je verkwikken. 
 
Evangelie - lezing: Lucas 19,1-10 
De Heer zij met u. 
Allen: En met uw geest. 
Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens 
Lucas. 
Allen: Lof zij U Christus. 
 
Het is druk in de stad.  
Veel mensen staan aan de kant van de weg.  
Iemand heeft verteld dat Jezus komt. De mensen willen het graag zien. 
En met hem praten.  
Daar komt een man aanlopen. Hij is niet groot. Het is Zacheüs.  
Hij kan niets zien, want er staan veel mensen.  
Hij wil graag een beetje naar voren komen. Hij duwt en dringt.  
Maar de mensen laten hem niet door. Ze vinden Zacheüs niet aardig. 
Dat komt omdat hij niet eerlijk is. 
Zacheüs wil Jezus graag zien. Maar hoe moet hij dat nu doen?  
Zacheüs klimt in een boom. “Hier zit ik hoog” zegt hij.  
“Ik kan over iedereen heen kijken”.  
Daar komt Jezus aan.  
“Jezus, Jezus” roepen de mensen.  
Ook Zacheüs roept heel hard: “Jezus, dag Jezus”. 
Hij zwaait met zijn armen.  
Jezus is nu vlak bij de boom.  
Zacheüs roept nog harder: “Jezus, hier Jezus”.  
Jezus kijkt omhoog. Hij ziet Zacheüs.  
Jezus vraagt: ”Wat doe jij in die boom?”  
“Dan kan ik jou goed zien,” zegt Zacheüs.  
“Kom eens naar beneden,” zegt Jezus. “Ik wil graag bij jou eten”.  
Daar schrikt Zacheüs van. “Wil je bij mij eten? Wil je dat echt?”  
“Ja”, antwoordt Jezus. “Of heb je geen eten in huis?"  
“Jawel, hoor,” zegt Zacheüs. “Ik heb genoeg. Kom maar gauw mee.” 
Zo spreekt de Heer. 
Allen: wij danken God. 
 
Evangelie - acclamatie:  
Woord van leven, ons gegeven, God, wij danken U. 
Woord van leven, ons gegeven, God, wij danken U. 
Wij danken U. 
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Preek 
(allen zitten) 

 
Geloofsbelijdenis: gesproken 

(allen staan) 
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, 
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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Liturgie van de Eucharistie 

(allen zitten) 
Offerande: Zacheüs 
Zacheüs is een kleine man  
die telt en telt en telt. 
En iedereen die langs hem loopt  
betaalt hem veel geld. 
 
Refrein: 
Zacheüs, Zacheüs, Zacheüs, 
wie ben jij? 
Zacheüs, Zacheüs, Zacheüs,  
hoor je er wel bij? 
 
Zacheüs wilde Jezus zien,  
maar nee, dat lukt hem niet. 
Dan klimt Zacheüs in een boom,  
misschien dat hij hem ziet. 
 
Refrein: 
Zacheüs, Zacheüs, Zacheüs, 
wie ben jij? 
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Zacheüs, Zacheüs, Zacheüs,  
hoor je er wel bij? 
 
Als Jezus dan naar boven kijkt,  
zegt hij: ‘Kom er toch bij. 
Ik wil jouw gast zijn, in jouw 
huis!’ 
Wat is Zacheüs blij! 
 
Refrein: 
Zacheüs, Zacheüs, Zacheüs, 
Hoort erbij. 
Zacheüs, Zacheüs, Zacheüs,  
voelt zich nu ook vrij. 
 
Zacheüs gaat het anders doen,  
niet langer meer verkeerd. 
Hij vraagt geen geld meer, 
maar hij geeft. 
Hij heeft zich omgekeerd. 
 
Refrein: 
Zacheüs, Zacheüs, Zacheüs, 
Hoort erbij. 
Zacheüs, Zacheüs, Zacheüs,  
voelt zich nu ook vrij. 
 
 
 
Collecte  
 
 
 
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 
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Eucharistisch gebed 
(allen staan) 

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! 
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. 
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 (allen knielen) 
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. 
 
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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Communieritus 

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. 
 
 
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. 
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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. 
De communicanten gaan één voor één ter communie. 
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Communie: 
Lieve Jezus, dank U wel,  
dat U bij mij bent, 
in dit heilig, levend brood, 
in dit sacrament. 
Ik voel mij gelukkig, Heer,  
als ik bij U kom,  
als een dorstig hert dat drinkt 
uit de waterbron. 
 
Vol vertrouwen en geloof,  
kniel ik voor U neer. 
Al mijn vreugde, zorg en pijn,  
leg ik voor U neer. 
Ik voel mij geborgen, Heer,  
want ik ben uw kind, 
dat hier rustend aan uw hart 
troost en vrede vind. 
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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: 
 
Gebed 
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Slotritus 
Mededelingen 
 
Zegen 

(allen staan) 
Slotlied:  
Nu wij uiteengaan  
vragen wij God:  
ga met uw licht  
voor ons uit! 
Nu wij uiteengaan  
wens ik jou toe: 
 
Refrein: 
Ga met God! 
Vaya con Dios  
en à Dieu! 
 
Voor wie ons lief zijn  
vragen wij God: 
ga met uw licht 
voor hen uit! 
Al onze vrienden  
wensen wij vrede: 
 
Refrein: 
Ga met God! 
Vaya con Dios  
en à Dieu! 
 
Voor alle mensen  
in deze stad: 
Vrede en goeds  
in elk huis! 
Voor alwie kwamen  
onder dit dak: 
 
Refrein: 
Ga met God! 
Vaya con Dios  
en à Dieu! 
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Samantha Aughsteen   Daniël Mensen 
Martijntje-Sofie v.d. Heijden Faithany Martina 
Anaïs Kibalabala    Jahmiro Plantijn 
Dior Kibalabala    Izabel Vennema 
Finhas Kibrom    Carmen Vennema 
Nazrawi Kibrom    Tatum Wierstra 
Austeja Kuisys    Laurens Zwezerijnen 
JJ Martina       
gingen vandaag voor het eerst ter communie. 
Jenushan Janagan deed de voorbereiding hier en zal elders 
zijn eerste communie doen. 
 

             
 
Met medewerking van: 
 

Johan Siemensma – piano 
Sint Vitus kinderkoor o.l.v. 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 
 
Nieuwe misdienaars welkom!   
Meer informatie bij Rennie Schotanus:  
rennie.schotanus@upcmail.nl 


