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Openingslied:    Een smekeling, zo kom ik tot uw troon   

1.   Een smekeling, zo kom ik tot uw troon: 
Leg met uw Woord beslag op mijn gedachten. 
Opdat ik in het licht der waarheid woon. 
Laat niet vergeefs mij op uw bijstand wachten. 
Leer mij uw wet, die goed is, waar en schoon, 
dan loof ik U bij dagen en bij nachten 

 
2.   Al uw geboden zijn gerechtigheid, 

ik prijs uw Woord met juichende gezangen. 
Uw rechterhand geleide mij altijd; 
naar uw geboden richt ik al mijn gangen. 
Het is uw wet, waarin ik mij verblijd, 
het is uw heil, waarnaar ik blijf verlangen. 

 
3.   Geef leven aan mijn ziel, wees Gij mijn lied, 

geef dat ik eeuwig U mag toebehoren. 
Onthoudt mij uw getuigenissen niet. 
Ik was een schaap en had de weg verloren. 
Zoek Heer, uw knecht. Ik hoor wat Gij gebiedt. 
Gij hebt mij immers tot uw dienst verkoren. 
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Welkom en kruisteken 

Kinderen naar de kindernevendienst 

 
Gebed om ontferming  

                                           

Cant.:     Heer ontferm U 
   Christus ontferm U 
   Heer ontferm U  

 
Cant. Gloria   Ere wie ere toekomt   GVL  383 
 

V.:  Ere wie ere toekomt, lichtende levende God. 

A.:  Ere wie ere toekomt, lichtende levende God. 

V.:   U komt toe alle stem, alle veerkracht en zingen. 

A.:  Ere wie ere toekomt, lichtende levende God. 

V.:  Die ons verwekt en doet zijn,  
ons openbaart en herademt één en volstrekt in allen 
en boven allen uit vader, zoon en geest, bron, water en 
stroming, liefdes eerste begin, liefdesweg, liefdes 
volharding. 

A.   Ere wie ere toekomt, lichtende levende God. 

V.:  Gij die doet lichten de zee, lichten aarde en hemel 
stroom uw mensen vol kracht,  
doe opleven hun ogen, 

A.   lichtende levende God. 

V.: Moge het worden, eindelijk, wat Gij gewild hebt van 
meet af: licht dat niet dooft, liefde die blijft. 

A.:   Ere wie ere toekomt, lichtende levende God. 
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Openingsgebed     

Eerste lezing:  Sirach 15,  15 – 20 

Uit het boek Ecclesiasticus. 

Wanneer gij wilt, kunt gij de geboden onderhouden 
en het is ook verstandig te doen wat de Heer behaagt. 
Hij heeft het vuur en water voor u neergezet: gij kunt uw hand 
uitstrekken naar wat ge verkiest. Vóór de mensen liggen het 
leven en de dood, en wat een mens behaagt, wordt hem 
gegeven. Want groot is de wijsheid van de Heer, zijn macht is 
geweldig en Hij ziet alles. Zijn ogen zijn gericht op wie Hem 
vrezen en iedere daad van de mens is Hem bekend. Hij heeft 
niemand bevolen te zondigen en aan niemand verlof gegeven 
om kwaad te doen. 
 

          Woord van de Heer  Wij danken God 
 

Antwoordpsalm: Psalm 119 

L.:  Gelukkig die voortgaan volgens de wet van de Heer. 

A.:  Gelukkig die voortgaan volgens de wet van de Heer. 

 
L.  Gelukkig degenen wier levensweg rein is, 

die voortgaan volgens de wet van de Heer. 
Gelukkig die acht slaan op wat Hij verordent, 
Hem zoeken met heel hun hart. 

A.:  Gelukkig die voortgaan volgens de wet van de Heer. 

L.:  Gij hebt uw bevelen gegeven, 
opdat men ze trouw volbrengt. 
Mogen mijn wegen recht zijn, 
gericht op wat Gij beschikt. 
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A.:  Gelukkig die voortgaan volgens de wet van de Heer. 
 
L.: Vergun uw dienaar dat hij mag leven, 

dan houd ik mij steeds aan uw woord. 
Ontsluit mijn ogen om te aanschouwen 
de heerlijkheid van uw wet. 

A.:  Gelukkig die voortgaan volgens de wet van de Heer. 
 
L.:  Toon mij de weg, Heer, die Gij beschikt hebt, 

dan wijk ik daar nooit van af. 
Geef mij begrip om uw wet na te leven, 
om hem te volgen met heel mijn hart. 

A.:  Gelukkig die voortgaan volgens de wet van de Heer. 
 

Tweede lezing:  1 Korinte 2, 6 - 10 

Uit de eerste brief van de   heilige apostel Paulus  

       aan de christenen van Korinte 
Broeders en zusters, 

wij spreken onder de volmaakten over wijsheid, maar dat is niet 
de wijsheid van deze wereld of van de machten, die deze 
wereld beheersen, waarvan de ondergang trouwens op 
handen is. Wij verkondigen een goddelijke wijsheid, die 
verborgen was, het geheime plan, door God van alle 
eeuwigheid ontworpen en bestemd voor onze verheerlijking. 
Geen van de machthebbers van deze wereld heeft ervan 
geweten. Als zij ervan geweten hadden, zouden zij de Heer der 
heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Dit zijn de dingen waarvan 
de Schrift zegt: “Geen oog heeft ze gezien, geen oor heeft ze 
gehoord, geen mens kan het zich voorstellen, al wat God 
bereid heeft voor die Hem liefhebben.” Maar aan ons heeft God 
het geopenbaard door de Geest, want de Geest van God 
doorgrondt alles, zelfs de diepste geheimen van God. 

Woord van de Heer  Wij danken God 
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Vers voor het Evangelie 

Alleluia. Ik ben het licht van de wereld, zegt de Heer. 
Wie mij volgt zal het levenslicht bezitten. 
       Alleluia. 

 

Evangelie: Matteüs    5, 17-37 of 5, 20-22a.27-28.33-34a.37 
  

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus  
Christus  volgens Matteüs         Lof zij u, Christus 

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: 

“Denk niet dat ik gekomen ben om Wet of Profeten op te 
heffen. Ik ben niet gekomen om op te heffen, maar om de 
vervulling te brengen. Want voorwaar, Ik zeg u: 
Eerder nog zullen hemel en aarde vergaan, dan dat één jota of 
haaltje vergaat uit de Wet, voordat alles geschied is. Wie dus 
een van die voorschriften, zelfs het geringste, opheft en zo de 
mensen leert, zal de geringste geacht worden in het Rijk der 
hemelen, maar wie ze onderhoudt en leert zal groot geacht 
worden in het Rijk der hemelen, maar wie ze onderhoudt en 
leert, zal groot geacht worden in het Rijk der hemelen”.  
Gij hebt gehoord dat tot onze voorouders is gezegd: Gij zult 
niet doden”. “Wie doodt zal strafbaar zijn voor het gerecht “. 
Maar Ik zeg u: Alwie vertoornd is op zijn broeder, zal strafbaar 
zijn voor het gerecht”.  
En wie tot zijn broeder zegt: raka, zal strafbaar zijn voor het 
Sanhedrin; en wie zegt: dwaas, zal strafbaar zijn met het vuur 
van de hel. Als gij uw gave komt brengen naar het altaar en 
daar schiet u te binnen, dat uw broeder iets tegen u heeft, laat 
dan uw gave voor het altaar achter, ga u eerst met uw broeder 
verzoenen en kom dan terug om uw gave aan te bieden. 
“ Haast u het eens te worden met uw tegenpartij, zolang ge 
nog met hem onderweg zijt; anders zou uw tegenpartij u 
weleens aan de rechter kunnen overleveren, en de rechter u 
aan de gerechtsdienaar, en zoudt gij in de gevangenis worden 
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geworpen. Voorwaar, Ik zeg u: Ge zult daar niet uitkomen, 
voordat ge tot de laatste penning hebt betaald. 
Gij hebt gehoord dat er gezegd is: Gij zult geen echtbreuk 
plegen. Maar Ik zeg u: Alwie naar een vrouw  kijkt  om  haar  te  
begeren, heeft in zijn hart al echtbreuk met haar gepleegd. 
Indien uw rechteroog u tot zonde dreigt te brengen, 
ruk het uit en werp het van u weg; want het is beter voor u, dat 
één van uw lichaamsdelen verloren gaat 
dan dat heel uw lichaam in de hel wordt geworpen. 
En als uw rechterhand u tot zonde dreigt te brengen, 
hak ze dan af en werp ze van u weg; want het is beter voor u, 
dat één van uw lichaamsdelen verloren gaat dan dat heel uw 
lichaam in de hel terecht komt. Ook is er gezegd: Wie zijn 
vrouw verstoot, moet haar een scheidingsbrief geven. Maar Ik 
zeg u: Wie zijn vrouw verstoot, behalve in geval van ontucht, 
brengt haar ertoe echtbreekster te worden; en wie een 
verstoten vrouw huwt, begaat echtbreuk.) 
Eveneens hebt gij gehoord, dat tot onze voorouders gezegd is: 
Gij zult geen valse eed doen, maar gij zult voor de Heer uw 
eden houden. Maar Ik zeg u in het geheel niet te zweren; 
noch bij de hemel, want dat is de troon van God; noch bij de 
aarde, want dat is zijn voetbank; noch bij Jeruzalem, want dat 
is de stad van de grote Koning. Ook bij uw hoofd moet gij niet 
zweren, want gij kunt niet een haar wit of zwart maken. 
Maar uw ja moet ja zijn en uw neen, neen; en wat daar  
nog bij komt is uit den boze.” 
 
   Woord van de Heer  Wij danken God 

 
Acclamatie:   Spreid uw dragende vleugels onder ons uit, 

spreid uw warmende lichtglans over ons uit. 
 
Overweging  
 
Geloofsbelijdenis 
 
Lied:  Laat ons woorden stijgen, voor u gezicht als wierook, 

zie in ons het verlangen  een mens te zijn als U. 
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Kom adem ons open 3x 
Voorbede   +  misintenties                                           

Lied:  Laat ons woorden stijgen, voor u gezicht als wierook, 
zie in ons het verlangen  een mens te zijn als U. 
Kom adem ons open 3x 

 
Collecte    

Is bestemd voor het pastorale werk 
in onze geloofsgemeenschap.  
U kunt ook betalen door de QR-code te 
scannen. 

 

Offerandelied:   Verberg mij nu 

Verberg mij nu onder uw vleugels Heer, 
houd mij vast in Uw sterke hand. 
Als de oceaan haar krachten toont, 
zweef ik met U hoog boven de storm, 
Vader U bent sterker dan de vloed, 
dan word ik stil, U bent mijn God. 
 

Vind rust mijn ziel in God alleen, 
ken zijn kracht vertrouw Hem en weest stil. 
Als de oceaan haar krachten toont, 
zweef ik met U hoog boven de storm, 
Vader U bent sterker dan de vloed, 
dan word ik stil, U bent mijn God. 

 
 
EUCHARISTISCHGEBED   

Heilig 
 

Als wij dan eten van dit Brood  en drinken uit deze beker,  
verkondigen wij de dood des Heren, totdat Hij komt. 
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Onze Vader  (wordt gebeden) 

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. 
Want van U is het koninkrijk, en de kracht  
en de heerlijkheid, in eeuwigheid. Amen. 

 

Vredeswens 

Lam Gods 
 

Communie  

Communielied:   Dank U voor de morgen    
     

1. Dank U voor de morgen, dank U voor de dag, 
dat ik met mijn zorgen bij U komen mag. 
Dank U voor het spreken, U hoort ieders taal, 
dat Gij brood wilt breken met ons allemaal. 

 

2. Dank voor goede vrienden, dank voor al wat leeft. 
wat ik niet verdiende dat Gij mij vergeeft. 
Dank U dat in lijden U erbij wilt zijn, 
dat in moeilijkheden, kracht en hoop kan zijn. 

 

3. Dank U voorde bloemen ieder klein geluk,  
alle hel'dre kleuren dank U voor muziek. 
Dank U voor Uw liefde dat ik weet daarvan, 
God ik wil U danken dat ik danken kan. 
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Als ik voor U neerkniel 

1.   Als ik voor U neerkniel, mijn gebeden bij U breng, 

weet ik steeds weer opnieuw dat Gij mijn hart vervult. 
Ave, Maria, gratia  plena, 
Dominus tecum, benedicta tu.  
 

2.   Mogen wij hier brengen elke zorg en wens bij U, 

Moeder van God, neem dan ook hier onze lofzang aan. 
Ave, Maria, gratia  plena, 
Dominus tecum, benedicta tu.  

 

3.  Moeder hoor ons bidden, wil ons nemen bij de hand 
op de weg naar Uw Zoon, versterk de liefdesband. 
Ave, Maria, gratia  plena, 
Dominus tecum, benedicta tu.  

 
 

Mededelingen                
                                                       
Wegzending en Zegen        
 
Slotlied:    Gebed om zegen   (Sela)      
 
1.    Zegen mij op de weg die ik moet gaan, 

  zegen mij op de plek waar ik zal staan, 
  zegen mij in alles, wat U van mij verlangt, 
  o God, zegen mij alle dagen lang. 
 
  Vader maak mij tot een zegen, ga mij niet voorbij. 
  Regen op mij met Uw Geest, Heer, 

 Jezus kom tot mij. 
  Als de Bron van leven,  

die ontspringt diep in mij. 
  Breng een stroom van zegen, 
  waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij. 
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2.   Zegen ons waar we in geloof voor leven, 
    zegen ons waar we hoop en liefde geven, 
  zegen om de ander tot zegen te zijn! 
  O God zegen ons tot in eeuwigheid. 
 
  Vader maak ons tot een zegen, 

  hier in de woestijn. 
  Wachtend op Uw milde regen, 
  om zelf een bron te zijn. 
  Met een hart vol vrede, 
  zijn wij zegenend nabij. 
  Van Uw liefde delend, 
  waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 
   

Vader maak ons tot een zegen, 
  hier in de woestijn. 
  Wachtend op Uw milde regen, 
  om zelf een bron te zijn. 
  Met een hart vol vrede, zijn wij zegenend nabij. 
  Van Uw liefde delend, 
  waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 
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Na de viering is er een deurcollecte voor de Memisa. 

Opbrengst is voor medische zorg voor moeder en kind in Afrika, 

maar ook in Afghanistan en op dit moment ook in de Oekraïne. 

 

Denkt u ook aan het bestellen van uw huispaaskaarsen? 

Achter in de kerk ligt de lijst en enveloppen voor de betaling. 
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