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Opening van de viering 
 
 
Lied   Houd elkander vast 
 
Houd elkander vast, blus de geest niet uit, 
maak elkaar niet klein.  
Die ons maakte uit niets, laat niet varen,  
het werk van zijn handen. 
 
refr: Van Hem is de toekomst, kome wat komt, 
 licht dat niet dooft, liefde die blijft. 
 
Houd elkander vast, blus de geest niet uit, 
maak elkaar niet klein. 
Hoor een stem: Ik maak alle dingen nieuw, 
ik zal de tranen uit je ogen wissen  
en de dood zal niet meer zijn.  refr 
 
 
Woord van welkom      
 
 
Gebed om vergeving     
 
 
Lied om vergeving   Aan welke kant sta jij? 
  
‘t Is niet moeilijk te geloven in een God hier ver vandaan. 
Te bidden en te strijden, zelfs te doden in Zijn naam. 
Want we leven in het heden en Zijn woord is uit de tijd. 
Een verhaal van lang geleden, niet gestoeld op werkelijkheid. 
 
refr: Stel dat God vandaag op aarde zou verschijnen, 
 en je vragen zou: “Kies jij nog steeds voor mij?” 
 Zou je Hem recht in de ogen kunnen kijken? 
 Aan welke kant sta jij?  Aan welke kant staan wij? 
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Willoos zwijgen wij bij onrecht dat een mens wordt aangedaan. 
Zien toe hoe mensen lijden en elkaar niet meer verstaan. 
En we bidden dat God ingrijpt, ons een nieuwe aarde geeft 
Mens, wat doe je met de vrijheid die Hij jou gegeven heeft?    refr: 
 
Aan welke kant sta jij? Aan welke kant staan wij? 
Iedere dag voor Hem te kiezen is wat Hij van mensen vraagt. 
Zijn licht te laten schijnen in de wereld van vandaag. 
Alleen dan komt Hij tot leven, wordt de schepping weer als nieuw. 
In Zijn liefde durven delen, zonder twijfel steeds opnieuw.     refr: 
 
Aan welke kant staan wij?  Aan welke kant sta jij? 
 
 
Gloria    Samenzangboekje nr. 9 

 
Gebed 
 
 

Viering van het Woord 
 
 
Eerste lezing   uit de profeet Habakuk (1,2-3; 2,2-4) 

 
Hoe lang moet ik nog roepen, Heer, terwijl Gij maar niet luistert? 
Hoelang moet ik de hemel nog geweld aandoen, terwijl Gij maar 
geen uitkomst brengt? Waarom laat Gij mij onrecht lijden en ziet Gij 
die ellende maar aan? Waarom moet ik leven te midden van geweld 
en verdrukking en waarom rijst er twist en moet men lijden onder 
tweedracht? 
De Heer gaf mij ten antwoord: ‘Schrijf het visioen op, zet het  
duidelijk op schrift, zodat men het vlot kan lezen. Want het visioen, -
al wacht het de vastgestelde tijd nog af, hunkert niettemin naar zijn 
vervulling: het vertelt geen leugen. Al blijft het ook uit, geef het 
wachten niet op, want komen doet het beslist en het komt niet te 
laat. Bezwijken zal hij die in zijn hart niet deugt; de rechtvaardige 
echter blijft leven door zijn trouw.’ 
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Lied   Vertrouw op God        
 
Vertrouw op God, Hij zal je pad verlichten 
al dooft het zonlicht en verzinkt het land 
dat labyrint vol schone schijngezichten 
waar wij verloren voor de wereld zwichten 
vertrouw op God, Hij neemt ons bij de hand. 
 
Vertrouw op God, Hij waakt in onze nachten 
Hij is niet ver, zijn hand rust op je hoofd. 
Hij wil je pijn en levensangst verzachten 
tot in de dood zal Hij op jou staan wachten 
vertrouw op God, Hij heeft het ons beloofd. 
 
Vertrouw op God, Hij moet bij mensen wonen 
Hij kan niet anders zijn dan God en goed 
het gaat ons denken en ons doen te boven 
zon onvermoeid wil Hij zijn liefde tonen 
vertrouw op God, zijn hart is overvloed. 
 
 
Evangelie   volgens Lucas (17, 5-10) 
 
In die tijd zeiden de apostelen tot de Heer: ‘Geef ons meer  
geloof. ’De Heer antwoordde: ‘Als ge een geloof had als een  
mosterdzaadje, zoudt ge tot die moerbeiboom zeggen: Maak uw 
wortels los uit de grond en plant u in de zee, en hij zou u  
gehoorzamen. Wie van u zal tot de knecht die hij in dienst heeft als 
ploeger of veehoeder bij diens thuiskomst van het land zeggen:  
Kom meteen aan tafel  en tast toe? Zal hij niet eerder zeggen:  
Maak mijn maaltijd klaar, omgord je en bedien mij terwijl ik eet en 
drink; daarna kun je zelf eten en drinken?  
Moet hij die knecht soms dankbaar zijn, omdat hij heeft uitgevoerd 
wat hem is opgedragen? Zo is het ook met u: wanneer ge alles hebt 
gedaan wat u opgedragen werd, zegt dan: Wij zijn maar gewone 
knechten; wij hebben alleen maar onze plicht gedaan.’ 
 
 
Acclamatie   Blijf niet staren 
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Blijf niet staren op wat vroeger was. 
Sta niet stil in het verleden. 
Ik, zegt Hij, ga iets nieuws beginnen, 
het is al begonnen, merk je het niet? 
 
 
Overweging 
 
 

Geloofsbelijdenis   Ik geloof (gezongen)  

 

Ik geloof in God die machtig is. Ik geloof dat God de Schepper is, 
van wat hier op aarde zichtbaar is en al wat voelbaar is. 
Ja, Hij gaf ons het leven en heel de kracht  
die God de schepping gaf, geeft Hij nog iedere dag aan mij. 
Iedere dag geeft U een nieuwe kans om te leven Heer,  
sterk ons geloof steeds meer. 
 
refr: Hij die aan het kruishout de dood overwon, 
 waardoor voor ons een nieuw leven begon. 
 Hij is voor ons nu de levende God, uit de dood herrezen. 
 
Ik geloof dat God mijn vader is. Ik geloof dat Hij mijn leidsman is 
die mij volgt waar ook, mijn weg zal gaan  
Hij zal steeds naast mij staan, de steun in bange dagen. 
Hij die als mens onder ons wonen wou, zijn leven geven zou,  
men weet dat zijn dood de ogen openen zou 
o, vergeef ons Heer, sterk ons geloof steeds weer.  refr 
 
Ik geloof in Zijn verrijzenis. Ik geloof in God die liefde is. 
Want door ´t kwaad, steeds weer door ons begaan,  
biedt Hij Zijn liefde aan, zo leert Hij ons vergeven en in Zijn woord  
wordt nooit een klacht gehoord. O, kon ik ook zo zijn, als Hij. 
Ik ben een mens die steeds maar vragen blijft, 
geef ons antwoord Heer, sterk ons geloof steeds weer. 
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Voorbede   met gezongen acclamatie 
 
Gij die met mensen zijt begaan, 
hoor ons, hoor ons bidden aan! 
 
 
Intenties 
 
 
Collecte 
 
 
Lied   Ken je mij 
 
refr: Ken je mij? Wie ken je dan? 
 Weet jij mij beter dan ik? 
 Ken je mij? Wie ben ik dan? 
 Weet jij mij beter dan ik? 
 
Ogen die door de zon heen kijken 
Zoekend naar de plek waar ik woon 
Ben jij beeldspraak voor iemand 
die aardig is, of onmetelijk ver, 
die niet staat en niet valt en niet voelt als ik, 
niet koud en hooghartig    refr: 
 
Hier is de plek waar ik woon, een stoel op het water, 
Een raam waarlangs het opklarend weer 
Of het vallende duister voorbij vaart 
Heb je geroepen? Hier ben ik   refr: 
 
Ik zou een woord willen spreken dat waar en van mij is 
Dat draagt wie ik ben, dat het houdt, 
Ik zou een woord willen spreken 
Dat rechtop staat als mens die mij aankijkt en zegt 
Ik ben jouw zuiverste zelf, 
Vrees niet, versta mij, ik ben, ik ben   refr: 
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Ben jij de enige voor wiens ogen 
Niet is verborgen van mijn naaktheid 
Kan jij het hebben, als niemand anders, 
Dat ik geen licht geef, niet warm ben, 
Dat ik niet mooi ben, niet veel 
Dat geen bron ontspringt in mijn diepte 
Dat ik alleen dit gezicht heb, geen ander. 
Ben ik door jou, zonder schaamte, 
gezien, genomen, door niemand minder? 
Zou dat niet veel teveel waar zijn?   refr: 
 
 
 

Viering van de tafel 
 
Aanbrengen van de gaven 
 
V: Bidt broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan 
 worden door God, de almachtige Vader. 
A: 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 
 
 
Tafelgebed 
 
V: De Heer zal bij U zijn.  
A: De Heer zal U bewaren.  
V: Verheft Uw hart.  
A: Wij zijn met ons hart bij de Heer.  
V: Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 
A: Hij is onze dankbaarheid waardig.  
 
V: Wij danken U, barmhartige Vader, getrouwe God, omwille van 
Jezus, uw Zoon, onze Heer en broeder. Armen en zieken, zondaars 
en wie uitgestoten waren heeft Hij van harte liefgehad; deelgenoot 
was Hij in alle menselijke nood.  
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De boodschap van zijn leven heeft ons doen verstaan dat Gij be-
gaan zijt met uw mensen en vriendelijk zorg voor hen draagt zoals 
een vader voor zijn kinderen doet. 
Daarom loven en prijzen U de hemel en aarde en verkondigen wij 
uw goedheid en uw trouw. Met alle engelen en heiligen heffen wij de 
lofzang aan voor uw grote heerlijkheid: 
 
A: 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 ho-
ge.  
 
V: Hemelse Vader, met eerbied noemen wij uw Naam. Altijd zijt Gij 
met ons op weg, en dichter dan wij durven dromen, zijt Gij bij ons 
wanneer uw Zoon ons samenbrengt rond deze tafel, waar wij uw 
liefde vieren met brood en beker. Zoals eens op de weg naar Em-
maüs ontsluit Hij nu voor ons de Schrift en wij herkennen Hem bij 
het breken van het brood. 
Daarom bidden wij, almachtige God: beadem met uw Geest dit 
brood en deze wijn zodat Jezus Christus in ons midden komt met de 
gaven van zijn lichaam en zijn bloed. 
 
Want op de avond voor zijn lijden nam Hij onder de maaltijd brood 
en sprak tot U het dankgebed. Hij brak het brood en gaf het aan zijn 
leerlingen terwijl Hij 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 en sprak opnieuw het dankgebed. 
Hij gaf hem aan zijn leerlingen en sprak: Neemt deze beker en drinkt 
hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe altijddurende ver-
bond, 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. 
 
A: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood, en wij belijden tot Gij we-
derkeert, dat Gij verrezen zijt 
 
V: Oneindig goede Vader, wij vieren de gedachtenis van onze ver-
zoening en wij verkondigen de liefde die Gij ons betoont. Uw Zoon is 
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door het lijden en de dood gegaan, en, tot nieuw leven opgewekt, is 
Hij ingetreden in uw heerlijkheid. Zie met genegenheid neer op dit 
offer en erken erin uw eigen Zoon die zijn leven heeft gegeven en 
zijn bloed vergoten opdat voor alle zoekers de weg naar U, Vader, 
geopend en begaanbaar zij. 
 
Barmhartige God, laat de Geest van Jezus in ons wonen en vervul 
ons met uw liefde. Sterk ons door de gaven van zijn lichaam en zijn 
bloed en laat ons één worden in liefde en geloof, verbonden met on-
ze paus Franciscus en onze bisschop. 
 
Maak onze ogen open voor alle nood en leg woorden in onze mond 
om wie zich eenzaam en verloren voelen, te troosten in uw Naam. 
Maak ons vindingrijk en moedig om broederlijk bij te staan al wie be-
rooid zijn en verdrukt. Maak uw kerk tot een huis van waarheid die 
bevrijdt, van gerechtigheid die vrede schept, van hoop die alle angst 
verdrijft. Erbarm U, Vader, over onze broeders en zusters, die in de 
vrede van Christus naar U zijn teruggekeerd, en over alle gestorve-
nen waarvan Gij alleen het geloof hebt gekend. Breng hen tot het 
licht van de verrijzenis. 
 
En als ook onze weg ten einde loopt, neem ons dan op in uw huis, 
waar plaats is voor velen. Schenk ons de vervulling van onze le-
venslange hoop: overvloedig leven in uw heerlijkheid. 
Laat ons toe in de gemeenschap van uw heiligen; dat wij met Maria, 
de Maagd en Moeder Gods, met Jozef haar bruidegom, met uw 
apostelen en martelaren, met de heilige Urbanus en al de anderen 
die U genegen zijn, dankbaar uw Naam aanbidden en U prijzen door 
Jezus Christus, onze Heer. 
 
A: 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   gesproken 

A: Onze Vader, die in de hemel zijt  
uw naam worde geheiligd, uw rijk kome 
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. 
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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. 
A: Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid. Amen. 

 
Vredesgebed en Vredeswens 
 
 
Vredeslied  Ik wens je vrede 
 
Ik wens je vrede van God 
Ik wens je vrede, vrede, vrede van de Heer.  
 
Heveinoe sjalom aleichem 
Heveinoe sjalom sjalom, sjalom aleichem. 
 
Ik wens je vrede van God 
Ik wens je vrede, vrede, vrede van de Heer.  
 
 
Uitnodiging tot de Communie 

 
V: Zalig zij…… 
A: Heer ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt, 
maar spreek en ik zal gezond worden. 
 
 
Lied   You raise me up 

When I am down and oh my soul so weary 
When troubles come and my heart burdened be 
Then I am still and wait here in the silence 
Until you come and sit a while with me. 
 
You raise me up so I can stand on mountains 
You raise me up to walk on stormy seas 
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I am strong when I am on your shoulders 
You raise me up to more than I can be. 
 
There is no life no life without its hunger 
Each restless heart beats so imperfectly 
But when you come and I am filled with wonder 
Sometimes I think I glimpse eternity. 
 
You raise me up so I can stand on mountains 
You raise me up to walk on stormy seas 
I am strong when I am on your shoulders 
You raise me up to more than I can be. 
 
vertaling: 
Als ik verdrietig ben en oh, mijn ziel zo vermoeid 
Als de problemen komen en mijn hart beladen is 
Dan ben ik er nog steeds en wacht in de stilte 
Tot jij komt en een tijdje bij me komt zitten. 
 
Je tilt me op, zodat ik op bergen kan staan 
Jij tilt me op, om stormachtige zeeën te bewandelen 
Ik ben sterk als ik op je schouders sta 
Jij tilt me op, tot meer dan ik kan zijn. 
 
Er is geen leven, geen leven zonder z'n honger 
Elk rusteloos hart klopt zo gebrekkig 
Maar wanneer je komt en ik ben vol verwondering 
Soms denk ik dat ik een blik opvang van de eeuwigheid. 
 
Jij tilt me op zodat ik op bergen kan staan 
Jij tilt me op te lopen op stormachtige zee 
Ik ben sterk als ik op je schouders 
Je tilt me op tot meer dan ik kan zijn. 
 
 
Gebed 
 
Gedachte   Een gedicht 
 
‘Geloven in’ wordt werkelijkheid. 
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Niet in jezelf geloven  
geeft moeilijkheden. 
Geloven in ‘iets-niet-kunnen’  
en je zult het niet kunnen. 
 
Geloof in dingen die je van waarde zijn. 
Geloof dat zij hun waarde laten zien. 
 
Als een boom die leven wil – wordt jou iets opgedragen. 
Geef water uit plichtsbesef  
of geloof in de waarde ervan. 
 
Waarom doe je dingen uit plichtsbesef 
zonder waarde voor jou? 
 
Misschien dat hij die het opdraagt 
wel gelooft in jou. 
 
 
Mededelingen 
 
 
Zegenwens 
 
 
Lied   We will love him 
 
refr: We will love Him, yes for ever 
 we will love Him till the end of time 
 we will love Him, yes for ever 
 for He gave a splendid sign. 
 Rain may fall, He will reign after all 
 we will love Him, love Him till the end of time. 
 
Let me tell you what is happening,  
well I thought the Lord’s forgiveness  
was for everyone but not for me! 
Well I wonder if I should because I think it will depress you 
there is much more joy to see. 
Living with the spirit of the Lord all around 
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giving me the energy that I ‘d never found 
we will love him till the end of time.   refr. 
 
You may have a lot of doubts about it,  
tell me, this is common knowledge and it doesn’t work today 
Well to me it is reality, a never ending power I will follow all the way 
He‘s the one who gave his Son in spite of our sin 
And the spirit who will comfort so deep within 
we will love Him, love Him till the end of time. refr. 
 
He‘s the one who gave his Son in spite of our sin 
And the spirit who will comfort so deep within 
we will love Him, love Him till the end of time. refr. 
 
vertaling 
 
refr: We houden van hem, ja voor altijd 
 We houden van hem tot het einde der tijden 
 We houden van hem, ja voor altijd omdat hij ons een teken gaf 
 Het kan regenen maar hij zal altijd regeren 
 We houden van hem tot het einde der tijden 
 
Laat me je vertellen wat is gebeurd; Ik dacht dat God's vergeving 
voor iedereen gold, maar niet voor mij!  Onbegrijpelijk dat ik dat toen 
dacht maar ik wil je niet depressief maken 
Er is veel meer vreugde rondom ons heen met de Geest van God  
Het geeft mij energie die ik nooit eerder gevoeld had 
We houden van Hem tot het einde der tijden  refr 
 
Je kunt bedenkingen hebben en je merkt het misschien niet meteen 
Maar voor mij is het de realiteit en een nooit ophoudende kracht 
Ik blijf Hem volgen waar hij ook gaat 
Hij is degene die zijn Zoon gaf voor onze zonden 
En de Geest die ons altijd zal begeleiden 
We zullen altijd van Hem blijven houden tot het einde der tijden   refr 
 
Hij is degene die zijn  Zoon gaf voor onze zonden 
En de Geest die ons voor altijd zal begeleiden  
We zullen altijd van Hem blijven houden tot het einde der tijden   refr 
 


