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OPENING VAN DE DIENST 
 
Openingslied   OVER DE PLAATS  
                WAAR WIJ BIJEENGEKOMEN ZIJN 

 
2. Woorden van ver, vallende sterren, 

vonken verleden hier gezaaid. 
Namen voor Hem, dromen, signalen 
diep uit de wereld aangewaaid. 
Monden van aarde horen en zien, 
onthouden, spreken voort 
Gods vrij en lichtend woord. 
 

3. Tafel van Eén, brood om te weten 
dat wij elkaar gegeven zijn. 
Wonder van God, mensen in vrede, 
oud en vergeten nieuw geheim. 
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Breken en delen, zijn wat niet kan, 
doen wat ondenkbaar is, 
dood en verrijzenis. 

 
Kruisteken en Begroeting 
 
Inleidend woord 
 
L. Menselijk geluk is breekbaar en gaat voorbij.  
 Juist daarom is het geluk en moeten we het  
 met beide handen aangrijpen en vieren.  
 Een mooi iconisch voorbeeld daarvan is de bruiloft.  
 Vreugde alom, maar het menselijk tekort en tegenspoed  
 zijn nooit ver weg.  
 We hebben het geloof in het paasmysterie nodig  
 om niet onder te gaan in tragiek en onverschilligheid.  
 Dan kunnen we gerust het aardse bestaan vieren.  
 Want het smaakt naar meer.  
 'Doe maar wat Hij u zeggen zal',  
 zegt Maria vol vertrouwen tot de dienaren  
 op het feest van de bruiloft te Kana. 
 
Gebed om vergeving 
 
A. Ik belijd voor de almachtige God, en voor u allen,  

dat ik gezondigd heb in woord en gedachte,  
in doen en laten, door mijn schuld,  
door mijn schuld, door mijn grote schuld. 
Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd,  
alle engelen en heiligen, en u broeders en zusters,  
voor mij te bidden tot de Heer, onze God. 

 

P. Moge de almachtige God zich over ons ontfermen,  
onze zonden vergeven,  
en ons geleiden naar het eeuwig leven. 

 
A. Amen. 
 
Heer ontferm U 
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Eer aan God 
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Gebed 
 

Almachtige God, in een heilig verbond hebt Gij Uzelf aan ons 
geschonken en hebt Gij in ons uw welbehagen gesteld,  
zoals een bruidegom zich verheugt in zijn bruid,  
zo ook verheugt Gij U in ons. 
Geef ons bij dit heilig gastmaal uw Geest  
die vreugde brengt in overvloed. 
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,  
die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest, 
God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. 
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DIENST VAN HET WOORD 
 
Bij het openen van de Schriften 
 
L. Luisteren we met ons hart naar dit Woord van God.  

Het sluit aan bij onze diepste verlangens  
naar Verbond en liefde.  
Het leven is de moeite waard!  

 
Eerste lezing 
Uit de profeet Jesaja 62,1-5 
 

Omwille van Sion mag ik niet zwijgen,  
ter wille van Jeruzalem mij niet stilhouden.  
Want als de zon zal haar gerechtigheid stralen,  
haar heil branden als een fakkel. 
De volkeren zullen uw gerechtigheid aanschouwen,  
alle koningen uw glorie zien  
en men zal u een nieuwe naam geven,  
een naam door de Heer bedacht. 
In de hand van de Heer zult u een flonkerende kroon zijn,  
in de hand van uw God een koninklijk diadeem. 
U zult niet meer heten: 'de Verlatene',  
uw land niet meer: 'Woestenij';  
maar u zult heten: 'Mijn Welbehagen', uw land: 'Gehuwde'.  
Want in u heeft de Heer zijn behagen gesteld  
en uw land wordt Hem ten huwelijk gegeven.  
Zoals een jongen zijn meisje trouwt, zal Hij die u opbouwt,  
u trouwen, en zoals een bruidegom zich verheugt in zijn bruid 
zal uw God zich verheugen in u. 

 
Woord van de Heer. 

 
A. Wij danken God. 

 

Antwoordpsalm PSALM 25 I 
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Tweede lezing  
Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen 
van Korinthe 12, 4-11 
 

Broeders en zusters,  
er zijn verschillende gaven maar slechts één Geest.  
Er zijn vele vormen van dienstverlening maar slechts één 
Heer. Er zijn allerlei soorten werk maar er is slechts één God 
die alles in allen tot stand brengt.  
Maar aan ieder van ons wordt de openbaring van de Geest 
meegedeeld tot welzijn van allen. Aan de een wordt door de 
Geest een woord van wijsheid gegeven, aan een ander een 
woord van kennis krachtens dezelfde Geest, aan een derde 
door dezelfde Geest het geloof. Aan weer anderen schenkt de 
ene Geest gaven om ziekten te genezen, om wonderen te 
doen, de gave van profetie, de onderscheiding van geesten, 
velerlei taal of de vertolking ervan. 
Maar alles is het werk van een en dezelfde Geest,  
die aan ieder zijn gaven uitdeelt zoals Hij het wil. 

 
Woord van de Heer. 

A. Wij danken God. 
 
Acclamatie 
 
L. Alleluja.  

Maak ons hart ontvankelijk Heer,  
opdat wij de woorden van uw Zoon zouden begrijpen. 

A. Alleluja 
 
Evangelielezing 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus  
volgens Johannes 12, 1-12 
 

In die tijd was er een bruiloft te Kana in Galilea,  
waarbij de moeder van Jezus aanwezig was.  
Jezus en zijn leerlingen waren eveneens op die bruiloft 
uitgenodigd. Toen de wijn op raakte zei de moeder van Jezus 
tot Hem: 'Ze hebben geen wijn meer'.  
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Jezus zei tot haar:  
'Vrouw, is dat soms uw zaak? Nog is mijn uur niet gekomen'. 
Zijn moeder sprak tot de bedienden:  
'Doet maar wat Hij u zeggen zal'. 
Nu stonden daar volgens het reinigingsgebruik der joden  
zes stenen kruiken, elk met een inhoud van ongeveer  
honderd liter. Jezus zei hun: 'Doet die kruiken vol water'.  
Zij vulden ze tot bovenaan toe. Daarop zei Hij hun:  
'Schept er nu wat uit en brengt dat aan de tafelmeester'. 
Dat deden ze. De tafelmeester proefde van het water dat in 
wijn veranderd was. Hij wist niet waar die wijn vandaan kwam, 
maar de bedienden die het water geschept hadden,  
wisten het wel. 
Zodra hij geproefd had riep hij de bruidegom en zei hem: 
'Iedereen zet eerst de goede wijn voor en  
wanneer men eenmaal goed gedronken heeft de mindere.  
U hebt de goede wijn tot nu toe bewaard'. 
Zo maakte Jezus te Kana in Galilea een begin met de tekenen 
en openbaarde zijn heerlijkheid.  
En zijn leerlingen geloofden in Hem.  
Daarna daalde Hij af naar Kafarnaüm, Hijzelf en zijn moeder, 
de broeders en zijn leerlingen;  
maar zij bleven daar slechts enkele dagen. 
 
Woord van de Heer. 

A. Wij danken God. 
 
Acclamatie  LOF EN HEERLIJKHEID 
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Overweging 
 
Geloofsbelijdenis 
 
P.  Ik geloof in God de almachtige Vader, 
 
A. 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 
 
P. Laten wij bidden tot God, onze Vader  

voor de noden van kerk en wereld. 
 
L. Barmhartige God, wij bidden u voor uw Kerk,  
 in wie wij de bruid van uw Zoon, Jezus Christus   
 mogen herkennen:  
 dat zij jong, fris en fier in de wereld mag staan  
 en de vreugde van uw goddelijke liefde  
 aan alle mensen mag verkondigen;  

laat ons bidden…  
A. Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
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L. Bidden we voor de gelovigen over de hele wereld:  
 dat zij zich genodigd mogen weten  

op het bruiloftsmaal van uw Zoon  
 en door hun leven de vreugde mogen uitstralen  
 die past bij het geloof in de verrezen Heer;  

laat ons bidden… 
A. Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
 

L. Bidden we voor alle mensen die het moeilijk hebben  
 door armoede, oorlogsgeweld, eenzaamheid,  
 of verlies van iemand die hen lief was:  
 dat ze Gods nabijheid    
 op een bijzondere manier mogen ervaren;  

laat ons bidden... 
A. Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
 

   - intenties vanuit onze geloofsgemeenschap - 
 

P. Goede God, 
verhoor de gebeden van uw volk  
dat zich verheugt in uw liefde en barmhartigheid  
en dat niet aflaat te proeven van de hemelse vreugde.   
Door Christus onze Heer. Amen. 
 

Klaarmaken van de altaartafel 
 
Tafellied  WIJ BIDDEN U OM VREDE 
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2. Wij bidden U om wijsheid 

en vragen U om licht 
dat mensen ogen opent 
en op elkander richt. 

 
3. Wij bidden U om zegen 

en vragen om het woord 
dat mensen weer verenigt 
en naar de vrijheid voert. 

 
Oproep tot gebed 
 
P. 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 
 

Heer, met vreugde hebben wij deze tafel toebereid.  
Kom hier aanwezig en voltooi deze maaltijd  
tot het gastmaal van uw nieuw verbond  
door Jezus Christus, onze Heer. 
 

Eucharistisch gebed (IV) 
      (Allen gaan staan) 

P. De Heer zal bij u zijn. 
A. De Heer zal u bewaren. 
 

P. Verheft uw hart. 
A. Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
 

P. Brengen wij dank aan de Heer onze God. 
A. Hij is onze dankbaarheid waardig. 
 

P. Het is waarlijk passend U dank te zeggen,  
het is waarlijk goed uw heerlijkheid uit te spreken,  
heilige Vader;  
Gij zijt een God van leven en waarheid, Gij alleen,  
Gij bestaat van voor alle eeuwen  
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en Gij duurt in alle eeuwigheid voort,  
in het ontoegankelijke licht is uw woning.  
Gij zijt de bron van leven,  
in uw goedheid hebt Gij alle dingen tot bestaan geroepen,  
Gij hebt al het geschapene met zegening verzadigd  
en uw talloze schepselen gelukkig gemaakt  
met de glans van uw licht.  
Daarom staat rond U een schare van engelen  
die niemand tellen kan,  
uw dienaren, die het gelaat van uw glorie zien  
en U ononderbroken lofzingen, dag en nacht.  
In hun koor willen ook wij onze stem doen horen,  
met ieder schepsel op aarde  
zingen wij U jubelend onze lofprijzing toe: 
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P. U belijden wij, heilige Vader: groot zijt Gij  

en alles hebt Gij met wijsheid en liefde geschapen.  
Gij hebt de mens gemaakt naar uw beeld  
en hem de zorg over de gehele aarde opgedragen,  
opdat hij in gehoorzaamheid aan zijn Schepper  
over alle schepselen zou bevelen.  
Door ongehoorzaamheid aan U  
heeft hij uw vriendschap verloren,  
maar Gij hebt hem niet  
aan het geweld van de dood uitgeleverd;  
integendeel, Gij zijt hem met alle hulp tegemoet gesneld,  
zodat wie U zoeken wil, U reeds heeft gevonden.  
Menigmaal hebt Gij aan de mensen een verbond  
aangeboden en hen, bij monde van uw profeten,  
gesproken over hun heil in de verte.  
 
Heilige Vader, zozeer hebt Gij de wereld liefgehad  
dat Gij, toen de tijd van wachten voorbij was,  
uw eengeboren Zoon als Verlosser hebt gezonden. 
Hij is mens geworden door de heilige Geest uit de maagd 
Maria. als mens heeft Hij onder ons gewandeld,  

in alles aan ons gelijk, maar niet in de zonde. 

Aan geringen heeft Hij een boodschap gebracht  
van liefde en heil, aan gevangenen de vrijlating gegeven,  
aan bedroefden zijn blijdschap. 
Om uw heilsbeschikking ten volle waar te maken  
heeft Hij zich aan de dood uitgeleverd  
en door zijn opstanding alle sterven afgebroken  
en opgebouwd tot een nieuw bestaan. 
En opdat wij niet meer voor onszelf zouden leven  
maar voor Hem, die om onzentwil geslagen werd  
en tot uw rechterhand verheven, zond Hij van uwentwege, 
Vader, de heilige Geest om zijn werk in deze wereld te 
voltooien: onze heiligmaking ten einde toe. 
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Daarom smeken wij U, Heer,  
dat uw heilige Geest deze offergaven wil bezielen,  
opdat zij het Lichaam en Bloed worden van onze Heer Jezus 
Christus, tot viering van het grote heilmysterie  
dat Hij ons naliet als zijn verbond-met-ons voor altijd.  
 
Toen kwam het uur dat Hij door U, heilige Vader,  
zou worden verheerlijkt. 
Hij had de zijnen in de wereld tot het uiterste liefgehad. 
Terwijl Hij de maaltijd voorzat nam Hij het brood,  
brak het, en zegende U,  
en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden: 
Neemt en eet hiervan, gij allen,  
want dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt. 
 
Zo nam Hij ook de beker met wijn gevuld,  
sprak het dankgebed uit,  
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. 

 
A. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood  

en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt. 
 
P. Daarom, Heer, vieren wij de gedachtenis van onze verlossing: 

wij gedenken de dood van Christus en zijn verblijf onder hen 
die eens waren gestorven,  
wij geloven en verkondigen zijn opstanding uit de dood,  
zijn hemelvaart bij U terug, in uw rijk zonder einde;  
wij zien vol verwachting uit  
naar zijn wederkomst in heerlijkheid. 
Wij brengen U het offer van zijn Lichaam en Bloed,  
een gave die Gij gaarne aanvaardt,  
een gave van heil voor de wereld.  
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Heer, zie welwillend en genegen neer op dit heilige offer  
dat Gij aan ons, uw kerk, hebt toevertrouwd. 

 Verleen genadig dat zij die dit brood eten  
en uit deze beker drinken  
door uw heilige Geest tot één lichaam worden verzameld,  
in Christus voltooid tot een levende offerande,  
tot uw lof en eer. 

 
 Wijd uw gedachten, o Heer, aan allen  

voor wie wij dit offer aan U opdragen:  
vooreerst voor uw dienaar, onze Paus Franciscus,  
voor onze bisschop Johannes,  
voor de bisschoppen van de gehele kerk,  
voor de priesters en diakens;  
voor allen ook die U dit offer aanbieden,  
voor geheel het gelovige volk  
en voor hen die U met een oprecht hart zoeken. 

 
 Denk ook aan hen  

die in vrede met Christus uw Zoon zijn gestorven  
en aan alle doden waarvan de gelovige gezindheid  
door U alleen was gekend. 

 
 Barmhartige Vader, verleen aan ons, uw kinderen,  

dat wij de heerlijkheid zien die Gij ons beloofd hebt tezamen 
met de maagd Maria, de moeder van God,  
die Gij hebt verheerlijkt, met de heilige Jozef, haar bruidegom,  
met uw apostelen en heiligen in uw koninkrijk,  
waar wij met de gehele schepping  
die Gij uit zonde en dood hebt opgericht  
uw lof zingen door Christus onze Heer;  
in wie Gij aan de wereld alle goed geeft, gisteren, nu en altijd. 

 
 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 tot in eeuwigheid. Amen. 

 
 



17 
 
P. Laten wij bidden tot God onze Vader  

met de woorden die Jezus ons gegeven heeft: 
 
A. 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. 

 
P. Verlos ons, Heer, van alle kwaad,  

geef vrede in onze dagen,  
dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, 
vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust. 

 Hoopvol wachtend op de komst  
van Jezus, Messias, uw Zoon. 

 
A. Want van U is het koninkrijk en de kracht  

en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. 
 
 
Gebed om vrede en uitnodiging tot de vredeswens 
 
P. Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd: 

‘Vrede laat Ik u; mijn vrede geef Ik u, let niet op onze zonden, 
maar op het geloof van uw kerk; vervul uw belofte; geef vrede 
in uw naam en maak ons één, Gij die leeft in eeuwigheid. 

A. Amen 
 
P. De vrede des Heren zij altijd met u. 
A. En met uw geest. 
 
P. Wensen wij elkaar de vrede van Christus.  
 
Lam Gods 
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Uitnodiging tot de communie 
 
P. Zalig zij die genodigd zijn aan de tafel des Heren. 

Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. 
 
A. Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt, maar spreek 

slechts een woord, en ik zal gezond worden. 
 
Communie 
 
Communielied  LORD I STRETCH MY HANDS TO YOU 
 
Lord, I stretch my hands to You, no other help I know,  
If You should leave me all alone, where, then, shall I go? Oh, Lord. 
Oh Lord, I give my soul to You, I seek your care and love,  
no other blessings do I need but those from You above. 
Lord, I ask You: give me faith, and help me understand.  
And Lord when I this life shall leave, just hold me in your hand. 
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Heer, ik strek mijn handen naar U uit, ik ken geen andere hulp,  
als U mij helemaal alleen laat, waarheen zal ik dan gaan, o Heer. 
O Heer, ik geef mijn ziel aan U, ik zoek uw zorg en liefde,  
geen andere zegeningen heb ik nodig dan die van U hierboven. 
Heer, ik vraag U mij geloof te geven en mij te helpen begrijpen.  
En Heer, wanneer ik dit leven zal verlaten,  
houd mij dan gewoon in uw hand. 

 

 

 

 Ter overweging 
 

 Heer en Vader van de mensheid,  
 Gij die alle mensen met dezelfde menselijke  
 waardigheid hebt geschapen, stort 
 in onze harten een geest van broederlijkheid.  
 Inspireer ons met een nieuwe ontmoeting  

van dialoog, van gerechtigheid en vrede.  
Stimuleer ons om gezondere samenlevingen  

 en een waardiger wereld te creëren,  
 zonder honger, zonder armoede,  

zonder geweld, zonder oorlog.  
 Geef dat ons hart zich opent  
 voor alle volkeren en naties van de aarde,  
 om de goedheid en schoonheid te herkennen  
 die Gij in ieder van hen gezaaid hebt,  
 om banden te smeden van eenheid,  

 van gemeenschappelijke projecten,  
 van gedeelde hoop.   
 Amen. 
 

Paus Franciscus over broederschap en sociale vriendschap  
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Gebed na de communie 
 

Heer, wij danken U voor de overvloed van dit gastmaal  
dat Gij voor ons hebt aangericht als teken van uw Verbond. 
Laat uw gave in ons vrucht dragen;  
dat wij het dienstwerk volbrengen waartoe Gij ons oproept,  
en aan alle mensen uw heil verkondigen. 
Door Christus onze Heer. Amen. 

 
 
SLOT VAN DE DIENST 
 
Mededelingen 
 
Zending en zegen 
 

P. Het alledaagse kan een feest worden  
als de liefde de kans krijgt.  
Dit geldt niet alleen in onze relaties,  

 het is ook mogelijk in onze samenleving.  
 Daartoe worden wij gezonden  

onder de zegen van de goede God.  
 
P. De Heer zij met u. 
A. En met uw geest 
 
P. Zegene u de almachtige God, 

Vader, Zoon en de heilige Geest. 
A.  Amen. 
 
P.  Gaat nu allen heen in vrede. 
A. Wij danken God. 
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Slotlied  GA MEE MET ONS  

 
 
2. Ga mee met ons, verberg U niet altijd,  

gun ons een flits, een teken in de tijd,  
dat U nog leeft, nog steeds om mensen geeft  
en zonder wanhoop voor de vrede leeft. 

 
3. Ga mee met ons, wie zijn wij zonder U?  

Een mens gaat dood aan enkel hier en nu.  
Licht op in ons, wees vuur en vlam van hoop.  
Houd steeds in ons de toekomstmens ten doop. 

 
 



 
 

 
DE WEEK VAN ZONDAG 16 T/M ZONDAG 23 JANUARI 
 
 
VIERINGEN 
 
Zondag 16-1 10.00 uur:   Woord- en Communieviering  
    (Ps. Tristan Perez)    
Donderdag 20-1 09.00 uur: Eucharistieviering  
    (Ps. Rob Verhaegh)    
Zondag 23-1 10.00 uur:  Eucharistieviering   
   (Ps. Rob Verhaegh)    
          
GEBEDSINTENTIES  
 
Zondag 10:00 uur 

Om zegen over onze parochie  
Voor familie en vrienden  
Voor Wim Zwartkruis en Mia Zwartkruis – Schreuder  
en overleden ouders en familie  
Voor Annette Vorderhake – Sikkenk 
Voor Pauline Roozen 

 
Donderdag 09:00 uur 
 Voor overleden familie van Zonneveld 

 
 
ZIEKEN  

Thuis, in het ziekenhuis of verpleeghuis 
 
 
OVERLEDENEN 

Rietje Hoogewerf – Nederstigt  
Harrie Draijer 

 
 
AGENDA 
 
  



 
 
 
 

Bij het verlaten van het kerkgebouw 
is er gelegenheid voor de collecte 

 
                               (geldig t/m 2 februari) 

 
 

Hebt u geen los geld bij U? 
Scan dan bovenstaande code voor de collecte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


