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OPENING VAN DE DIENST 
 
Openingslied: DE DAG GAAT OPEN 

 
 
2.  Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name, 

voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen, 
zag Hij ons aan en bracht Hij ons tesamen, 
God onze Vader. 

 
3.  Door U geschapen om uit U te leven; 

hartslag en adem hebt Gij ons gegeven, 
land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven, 
oorsprong en toekomst. 

 
4.  Wilt Gij vandaag en tot het eind der dagen 

ons doen en laten zuiveren en dragen, 
dan stijgt de vreugde van Uw welbehagen 
in onze wereld. 

 
5.  Aan U ons loflied: glorie aan de Vader, 

dank aan de Zoon die ons bestaan aanvaardde, 
zijn Geest geleide ons en onze aarde 
naar de voltooiing. 
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Kruisteken en Begroeting 
 
Inleidend woord 
 
L. Gelukkig ... zalig: zo worden wij genoemd door Jezus  

die met deze achtvoudige aanhef zijn Bergrede begint.  
Hij zet duidelijk uiteen hoe Hij de grondhouding 
van zijn volgelingen ziet.  
Deze visie van Jezus wordt ondersteund door de profeten 
die onophoudelijk hebben gehamerd op het doen van 
gerechtigheid. Hun houding is er één van ootmoed omdat zij 
spreekbuis zijn van de Heer, de God van Israël,  
Hij die Jezus zijn Vader noemt.  
Dit is een krachtige boodschap omdat het niet gaat om macht 
maar om nabij te zijn in alle ootmoed aan de kwetsbaren in 
onze samenleving. 

 
Schuldbelijdenis 
 

P. Om al onze weerbarstige reacties waarin we ons sluiten voor 
de ander, om al die momenten waarin we zelf onze weg 
bepalen ten koste van anderen,  

bidden we om vergeving en ontferming. 

 
P. Heer, wij vallen vaak in slaap als er een beroep op ons wordt 

gedaan door U en onze naasten.  
Vergeef ons onze trage reacties en afwezigheid,  
ontferm U over ons. 

 

 
. 
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P. Christus, dikwijls zien wij uw aanwezigheid onder ons niet 
doordat wij teveel met onszelf bezig zijn.  
Open onze geest en ogen zodat wij uw heerlijkheid zien,  
ontferm U over ons. 

 

 
 

P. Heer, vergeef ons dat wij soms eerder in het duister blijven 
dan dat wij de weg van het licht zoeken, ontferm U over ons. 
 

 
 
P. Moge de almachtige God zich over ons ontfermen,  

onze zonden vergeven  
en ons geleiden naar het eeuwig leven. Amen 

 
Eer aan God 
 
Lied: ZINGT VAN DE VADER 
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2. Zingt van de Zoon, licht voor onze ogen, 

bron van geluk voor wie Hem wil geloven: 
luistert naar Hem het woord van alzo hoge: 
houdt Hem in ere! 

 
3.  Zingt van de Geest, adem van het leven, 

duurzame kracht die mensen wordt gegeven: 
waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen: 
houdt Hem in ere! 

 
Gebed 
 

Heer, onze God, 
uw liefde gaat uit naar armen en hongerigen, 
naar dorstigen en bedroefden. 
Gij roept ons op te leven 
in ontvankelijkheid en armoede van geest 
en niet groot te gaan op eigen kracht. 
Wij bidden U: 
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Maak ruimte in ons hart, openheid in ons leven: 
dat uw boodschap niet tevergeefs weerklinkt, 
maar vruchten draagt voor een leven dat geen einde kent. 
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon ... 

 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Bij het openen van de Schriften  
 
L. De 'kleinen in den lande' hebben Gods voorkeur. 

Laten we ons hart en onze geest openstellen en  
luisteren naar de Schriften waar ons een wijze levensweg 
wordt geboden. 

 
 Eerste lezing 
Uit de profeet Sefanja 2, 3; 3, 12-13  
 

Zoekt de Heer, 
gij allen, ootmoedigen van het land, 
die zijn geboden naleeft; 
zoekt de gerechtigheid, 
zoekt de ootmoed! 
Dan vindt gij misschien een schuilplaats 
op de dag van de toom van de Heer. 
Dan laat ik bij u alleen nog over 
een ootmoedig, bescheiden volk, 
dat zijn toevlucht vindt bij de naam van de Heer: 
de rest van Israël. 
Zij zullen geen onrecht meer doen 
en geen onwaarheid meer spreken; 
in hun mond is geen tong die bedriegt. 
Ja, zij zullen weiden en neerliggen, 
zonder door iemand te worden opgeschrikt. 
 
Woord van de Heer. 
 

A. Wij danken God. 
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Tussenzang  Psalm 146 
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Tweede lezing 
Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de Korintiërs 
1, 26-31 
 

Broeders en zusters, 
denkt aan uw eigen roeping. 
Naar menselijke maatstaf waren er niet velen geleerd, 
niet velen machtig, niet velen van hoge afkomst. 
Nee, wat voor de wereld dwaas is, 
heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen; 
wat voor de wereld zwak is, 
heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen; 
wat voor de wereld van geringe afkomst is 
en onbeduidend, 
heeft God uitverkoren; 
want niets is om teniet te doen wat iets is, 
opdat tegenover God geen mens zou roemen op zichzelf. 
Dank zij Hem zijt gij in Christus Jezus, 
die van Godswege heel onze wijsheid is geworden, 
onze gerechtigheid, heiliging en verlossing. 
Daarom, zoals er geschreven staat: 

'Als iemand wil roemen, laat hem roemen op de Heer'. 
 
Woord van de Heer. 

 
A. Wij danken God. 
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Acclamatie  
 

 
 

Evangelielezing 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens 
Matteüs 5, 1-12a 
 

Toen Jezus de menigte zag, ging Hij de berg op 
en, nadat Hij zich had neergezet, 
kwamen zijn leerlingen bij Hem. 
Hij nam het woord en onderrichtte hen aldus: 
'Zalig de armen van geest, 
want aan hen behoort het Rijk der hemelen. 
Zalig de treurenden, 
want zij zullen getroost worden. 
Zalig de zachtmoedigen, 
want zij zullen het land bezitten. 
Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, 
want zij zullen verzadigd worden. 
Zalig de barmhartigen, 
want zij zullen barmhartigheid ondervinden. 
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Zalig de zuiveren van hart, 
want zij zullen God zien. 
Zalig die vrede brengen, 
want zij zullen kinderen van God genoemd worden. 
Zalig die vervolgd worden om de gerechtigheid, 
want hun behoort het Rijk der hemelen. 
Zalig zijt gij, wanneer menu beschimpt, vervolgt 
en lasterlijk van allerlei kwaad beticht om Mijnentwil. 
Verheugt u en juicht, 
want groot is uw loon in de hemel'. 
 
Woord van de Heer. 
 

A.  Wij danken God. 
 
Acclamatie:  
 

 
 
Overweging 
 
Lied: HEER LAAT UW WOORD ONS LEIDEN (J.S. Bach) 
 
1. Heer laat uw woord ons leiden,  

dat ons door alle tijden uw boodschap doet verstaan; 
Heer wil met uw genaden uw kind'ren overladen, 
opdat wij veilig tot u gaan. 
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2. Gij zijt de weg en waarheid. 
Schenk ons in volle klaarheid uw woord als daag'lijks brood. 
Geef ons uw licht en leven. 
Leer ons aan ieder geven uw grote liefde tot de dood. 

 
Geloofsbelijdenis 
 

Ik geloof in God, die er voor ons wil zijn, 
die naar ons luistert, 
die ons bevrijdend nabij wil zijn. 
 
Ik geloof in Jezus, die mens met ons is geworden, 
die niemand in de kou liet staan, 
die oog had voor kwetsbare mensen. 
 
Ik geloof in de Geest die ons mensen bezielt, 
die uit is op eenheid, 
die telkens weer nieuw maakt. 
 
Ik geloof in de mensen om mij heen, 
dat zij goed en waardevol zijn, 
dat zij zoeken naar geluk, 
dat zij door God bemind worden. 
 
Ik geloof in mijn eigen leven, 
dat God mij beschermt, 
dat Hij naar mij omziet, 
dat Hij mij bemoedigt. 
 
Ik geloof dat God telkens weer mensen verzamelt. 
Ik geloof dat wij altijd weer mogen rekenen op Hem. 
Ik geloof dat Hij ons leven heeft gegeven sterker dan de dood.  
Amen. 

 
Voorbede 
 
P. Laten we ons in gebed richten op onze vader in de hemel  

en vanuit dat gebed leven met en voor elkaar. 
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L. De armen van Geest worden zalig gesprezen; 
bidden we voor hen die klein gehouden worden: 
dat zij gesteund worden in het ontdekken  
van hun eigen waarde; 
laat ons bidden ... 
 

A. Heer onze God, wij bidden U verhoor ons. 
 
L. De barmhartigen worden zalig geprezen; 

bidden we voor mensen in de verdrukking 
- sociaal, economisch, spiritueel - 
dat zij barmhartigheid ondervinden;  

laat ons bidden … 

 

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

L. De vredestichters worden zalig geprezen; 
bidden we voor hen die de oorlog niet schuwen 

én voor hen die oorlog willen uitbannen; 
laat ons bidden … 

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

 
L. De vervolgenden om hun geloof worden zalig geprezen; 

bidden we voor de velen in onze wereld die blijven getuigen, 
die niet onverschillig worden, die bouwen aan vrijheid; 
laat ons bidden … 

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

 
L. Bidden we voor onze eigen geloofsgemeenschap; 

dat wij in Gods geest mogen leven  
in toewijding, solidariteit en eenvoud met elkaar;. 
laat ons bidden … 
 

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

- intenties vanuit onze geloofsgemeenschap – 
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P. God en Vader, blijf ons nabij 
blijf ons ondersteunen 
opdat wij trouw blijven aan de Blijde Boodschap 
ons gebracht door Jezus Christus, onze Heer. 
Amen. 

 

Communieviering 
 

Collecte en klaarmaken van de altaartafel 
 

Tafellied: ALS GIJ NAAR DE WOORDEN LUISTERT  
 

 
 

2.  Als gij naar de woorden luistert 
die van mij geschreven staan 
zullen zij in vrede spreken 
die er schuilgaat in mijn naam. 

 

3.  Als gij naar mijn woorden luistert 
ze van harte wil verstaan 
zullen zij de Vader tonen, 
zult gij niet verloren gaan. 

 

4.  Als gij naar mijn woorden luistert 
brengt de dood niet langer vrees, 
wordt gij tot God's zoon herboren, 
ademt gij zijn levensgeest. 
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Communiegebed 
 
P. In verbondenheid met hen  

die de Eucharistie hebben gevierd,  
mogen wij ons in gebed voorbereiden op de Communie. 
 

P. Goede God, wij loven en danken U: 
U schenkt ons telkens weer moed en vertrouwen, 
wanneer wij uw gaven ontvangen. 
Wij bidden U: 
mogen wij, gesterkt worden door het heilig brood dat wij 
mogen ontvangen om ons leven richten naar Hem: 
onze weg en waarheid ten leven. 

 
A. Uw naam Heer zij geprezen 

Tot in eeuwigheid duurt uw trouw.  
 
P. U hebt onze namen geschreven 

in de palm van uw hand. 
Wij mogen daarop vertrouwen 
en het geeft ons de zekerheid 
dat U met ons begaan bent, 
dat U ons niet in de steek laat, 
ook als wij ons van U afkeren. 
Uw trouw geeft ons leven zijn bestemming: 
waarachtig leven bij U. 

 
A. Uw naam Heer zij geprezen 

Tot in eeuwigheid duurt uw trouw.  
 
P. U draagt ons leven met grote zorg en trouw. 

Daaruit mogen wij hoop en vertrouwen putten 
voor ons leven, hier op aarde, 
samen met zoveel anderen. 
Dat vertrouwen geeft ons de moed 

gehoor te geven aan uw blijde boodschap. 
 
A. Uw naam Heer zij geprezen 

Tot in eeuwigheid duurt uw trouw. 
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P. U leidt ons op de weg van Jezus, uw Zoon. 
Hij is ons voorgegaan in leven en lijden, 
in dood én in opstanding. 
Hij geeft ons hoop op een betere wereld 

en bereidt ons een plaats in het vaderhuis. 
 
A. Uw naam Heer zij geprezen 

Tot in eeuwigheid duurt uw trouw. 
 

P. U loven en danken wij, 
U prijzen wij 
door Jezus Christus, onze Heer, 
die met U en de Geest leeft 
tot in eeuwigheid. 
 
Amen. 
 

P. Laten wij bidden tot God onze Vader  
met de woorden die Jezus ons gegeven heeft: 

 
(melodie: N. Rimsky Korsakov) 

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. 

 
A. Want van U is het koninkrijk en de kracht  

en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. 
 

Gebed om vrede en uitnodiging tot de vredewens 
  
P. 'Zalig de vredestichters ... ' 

Met die woorden bemoedigt Jezus ons ook vandaag 
in deze wereld, zo vol van geweld. Bidden wij daarom: 
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Heer Jezus Christus, 
Gij die onder ons gekomen zijt 
om ons te bemoedigen en te bezielen, 
schenk ons uw vrede opdat wij deze delen met anderen. 
Dat de stappen tot vrede die wij stellen 
anderen aansporen hetzelfde te doen. 
Zo bidden wij U die leeft in eeuwigheid. Amen. 
 

P. De vrede des Heren zij altijd met u. 
 
A. En met uw geest. 

 
P. Geeft elkaar een teken van vrede en vriendschap. 
 
Uitnodiging tot de communie 
  
P. Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd 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. 
 
Communielied: CANTIQUE DE JEAN RACINE  
 

Verbe, égal au Très-Haut, notre unique espérance, 
Jour étemel de la terre et des cieux, 
de la paisible nuit nous rompons Ie silence: 
Divin Sauveur, jette sur nous les yeux. 
Répands sur nous Ie feu de ta gräce puissante, 
que tout l'enfer fuie au son de ta voix; 
Dissipe Ie sommeil d'une äme languissante 
qui la conduit à l'oubli de tes lois. 
0 Christ, sois favorable à ce peuple fidèle, 
pour te bénir maintenant rassemblé; 
Reçois les chants qu'il offre à ta gloire immortelle, 
et de tes dons qu'il retourne comblé 
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Woord, gelijk aan de Allerhoogste, onze enige hoop, 
eeuwig licht van hemel en aarde, 
wij verbreken de stilte van de vredige nacht: 
Goddelijke Redder, richt uw oog op ons. 
Spreid het vuur van Uw machtige genade over ons uit, 
zodat de ganse hel vlucht op het horen van Uw stem; 
Verstoor de slaap van aftakelende zielen, 
die hen ertoe leidt Uw wetten te vergeten. 
0 Christus, ontferm U over dit vrome volk, 
nu bijeengekomen om U te loven, 
Ontvang de liederen die het zingt tot Uw eeuwige glorie, 
moge het heengaan vervuld van Uw gaven. 

 
 
Ter overweging: 
 
Tekst uit de traditie 
 
Het evangeliseren van onze levenswijze veronderstelt dat 
we opnieuw gaan nadenken over de 'nieuwe rechtvaardigheid' 
die Christus ons verkondigt. We vinden die terug in 
de Bergrede, die we het handvest van het christelijke leven 
kunnen noemen. Deze bijbelbladzijden vormen de grondslag 
van het evangelische leven en blijven relevant, ook 
voor de huidige situatie van secularisatie en 
wereldgerichtheid. 
Zij moeten de eerste plaats krijgen in de prediking en 
in de catechese, in bijbelgroepen en in persoonlijke studie 
of meditatie. Want ze bieden een antwoord op het verlangen 
naar een levensmodel vol van vrede en vreugde. Een 
levensmodel dat, in tegenstelling tot het algemene klimaat, 
getuigt van hoop en vertrouwen, van toewijding, solidariteit 
en eenvoud. Het is nodig dat wij in dat perspectief ons 
leven herzien. De geloofwaardigheid van de kerk hangt 
ervan af! 
 
    + Godfried kardinaal Danneels 
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Gebed na de communie 
 

Heer, tot opbouw van de kerk 
hebt Gij ons toegerust met de liefde 
die was in Christus Jezus. 
Geef dat wij onze gemeenschap opbouwen 
met verdraagzaamheid en met geduld; 
dat al wat wij doen een Hooglied van de liefde wordt. 
Door Christus onze Heer. Amen. 

 
SLOT VAN DE DIENST 
 
Mededelingen 
 
Zegenbede en zending 
 
P. God houdt ons een groots ideaal voor: 

leven in dienst aan elkaar, 
gericht op de meest kwetsbaren.; 
Dit wordt tegelijkertijd onze opdracht. 
Aanvaarden WI:'! deze opdracht  
onder de zegen van de goede God: 
Vader,+ Zoon en heilige Geest. Amen. 
 

P. Gaat nu allen heen in vrede. 
 
A. Wij danken God. 
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Slotlied: VERNIEUW GIJ MIJ O EEUWIG LICHT 
 

 
 

2.  Schep, God , een nieuwe geest in mij 
een Geest van Licht, zo klaar als Gij. 
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 
en ga de weg die, die U behaagt. 

 
3.  Wees Gij de zon van mijn bestaan, 

dan kan ik veilig verder gaan, 
tot ik U zie, o eeuwig licht, 
van aangezicht tot aangezicht. 

 



 
De week van zaterdag 28 januari t/m vrijdag 3 februari 2023 
 
VIERINGEN: 
 
Zondag 10.00 uur: Woord- en Communieviering (Ps. A. Dekker)
  
 
Donderdag 09.00 uur: Eucharistieviering (Ps. Rob Verhaegh)  
Vrijdag 09.00 uur: Eucharistieviering (Ps. Rob Verhaegh)   
       
Zondag     10.00 uur: Familieviering start 1e heilige communie  
   (Pater Esko Kissboat, Ps. Ans Dekker) 
 
 
GEBEDSINTENTIES: 
 
Zondag 10.00 uur:Om zegen over onze parochie; 
 Ter gelegenheid van een 64-jarig huwelijk; 
 Voor Piet Wijnker en Corry Wijnker – Kroft;  
 Voor familie en vrienden;  
 Voor levende en overleden familie  
 Behage – van Teijlingen;  
    
Donderdag 09.00 uur:Om zegen over onze parochies; 
 
Vrijdag 09.00 uur:Om zegen over onze parochies; 
 
 
ZIEKEN: Thuis, in het ziekenhuis of verpleeghuis. 
 
 
OVERLEDENEN:  Joop Vijn; Adrianus Johannes Kors; 
                              Michel Chamoun; Johannes Kenter; 
                              Elisabeth van Galen; 
                              Maria Geertruida Catharina van der Veldt –  
                              Zandvliet 
 
 
AGENDA: 

 



 

 
 

 

 
 

geldig t/m 1 maart 2023 

 

Heeft u geen los geld bij u? 

Scan dan deze code 

voor de collecte. 

Dank u wel. 

 
 


