
 

 

3e ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD 
 

 

                        

                       DAG VAN ONTMOETING 

                  
 

 
 
 

   1.Beproevingen  
   doorstaan 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

                        Thema: Water dat leven doet 
    2.Mensen  
     onderweg 

                         

 

                        Zondag 12 maart 2023 
                         
 

 
 

             PAROCHIE HEILIGE BAVO               
HEEMSTEDE 



 

 
 

 
Kijk ook: Ledenwerving Bavokoor pagina 24 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De vaste gezangen zijn uit de Thomas Mis van Jan Raas 
 
 



1 
 
OPENING VAN DE DIENST 
 
Openingslied   WIJ ZOEKEN U  
 

 
  
2. Wij horen U in oude woorden, 

hopen dat wij uw stem verstaan, 
hopen dat zij voor ons gaan verwoorden 
waarheid en leven, de bron van bestaan. 

 
3. Wij breken brood en delen het samen, 

hopen dat het wonder geschiedt, 
hopen dat wij op hem gaan gelijken 
die ons dit teken als spijs achterliet. 

 
4. Wij vragen U om behoud en zegen, 

hopen dat Gij ons bidden hoort, 
hopen dat Gij ons adem zult geven: 
geestkracht die mensen tot vrede bekoort.  
 

Kruisteken en Begroeting 
 
Inleidend woord 
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L. Op deze derde zondag in de veertigdagentijd speelt water  

een grote rol. Water is het oersymbool van het leven.  
 We mogen groeien in het vruchtwater in de moederschoot,  
 we gebruiken de hele dag water.  
 Als Jezus op het heetst van de dag een Samaritaanse vrouw 

bij de put van Jakob ontmoet, ontstaat een gesprek dat zeer 
diep ingrijpt en doorwerkt. Jezus is een bron van levend water. 
Het water dat leven mogelijk maakt, zowel in praktische als in 
spirituele zin. Daarmee is water een beeld van het hele leven.  

 Het leven dat van God komt.  
 
Gebed om vergeving 
 
P. Stellen we ons open voor de Heer. Erkennen we onze tekorten 

en tegelijk de kracht van zijn woord dat ons als water wil laven 
en verkwikken. Dan kan Hij ons raken tot in onze ziel  
en aanspreken opdat dat wij ons tot Hem keren en bekeren.  

 
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. Amen. 

 

Heer, ontferm U over ons 
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Gebed 
 

Heer onze God, van U komt alle leven  
en alles is uit U geboren.  
Hongerigen brengt Gij tot verzadiging en wie dorst lijden  
voert Gij tot de bron van levend water.  
Leidt uw kerk in deze veertigdagentijd;  
vervul ons van uw heilige Geest,  
waarin wij allen zijn gedoopt  
tot het ene lichaam van Jezus Christus, uw Zoon.  
Die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest, 
God, door de eeuwen der eeuwen. Amen.    
 

 
 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Bij het openen van de Schriften 
 
L. Gods Woord wil ons begeleiden en bezielen. Als we naar  

de Heer luisteren met heel ons hart en heel onze ziel,  
dan kan Hij voor ons een bron worden  
die nooit opdroogt en blijft opborrelen.  
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Eerste lezing 
Uit het boek Exodus 17,3-7 
 

In die dagen leden de Israëlieten tijdens de woestijntocht 
hevige dorst. 
Zij bleven tegen Mozes morren en zeiden: 
"Waarom hebt gij ons weggevoerd uit Egypte als wij  
toch met kinderen en vee van dorst moeten sterven?" 
Mozes klaagde zijn nood bij de Heer" 
"Wat moet ik toch aan met dit volk?  
Ze staan op het punt mij te stenigen". 
De Heer gaf Mozes ten antwoord: 
"Ga met enkelen van Israëls oudsten voor het volk uit,  
neem in uw hand de staf waarmee ge de Nijl geslagen hebt  
en begeef u op weg.  
Ik zal ginds, voor uw ogen, op een rots staan, op de Horeb.  
Sla op die rots; er zal water uitstromen  
zodat de mensen kunnen drinken". 
Mozes deed dat in het bijzijn van Israëls oudsten.  
Hij noemde de plaats Massa en Mériba,  
vanwege de verwijten der Israëlieten  
en omdat zij de Heer hadden uitgedaagd  
door zich af te vragen: Is de Heer nu bij ons of niet? 
 
Woord van de Heer. 

 
A. Wij danken God. 

 

Antwoordpsalm  PSALM 84: GELUKKIG IS DE MENS 

 
1. Hoe vredig is het waar Gij woont, 

Heer God van alle machten. 
Verlangen zal ik mei hart ziel  
naar het huis waar Gij mij wacht. 
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2. De vogel vindt een eigen nest; 

de zwaluw een plaats voor zijn jongen 
Gelukkig de mens die woont bij U, 
hij zal U loven zijn leven lang. 

 
3. Trekken wij door een dorre woestijn, 

Gij maakt het tot een vallei vol bronnen 
De lenteregen zegent het land, 
zo trekken wij voort naar uw heilige stad. 

 
4. Heer van de. machten, hoor· mijn gebed 

God van Jakob, luister naar mij  
Bescherm uw volk, dat Gij hebt geroepen. 
zegen ons. die hier voor U staan. 

 
5. Beter één dag in uw nabijheid 

dan duizend dagen in de woestijn. 
Beter toeven op uw drempel, 
dan mijn leven te slijten, ver van U af. 

 
6. Gij zijt mijn schild, Gij zijt mijn betrouwen, 

Gij brengt mij tot. aanzien, Gij maakt mij bemind. 
Ik zal genade vinden.in uw ogen, 
als ik rechtop kan staan zonder bedrog. 

 
Tweede lezing  
Uit de brief van de heilige apostel Paulus  
aan de christenen van Rome (5, 1-2.5-8) 
 

Broeders en zusters, 
Gerechtvaardigd door het geloof, leven wij in vrede  
met God door Jezus Christus onze Heer.  
Hij is het, die ons door het geloof de toegang heeft ontsloten 
tot die genade waarin wij staan;  
door Hem ook mogen wij ons beroemen  
op onze hoop op de heerlijkheid Gods.  
En die hoop wordt niet teleurgesteld,  
want Gods liefde is in ons hart uitgestort 
door de heilige Geest die ons werd geschonken.  
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Christus is immers voor goddelozen gestorven  
op de gestelde tijd, toen wij zelf nog geheel hulpeloos waren.  
Men zal niet licht iemand vinden die zijn leven geeft  
voor een rechtvaardige, al zou misschien iemand  
in een bepaald geval dit van zich kunnen verkrijgen.  
God echter bewijst zijn liefde voor ons juist hierdoor,  
dat Christus voor ons is gestorven,  
toen wij nog zondaars waren. 
 
Woord van de Heer. 

 
A. Wij danken God. 
 
Alleluia  UW WOORDEN, HEER  
 

 

 
Evangelielezing 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus  
volgens Johannes 4, 5-26 
 

In die tijd kwam Jezus in een stad van Samaria, Sichar 
genaamd, dicht bij het stuk grond dat Jakob aan zijn zoon 
Jozef had gegeven. Daar bevond zich de bron van Jakob en 
vermoeid van de tocht ging Jezus zo maar bij deze bron zitten. 
Het was rond het middaguur. Toen een vrouw uit Samaria 
water kwam putten zei Jezus tot haar: 
"Geef Mij te drinken". 
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De leerlingen waren namelijk naar de stad gegaan  
om levensmiddelen te kopen. De Samaritaanse zei tot Hem: 
"Hoe kunt Gij als Jood nu te drinken vragen aan mij,  
een Samaritaanse?" - Joden namelijk onderhouden geen 
betrekkingen met de Samaritanen. 
Jezus gaf ten antwoord: "Als ge enig begrip had van de gave 
Gods en als ge wist wie het is, die u zegt:  
Geef Mij te drinken, zoudt ge het aan Hem hebben  
gevraagd en Hij zou u levend water hebben gegeven". 
Daarop zei de vrouw tot Hem: 
"Heer, Ge hebt niet eens een emmer en de put is diep;  
waar haalt Ge dan dat levende water vandaan?  
Zijt Ge soms groter dan onze vader Jakob  
die ons de put gaf  
en er met zijn zonen en zijn vee uit dronk?" 
Jezus antwoordde haar: 
"Iedereen die van dit water drinkt, krijgt weer dorst,  
maar wie van het water drinkt dat Ik hem zal geven,  
krijgt in eeuwigheid geen dorst meer;  
integendeel, het water dat Ik hem zal geven,  
zal in hem een waterbron worden,  
opborrelend tot eeuwig leven". 
Hierop zei de vrouw tot Hem: 
"Heer, geef mij van dat water, zodat ik geen dorst meer krijg  
en hier niet meer moet komen om te putten". 
Jezus zei haar: 
"Ga uw man roepen en kom dan hier terug". 
"Ik heb geen man", antwoordde de vrouw. 
Jezus zei haar: "Dat zegt ge terecht; ik heb geen man;  
want vijf mannen hebt ge gehad,  
en die ge nu hebt, is uw man niet.  
Wat dit betreft, hebt ge de waarheid gesproken". 
"Heer, - zei de vrouw - ik zie dat Gij een profeet zijt.  
Onze vaderen aanbaden op die berg daar,  
en gij, Joden, zegt dat in Jeruzalem de plaats is  
waar men aanbidden moet".  
"Geloof Mij, vrouw, zei Jezus haar, er komt een uur  
dat gij noch op die berg, noch in Jeruzalem de Vader  
zult aanbidden. Gij aanbidt wat gij niet kent;  
wij aanbidden wat wij kennen, 
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omdat het heil uit de Joden komt.  
Maar er zal een uur komen, ja het is er al,  
dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden  
in geest en waarheid.  
De Vader toch zoekt mensen die Hem zo aanbidden.  
God is geest, en wie Hem aanbidden,  
moeten Hem in geest en waarheid aanbidden". 
De vrouw zei Hem: 
"Ik weet dat de Messias - dat wil zeggen: de Gezalfde - komt, 
en wanneer Die komt zal Hij ons alles verkondigen". 
Jezus zei tot haar: "Dat ben Ik, die met u spreekt". 
Juist op dat ogenblik kwamen zijn leerlingen terug en zij 
stonden verwonderd dat Hij in gesprek was met een vrouw.  
Geen van hen echter vroeg:  
'Wat wilt Ge van haar?' of 'Waarom praat Gij met haar?'.  
De vrouw liet haar waterkruik in de steek,  
liep naar de stad terug en zei tot de mensen:  
'Komt eens kijken naar een man,  
die mij alles heeft verteld wat ik gedaan heb!  
Zou Hij soms de Messias zijn?'.  
Toen verlieten zij de stad om naar Hem toe te gaan.  
Ondertussen drongen de leerlingen bij Hem aan met de 
woorden: 'Eet toch iets, rabbi'.  
Maar Hij zei hun: 'Ik heb een spijs te eten die gij niet kent'. 
De leerlingen zeiden tot elkaar:  
'Zou iemand Hem soms te eten gebracht hebben?'  
Daarop zei Jezus hun: 'Mijn spijs is,  
de wil te doen van Hem die Mij gezonden heeft  
en zijn werk te volbrengen.  
Zegt gij niet: Nog vier maanden en dan komt de oogst?  
Welnu, Ik zeg u: slaat uw ogen op en kijkt naar de velden;  
ze staan wit, rijp voor de oogst.  
Reeds krijgt de maaier zijn loon  
en verzamelt vrucht tot eeuwig leven,  
zodat zaaier en maaier zich samen verheugen.  
Zo is het gezegde waar: de een zaait, de ander maait.  
Ik stuur u uit om te maaien waarvoor gij niet hebt gezwoegd;  
anderen hebben gezwoegd  
en gij plukt van hun zwoegen de vruchten'. 
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Vele Samaritanen uit de stad geloofden in Hem.  
Toen dus de Samaritanen bij Hem gekomen waren, 
verzochten zij Hem bij hen te blijven.  
Hij bleef er dan ook twee dagen en door zijn woord  
kwamen er nog veel meer tot het geloof.  
Tot de vrouw zeiden ze:  
"Niet langer geloven wij om wat gij gezegd hebt,  
want wij hebben Hem zelf gehoord en wij weten,  
dat Deze werkelijk de redder van de wereld is". 

 
Woord van de Heer. 
 

A. Wij danken God. 
 
Acclamatie  GOD HEEFT HEM HOOG VERHEVEN 

 
 
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, 
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 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. 
 
Toediening van het sacrament van de heilige Zalving 
 
De voorganger spreekt een gebed uit  
over degenen die gezalfd worden met de heilige Olie: 
 
P. Heer, Jezus Christus, 

U hebt bij zieke en kwetsbare mensen uw handen op hen 
gelegd als teken dat God hen op bijzondere wijze nabij is. 
Wij bidden U voor hen die vandaag worden gezalfd. 
Moge door onze handen God voor hen voelbaar aanwezig 
zijn, zorgend, sterkend, bemoedigend en troostend. 
Moge God hun leven in bescherming nemen  
en hen bevrijden van alle kwaad,  
door de kracht van uw heilige Geest. Amen. 

 
Dankgebed 
 
P. Gezegend zijt Gij, God, almachtige Vader,  

die uw Zoon in deze wereld hebt gezonden  
voor ons en omwille van ons heil. 

A. Gezegend zijt Gij, God.  
 
P. Gezegend zijt Gij, God, eniggeboren Zoon,  

die neerdaalde uit de hemelen  
en mens werd om onze kwalen te genezen.  

A. Gezegend zijt Gij, God.  
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P. Gezegend zijt Gij, God, heilige Geest,  

die ons de kracht geeft  
om de zwakheid van ons lichaam te dragen.  

A. Gezegend zijt Gij, God.  
 
P. Heer, laat uw dienaren, die in gelovig vertrouwen worden 

gezalfd met deze heilige olie, verlichting vinden  
voor hun pijn en in hun lijden worden getroost. 
Door Christus, onze Heer. 

A. Amen. 
 
De voorganger legt nu bij ieder afzonderlijk de handen op  
en zalft hen op het voorhoofd en op de handen,  
terwijl hij eenmaal zegt: 
 
P. Moge onze Heer Jezus Christus door deze heilige Zalving  

en door zijn liefdevolle barmhartigheid u bijstaan  
met de genade van zijn heilige Geest. 

A. Amen. 
 
Gebed na de Zalving 
 
P. Barmhartige Vader, die de bedroefden troost,  

beantwoord het vertrouwen van uw dienaren:  
moge de genade van de heilige zalving de last van hun lijden 
verlichten; moge het Lichaam en Bloed van uw Zoon  
hen sterken als spijs op hun weg naar het leven. 
Door Christus, onze Heer. Amen. 

 
Na de toediening van de heilige Zalving wordt gezongen: 
 
LIED: WAAR VRIENDSCHAP HEERST 
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1. Christus’ liefde heeft ons tot eenheid gebracht; 

laat ons juichen en blij zijn in Hem. 
Laat ons oprecht beminnen de God die leeft, 
en van harte goed zijn voor elkaar.    Refrein 

 
2. Laat ons nu wij hier tezamen zijn, 

zorgen dat er geen verdeeldheid heerst. 
Geen wrok meer, geen onenigheid, 
moge Christus in ons midden zijn.    Refrein 

 
3. O Christus, God, toon ons uw heerlijkheid, 

met uw heiligen die bij U zijn. 
Die vreugde zal zuiver zijn en zonder maat,  
en duren tot in eeuwigheid.      Refrein 

 
Voorbede 
 
P. Goede God, vol vertrouwen richten wij ons tot U  

met onze zorgen en gebeden. 
 
L. Bidden we voor allen die de ziekenzalving ontvangen hebben:  

dat zij zich gesterkt mogen weten naar ziel en lichaam  
en de steun ervaren van ons gebed; 
laat ons bidden...  

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

L. Voor vrede in de wereld en in de harten van de mensen,  
 vooral in oorlogsgebieden en voor allen die geplaagd worden  
 door natuurrampen, tegenslagen en ziekten:  
 dat zij de moed niet verliezen,  dat zij blijven vertrouwen  

op God en op mensen die hen bijstaan; 
laat ons bidden...  

A. Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.  
 
L. De Vastenaktie staat dit jaar in het teken van migranten  

"Weg naar een beter leven".  
Laten we hen niet alleen financieel steunen  
maar ook voor hen bidden die zich op pad begeven  
zonder te weten waarheen,  
geen toekomst meer zien, op de vlucht  



13 
 

voor armoede, oorlog, discriminatie en werkeloosheid:  
dat zij een menswaardig bestaan vinden en dat er altijd 
mensen zijn die zich blijven inzetten voor deze migranten; 
laat ons bidden...  

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

L. Voor alle mensen die leiding mogen geven:  
dat zij geen macht, eer en aanzien opeisen,  
maar dar zij altijd leiding geven in dienstbaarheid aan anderen;  
laat ons bidden...  

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

L. De Vastenactie dit jaar staat in het teken van migranten  
“Weg naar beter leven”. 
Goede God, we willen bidden voor migranten op de vlucht  
voor armoede, oorlog, discriminatie en werkloosheid:  
dat zij een menswaardig bestaan vinden,  
en dat er altijd mensen zijn die blijven strijden voor gelijkheid  
en een menswaardig bestaan voor deze migranten;  
laat ons bidden...  

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

L. Voor onszelf bidden wij dat wij naar elkaar omzien,  
 elkaar aanvaarden en in elkaar het goede zien,  
 dat wij elkaar écht ontmoeten  
 om net al Jezus levend water voor elkaar te zijn;  

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

 
- intenties vanuit onze geloofsgemeenschap - 

P. Goede God,  
 wij vragen U verhoor onze gebeden en blijf ons uw liefde 

schenken. Door Christus onze Heer.  
A. Amen.  

 
 
DIENST VAN DE TAFEL 
 
Klaarmaken van de altaartafel 
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Tafellied  EEN SCHAAL MET BROOD, EEN BEKER WIJN  

 
 
2. Ik ben uw brood, uw beker wijn:  

de wereld zal gelukkig zijn 
als zij de wegen op wil gaan 
waarlangs ik haar ben voorgegaan 
want hoe de mens ook vrede zocht 

 zij wordt alleen door hem gekocht 
 die niets meer te verliezen heeft 
 en zoals Ik zijn leven geeft. 
 
3. Wanneer gij brood breekt in mijn naam, 
 om vrede vraagt in uw bestaan 
 en van de liefdesbeker drinkt, 
 tezamen zijt en eenheid vindt: 
 dan moet gij zelf tot voedsel zijn 
 voor allen die op aarde zijn 
 en zal het brood, de beker wijn, 
 u levenslang voldoende zijn. 
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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, open onze harten,  
dat wij de taal van uw tekenen verstaan.  
Leer ons begrijpen dat Gij het zijt die met ons gaat  
uit het land der verdrukking naar een leven in de vrijheid.  
Door Christus, onze Heer. Amen.  
 

Eucharistisch gebed (2C) 
      (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. 
 

Prefatie van de derde zondag van de veertigdagentijd 
P. Heilige Vader, machtige eeuwige God,  

om recht te doen aan uw heerlijkheid,  
om heil en genezing te vinden  
zullen wij U danken, altijd en overal  
door Christus, onze Heer.  
Hij had de Samaritaanse reeds de gave van het geloof 
geschonken, toen Hij haar om water vroeg;  
en zó groot was zijn dorst naar haar geloof  
dat Hij het vuur van de liefde in haar deed branden.  
Daarom brengen wij U dank  
en met de engelen roemen wij uw grote daden  
en zingen U toe vol vreugde: 
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P. Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer,  

de bron van alle heiligheid.  
Heilig dan deze gaven met de dauw van uw heilige Geest,  
dat zij voor ons worden  
tot Lichaam en Bloed van Jezus Christus onze Heer. 

 
 Toen Hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, 

nam Hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het  
en gaf het zijn leerlingen met deze woorden:  
Neemt en eet hiervan, gij allen,  
want dit is mijn Lichaam, dat voor u gegeven wordt.  

 Zo nam Hij na de maaltijd ook de kelk,  
sprak opnieuw de dankzegging uit  
en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden:  
Neemt deze beker en drinkt hier allen uit,  
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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. Zijn dood en verrijzenis indachtig, God, bieden wij U aan  

het levensbrood en de kelk van het heil.  
Wij danken U omdat Gij ons waardig keurt  
om voor uw aangezicht te staan  
en uw heilige dienst te verrichten.  
Zó delen wij in het Lichaam en Bloed van Christus  
en wij smeken U dat wij door de heilige Geest  
worden vergaderd tot één enige kudde. 

 Denk toch, Heer, aan uw kerk, verspreid over de hele wereld, 
dat haar liefde volkomen wordt, één heilig volk  
met Franciscus, onze paus, met onze bisschop Johannes  
en allen die uw heilig dienstwerk verrichten.  

 
 Gedenk ook onze broeders en zusters  

die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis,  
ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan 
en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. 

 
 Wij vragen U, ontferm U over ons allen,  

opdat wij tezamen met de maagd Maria, de moeder van 
Christus, met de heilige Jozef, haar bruidegom,  
met de heilige Bavo, patroon van deze parochie,  
met de apostelen en met alle heiligen,  
die hier eens leefden in uw welbehagen,  
waardig bevonden worden het eeuwig leven deelachtig te zijn 
en U loven en eren. Door Jezus Christus, uw Zoon.  
 

 Door Hem en met Hem en in Hem  
zal uw naam geprezen zijn,  
Heer onze God, almachtige Vader,  
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in de eenheid van de heilige Geest  
hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. 

 Laten wij zingend 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. 

 
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. 
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Communielied  GOD THAT MADEST EARTH AND HEAVEN   

 
God that madest earth and Heaven,  
darkness and light! 
Who the day for toil hast given,  
for rest the night! 
May Thine angel guards defend us,  
slumber sweet Thy mercy send us, 
holy dreams and hopes attend us, 
this livelong night! 
 

God, die aarde en hemel maakte,  
duisternis en licht:  
U hebt de dag voor het werk gegeven,  
de nacht voor de rust.  
Mogen uw engelbewaarders ons beschermen,  
uw genade zende ons zoete sluimer, 
heilige dromen en hoop begeleide ons  
de hele nacht lang. 

 
Guard us waking, guard us sleeping,  
and, when we die,  
may we in Thy mighty keeping  
all peaceful lie. 
When the last dread call shall wake us,  
do not Thou, our God, forsake us,  
but to reign in glory take us  
With Thee on high. 
 

Behoed ons overdag, behoed ons in slaap,  
en, als wij sterven,  
mogen wij onder uw machtige hoede  
allen in vrede rusten.  
Als de laatste ontzagwekkende roep ons zal wekken,  
laat ons, o Heer, dan niet in de steek,  
maar neem ons, om in glorie te heersen,  
met U mee naar de hemel. 
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Communielied AUF DICH, O HERR,  

          VERTRAUET MEINE SEELE (Bernhard Klein) 
 

Auf Dich, o Herr, vertrauet meine Seele! 
Dein Erbarmen ist unermesslich,  
Ewig Deine Gnad und Güte.  
Auf Dich, o Herr, vertrauet meine Seele in Ewigkeit. 

 
Op U, o Heer, vertrouwt mijn ziel! 
Uw ontferming is onmetelijk,  
Uw genade en goedheid eeuwig. 
Op U, o Heer, vertrouwt mijn ziel in eeuwigheid. 

 
 
 

 
Een druppel 

  

Laat mij een druppel zijn  

     voor iemand die lijdt.  
 Laat mij een druppel zijn  
     voor iemand die verdriet heeft.  
 Laat mij een druppel zijn  
     voor iemand die alleen is.  
 Laat mij een druppel zijn  
     voor iemand die buitengesloten is.  
 Mogen al die druppels samen  
 één verfrissende regenbui zijn  

     voor iedereen die het nodig heeft. 
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Gebed na de communie 

 
Heer, onze God, wij danken U voor het geestelijk voedsel  
dat wij uit uw hand ontvingen.  
Laat niet toe dat wij die tot uw kinderen zijn herboren  
vergeefs van uw spijs hebben geproefd.  
Wek in ons het geloof en de werken  
opdat de gave van de Geest die Gij in ons hart hebt gestort 
niet zonder vrucht zal zijn.  
Door Christus onze Heer. Amen 

 
 
SLOT VAN DE DIENST 
 
Mededelingen 
 
Zending en zegen 
 

P. Op het einde van deze viering gaan wij weer  
ieder onze eigen weg.  
Op weg deze week in,  
op weg verder de veertigdagentijd in,  
samen met Jezus de woestijn in.  

 Daarbij mogen we ons gesterkt weten door de zegen van God. 
Een zegen die oproept om van deze tijd een tijd te maken 
waarin we ons bepaalde zaken kunnen ontzeggen,  
ruimte kunnen maken voor stilte en gebed  
en bovendien meer aandacht kunnen schenken  
aan de mensen om ons heen.  

 
 Daartoe zegene ons de barmhartige God:  
 de Heer zegene ons,  
 de Heer doet zijn aangezicht over ons lichten  

en zij ons genadig,  
 de Heer verheffe zijn aangezicht over ons  

en geve ons vrede. 
 
P. De Heer zij met u. 
A. En met uw geest. 
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P. Zegene u de almachtige God, Vader, Zoon en heilige Geest. 
A.  Amen. 
  
P.  Gaat nu allen heen in vrede. 
A. Wij danken God. 
 
 
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. 
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Ledenwerving Bavokoor  

Mogen wij even uw aandacht vragen?  
 
Het Bavokoor is naarstig op zoek naar nieuwe leden. In de 
afgelopen "corona jaren" heeft een aantal leden het koor 
verlaten, deels om gezondheidsredenen, maar ook 
vanwege de hoge leeftijd.  
Alle stemgroepen zijn meer dan welkom!  
 
Er zijn in de afgelopen jaren verschillende kerken 
noodgedwongen gesloten. Bent u een ex-koorzanger? Kent 
u mensen, die voorheen in een koor hebben gezongen? 
Lijkt het u leuk om in een koor te zingen?  
Dan is het Bavokoor wellicht het koor,  
waar u met veel plezier uw stem kunt laten horen.  
 
Houd u van zingen? Kom dan eens kijken op een repetitie-
avond. We repeteren op dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 
uur in onze Bavokerk.  
 
Als u graag wat meer informatie wilt, voordat u de stap naar 
het koor zet, mag u mij altijd bellen.  
Ik vertel u graag hoe heerlijk het is om samen te zingen. 
Daarom geef ik zelf al ruim 50 jaar mijn stem  
aan het Bavokoor!  
Graag zeg ik: Tot ziens!  
 
Hartelijke groet,  

Agnes Martens, voorzitter.  

Tel. 023-5280895  
 



 
 
DE WEEK VAN ZONDAG 12 T/M ZONDAG 19 MAART 
 
 
VIERINGEN 
Zondag 12-3 10.00 uur:   Eucharistieviering  

Dag van Ontmoeting    
   (Ps. Rob Verhaegh)    
Donderdag 16-3 09.00 uur: Eucharistieviering  
    (Ps. Rob Verhaegh)    
Vrijdag 17-3 09.00 uur: Eucharistieviering  
    (Ps. Rob Verhaegh)    
Zondag 19-3 10.00 uur:  Woord- en Communieviering  
   (Ps. Ans Dekker)    
         
GEBEDSINTENTIES  
 
Zondag 10:00 uur 

Om zegen over onze parochie  
Voor levende en overleden familie Lageweg – Wallekers 
Voor de familie Sanders – d’Hamecourt 
Voor familie en vrienden   
Voor Maria Sluijter-Uvenhoven en Afra Sluijter - van Halem 
Voor Netty Geukers–Wiersum en Ted Geukers   
Voor Monja Bosma – Teeuwen 
Voor overleden ouders Smit – Suijkerland en Ans, Trees en Tatjana 
 

Donderdag 09:00 uur 
 Voor overleden familie van Zonneveld 
 
Vrijdag 09:00 uur 
 Om zegen over onze parochies 
 
ZIEKEN  

Thuis, in het ziekenhuis of verpleeghuis 
 
OVERLEDENEN 
 
AGENDA 
  



 
 
 
 

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

 

 
                               (geldig t/m 31 maart) 

 
 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


