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♬ Openingslied - God kent jou 
God kent jou vanaf het begin 
Helemaal van buiten en van binnenin 
Hij kent al je vreugde en al je verdriet 
Want Hij ziet de dingen die een ander niet ziet 
 
God kent jou vanaf het begin 
Helemaal van buiten en van binnenin 
Hij kent al je vreugde en al je verdriet 
Want Hij ziet de dingen die een ander niet ziet 
 
En weet je wat zo mooi is 
Bij Jezus voel je je vrij om helemaal jezelf te zijn 
Want hij houdt van jou 
ja hij houdt van jou ja hij houdt van jou en mij 

Kruisteken en begroeting  

Gebed om vergeving  
Gij die ons, uw ledematen, laat delen in de opstanding uit de dood: 
Heer, ontferm U over ons 
Gij die ons lichaam hebt gemaakt tot een tempel van de Heilige Geest: 
Christus, ontferm U, over ons 
Gij die U tot ons keert en ons tot uw leerlingen maakt: 
Heer, ontferm U over ons. 
 
P: Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, 

onze zonden vergeven en ons geleiden naar het eeuwig leven 
A: Amen. 
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Gloria (Taizé) 
P: Wij loven U, wij prijzen en aanbidden U 

Wij verheerlijken U en zeggen U dank voor uw grote heerlijkheid. 
♬: Gloria, Gloria, in excelcis Deo, Gloria, Gloria, alleluia, alleluia 

 
P: Heer God, hemelse Koning, God almachtige Vader 

Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus 
♬: Gloria, Gloria, in excelcis Deo, Gloria, Gloria, alleluia, alleluia 
 
P: Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader 

Gij die wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons 
♬: Gloria, Gloria, in excelcis Deo, Gloria, Gloria, alleluia, alleluia 
 
P: Gij die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed 

Gij die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm U over ons 
♬: Gloria, Gloria, in excelcis Deo, Gloria, Gloria, alleluia, alleluia 
 
P: Want Gij alleen zijt de Heilige, Gij alleen de Heer. 

Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus. 
Met de Heilige Geest in de heerlijkheid van God de Vader 

♬: Gloria, Gloria, in excelcis Deo, Gloria, Gloria, alleluia, alleluia 

Gebed 
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DIENST VAN HET WOORD 

Eerste lezing - Uit het eerste boek Samuël 3, 3b- 10. 19 
De lamp van God was nog niet gedoofd en Samuël lag te slapen in het heiligdom 
van de Heerwaar de ark van God stond. Toen riep de Heer: „Samuël !" Samuël 
antwoordde: „Hier ben ik." Hij liep haastig naar Eli en zei:  „Hier ben ik. U hebt mij 
toch geroepen?" Maar Eli antwoordde:  „Ik heb niet geroepen; ga maar weer 
slapen." Toen riep de Heer opnieuw: „Samuël !" Samuël stond op, ging naar Eli en 
zei: „Hier ben ik. U hebt mij toch geroepen?" Eli antwoordde: „Ik heb niet 
geroepen, mijn jongen; ga maar weer slapen”. Samuël kende de Heer nog niet: 
een woord van de Heer was hem nog nooit geopenbaard. En weer riep de Heer 
Samuël; nu voor de derde maal. Samuël stond op, ging naar Eli en zei: „Hier ben 
ik. U hebt mij toch geroepen?" Toen begreep Eli dat het de Heer was die de 
jongen riep. En hij zei tot Samuël: „Ga slapen en mocht Hij je roepen dan moet je 
zeggen: Spreek, Heer, uw dienaar luistert."  
Samuël ging dus weer op zijn gewone plaats slapen. Toen kwam de Heer bij hem 
staan en riep evenals de vorige malen: „Samuël, Samuël !" En Samuël 
antwoordde: „Spreek, uw dienaar luistert!" Samuël groeide op; de Heer was met 
hem en liet niet een van zijn woorden onvervuld. 
 
Woord van de Heer  -  Wij danken God 

Antwoordpsalm 40.  
Met groot vertrouwen heb ik op de Heer gehoopt, 
Hij heeft zich tot mij neergebogen, mijn geroep verhoord.  
Hij legde in mijn mond een nieuw gezang, een lied voor onze God, 
en velen zullen zien en vrezen en vertrouwen op de Heer. 
Allen: Ja, ik kom; uw wil te doen, mijn God, dat is mijn vreugde. 
 
Geschenk en offerande hebt Gij nooit verlangd,  
maar wel hebt Gij mijn oren voor uw stem geopend.  
Gij vraagt geen brandoffer, geen zoenoffer van mij;  
dus zei ik: ja, ik kom, zoals van mij geschreven staat: 
Allen: Ja, ik kom; uw wil te doen, mijn God, dat is mijn vreugde. 
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Uw wil te doen, mijn God, dat is mijn vreugde,  
uw wet is in mijn hart gegrift. 
In de bijeenkomsten heb ik gerechtigheid gepredikt, 
mijn lippen niet gesloten, Heer, Gij weet het. 
Allen: Ja, ik kom; uw wil te doen, mijn God, dat is mijn vreugde. 
 
Uw gunsten heb ik niet geheim gehouden, 
noch uw getrouwheid, voor de mensen om mij heen.  
Houd uw erbarmen, Heer, niet van mij weg, 
Iaat uw genade en uw trouw mij steeds behoeden. 
Allen: Ja, ik kom; uw wil te doen, mijn God, dat is mijn vreugde. 

 TWEEDE LEZING - Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan 
de christenen van Korinte 6, 13c-15a;17-20 
Broeders en zusters, 
Het lichaam is er niet voor de ontucht maar voor de Heer en de Heer voor het 
lichaam. God heeft niet alleen de Heer opgewekt uit de dood, Hij zal ook ons doen 
opstaan door zijn kracht. Gij weet toch dat uw lichamen ledematen zijn van 
Christus? Maar wie zich met de Heer verenigt is met Hem één geest.  
Elke andere zonde die een mens bedrijft gaat buiten het lichaam om, maar de 
ontuchtige zondigt tegen zijn eigen lichaam. Gij weet het: uw lichaam is een 
tempel van de heilige Geest die in u woont, die gij van God hebt ontvangen. Gij 
zijt niet van uzelf. Gij zijt gekocht en de prijs is betaald. Eert dan God met uw 
lichaam. 
 
Woord van de Heer  -  Wij danken God 
 
ALLELUIA 1 Sam. 3, 9; Joh. 6, 69b 
♬ Alleluia, alleluia 
 Spreek, Heer, uw dienaar luistert;  
 Gij hebt woorden van eeuwig leven. 
♬ Alleluia, alleluia 
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Evangelielezing 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes 1,35-42 
 
P: De Heer zij met u 
A: En met uw geest 
P: Lezing uit het Heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes 
A: Lof zij U, Christus 
 
In die tijd stond Johannes daar, met twee van zijn leerlingen. Hij richtte het oog 
op Jezus die voorbijging en sprak:  
„Zie het Lam Gods." De twee leerlingen hoorden hem dat zeggen en gingen Jezus 
achterna. Jezus keerde zich om en toen Hij zag dat zij Hem volgden vroeg Hij hun: 
„Wat verlangt gij?" Ze zeiden tot Hem: „Rabbi  - vertaald betekent dit: Meester –  
waar houdt Gij U op?" Hij zei hun:  „Gaat mee om het te zien."  
Daarop gingen zij mee en zagen waar Hij zich ophield. Die dag bleven zij bij Hem. 
Het was ongeveer het tiende uur. Andreas, de broer van Simon Petrus, was een 
van die twee die het gezegde van Johannes hadden gehoord en Jezus achterna 
waren gegaan. De eerste die hij ontmoette was zijn broer Simon tot wie hij zei: 
„Wij hebben de Messias - dat vertaald betekent: de Gezalfde –  gevonden," en hij 
bracht hem bij Jezus.  Jezus zag hem aan en zei: „Gij zijt Simon, de zoon van 
Johannes; gij zult Kefas genoemd worden, dat betekent: Rots." 
 
Woord van de Heer  -  Wij danken God 
 
♬ U komt de lof toe, U het gezang, 

U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest 
in alle eeuwen der eeuwen. 

Preek  
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Geloofsbelijdenis 
Ik geloof in God, de almachtige Vader - 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 
Broeders en zusters, leggen wij nu door Jezus Christus onze gebeden voor aan de 
hemelse Vader. 
 
Acclamatie:  ♬ Heer onze God, wij bidden u verhoor ons 

Collecte 
Door het wegvallen van de vieringen missen wij als parochie veel inkomsten uit 
collectegelden. Wij verzoeken u vriendelijk om uw gebruikelijke bijdrage aan de 
collecte over te maken via  
NL91 INGB 0315 3045 45  
t.n.v. Parochie Heilige Theresia van Ávila  
o.v.v. ‘collecte kerk’. 
 
U kunt ook de QR-codes hieronder inscannen met uw camera- of QR-scanner-app. 
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♫ Offerandelied - Brood en wijn 
Jezus breekt het brood, kijkt zijn vrienden aan. 
Het zal niet lang meer duren totdat Hij zal gaan. 
Hij geeft hen een beker, een beker met wijn 
en zegt: 'Na deze avond zal alles anders zijn.' 
 
Refrein: Blijf dit doen en denk aan Mij als je samen komt. 

Deel het brood en deel de wijn. Ik zal bij je zijn. 
 
Wij breken nu het brood, kijken elkaar aan. 
Wij zijn bijeen gekomen om te delen in zijn naam. 
In het brood en in de beker met wijn 
voelen wij het teken; Hij zal bij ons zijn. 
 
Refrein: Blijf dit doen en denk aan Mij als je samen komt. 

Deel het brood en deel de wijn. Ik zal bij je zijn. 

VIERING VAN DE EUCHARISTIE 

Bereiding van de gaven 
 
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 heel zijn heilige kerk. 

Gebed over de gaven  
P: De Heer zij met u.  
A: En met uw geest.  
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. 
 
Ja, het is een voorrecht; een hoge en heilzame plicht  
dat wij U, heilige Vader, altijd en overal danken 
door Jezus Christus, de Zoon van uw welbehagen.  
Hij is uw eigen Woord waardoor Gij alles geschapen hebt.  
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Hem hebt Gij tot ons gezonden als Heiland en Verlosser. 
Hij is vlees geworden door de heilige Geest en uit een maagd geboren. 
Om uw wil te vervullen en U een heilig volk te verwerven strekte Hij zijn handen 
uit, opdat Hij door zijn lijden aan de dood een eind zou maken en de verrijzenis 
klaar als de dag voor onze ogen zou doen stralen.  
Daarom stemmen wij in met de engelen  
en met alle heiligen roemen wij uw heerlijkheid en wij juichen en zingen: 

♬  Heilig Hosanna 
Heilig, heilig, heilig is de Heer 
Heilig, heilig, heilig is de Heer 
God van hemelse macht, vol zijn hemel en aard’ 
Van Uw heerlijkheid, oh God.  
Heilig is de Heer! 
 
Hosanna, hosanna, hosanna in de hoge. 
Hosanna, hosanna, hosanna in de hoge. 
Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer. 
Ja gezegend is Hij die komt. 
Hosanna in de hoge! 

Eucharistisch gebed  
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, 
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. 
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Verkondigen wij het mysterie van het geloof: 
 
♫ Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker  ) 

verkondigen wij de dood des Heren, totdat Hij komt  ) 2x 
 
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 en Johannes onze bisschop, 
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 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, in de eenheid van de heilige Geest 
hier en nu en tot in eeuwigheid. 
A: Amen 

Onze Vader 
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 genadig vrede in onze dagen -  

dat wij gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde en 
beveiligd tegen alle angst en onrust - terwijl wij uitzien naar de zalige 
vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser Jezus Christus. 

A: Want van U is het koninkrijk - en de kracht en de heerlijkheid  
- in eeuwigheid. 
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Vredewens 

♬ Lam Gods 
Lam van God, Lam van God,  
dat de zonden der wereld draagt 
Heer ontferm u, Heer ontferm u over ons 
Heer ontferm u over ons 
 
Lam van God, Lam van God,  
dat de zonden der wereld draagt 
Heer ontferm u, Heer ontferm u over ons 
Heer ontferm u over ons 
 
Lam van God, Lam van God,  
dat de zonden der wereld draagt 
Heer geef vrede, Heer geef vrede overal 
Heer geef vrede overal 

Uitnodiging 
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 en ik zal gezond worden. 

Communie 

♬ Communielied  Heer ik wil een lichtje zijn 
Refrein:  Heer, ik wil een lichtje zijn. 

Ja , dat is mijn wens. 
Licht verspreidend overal, 
schijnend voor ieder mens. 

 
Vaak hoor ik van heel veel verdriet. 
‘t Is overal ook al zie je ‘t niet. 
En als ik hoor van angst en pijn 
dan wil ik een lichtje zijn.    Refrein 
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Waar liefde weggezonken is, 
overal waar het donker is, 
daar wil ik schijnen, onverwacht, 
als een lichtje in de nacht. 
 
Refrein:  Heer, ik wil een lichtje zijn. 

Ja , dat is mijn wens. 
Licht verspreidend overal, 
schijnend voor ieder mens. 

 
Heer in de Hemel, hoor mij aan, 
wil met mij door het leven gaan, 
dan leef ik blij en bovendien, 
laat ik dan Uw liefde zien.   Refrein 

SLOT VAN DE VIERING 

Slotgebed 

Zending en zegenwens 

♬ Slotlied - De wijde wereld in 
Kijk, alles is nu klaar voor ons vertrek van hier: 
de tafel leeg, de boeken dichtgedaan. 
Want wat hier is geleerd en wat hier is gevierd, 
dat onthoudt ons hart als wij naar buiten gaan. 
 
Refrein:  De wijde wereld in, de wijde wereld in,  

en doe iedereen daar de groeten van God. 
Geef alle mensen, overal, een hand vol vrede. 

 
De lampen mogen uit, de kaarsen weer gedoofd. 
Alleen het licht van God brandt voor altijd. 
Het straalt in ieder mens en wie dat echt gelooft, 
gaat op weg met warmte en met vrolijkheid.    Refrein 

 
Nog even klinkt dit lied, dan wordt het hier weer stil, 
want wij gaan weer naar  huis en school en werk. 
Maar zingen van geluk, dat kan waar je maar wilt: 
neem Gods blijde boodschap mee vanuit de kerk.    Refrein 


