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Opening
Openingslied: Dank

M.G. Schneider (vert. J. Kuyper)

Dank U voor deze nieuwe morgen.
Dank U voor elke nieuwe dag.
Dank U dat ik met al mijn zorgen
bij U komen mag.
Dank U voor alle goede vrienden.
Dank U, o God, voor al wat leeft.
Dank U voor wat ik niet verdiende:
dat U mij vergeeft.
Dank U voor alle bloemengeuren.
Dank U voor ieder klein geluk.
Dank U voor alle held’re kleuren.
Dank U voor muziek.
Dank U dat U in moeilijkheden,
Dank U dat U in pijn en strijd,
Dank U dat U in alle tijden
toch steeds bij ons zijt.
Dank U, uw liefde kent geen grenzen,
Dank U, dat ik nu weet daarvan.
Dank U, o God, ik wil U danken
dat ik danken kan.
Kruisteken en begroeting
Pastoor:
In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Allen:
Amen.
Pastoor:
De Heer zij met U.
Allen:
En met uw geest.
Woorden van welkom
Schuldbelijdenis
Allen:

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.

Pastoor:

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

Allen:
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Kyrie
Pastoor:

Heer, ontferm U over ons.

Allen:

Heer, ontferm U over ons.

Pastoor:

Christus, ontferm U over ons.

Allen:

Christus, ontferm U over ons.

Pastoor:

Heer, ontferm U over ons.

Allen:

Heer, ontferm U over ons.

Gloria
Refrein
Ensemble:

m. J. Berthier

Gloria, gloria in excelsis Deo.
Gloria, gloria. Alleluia, alleluia!

Allen (sprekend):
Eer aan God in den hoge en vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft.
Wij loven U. Wij prijzen en aanbidden U.
Wij verheerlijken U en zeggen U dank voor uw grote heerlijkheid.
Heer God, hemelse Koning, God almachtige Vader;
Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus;
Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader; (refrein)
Allen (sprekend):
Gij die wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons;
Gij die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed;
Gij die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm U over ons.
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. Amen. (refrein)
Openingsgebed
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Dienst van het Woord
Eerste lezing: Sir., 27, 30-28, 7
Uit het boek Jezus Sirach
Wrok en gramschap zijn iets afschuwelijks, alleen een zondaar blijft ermee lopen. Wie
wraak neemt, zal de wraak van de Heer voelen: de Heer zal zijn zonden nooit uit het oog
verliezen. Vergeef uw naaste zijn onrecht: dan worden, wanneer gij er om bidt, uw eigen
zonden kwijtgescholden. Kan een mens, die tegenover een medemens in zijn gramschap
volhardt, bij de Heer zijn heil komen zoeken? Kan hij, die onverbiddelijk is voor zijn
evenmens, om vergeving bidden voor zijn eigen zonden? Als iemand, die zelf maar een
mens is, in zijn wrok volhardt, wie zal dan verzoening bewerken voor zijn zonden? Denk
aan het einde en houd op met haten; denk aan de ondergang en de dood en houd u aan de
geboden. Denk aan de geboden en koester geen wrok tegen uw naaste. Denk aan het
verbond van de Allerhoogste en vergeef uw naaste zijn dwaling
Ivan: Woord van de Heer.

Allen: Wij danken God.


Psalm 103: De Heer is barmhartig en mild vert. A. Bronkhorst/m. P.A. Smith
Refrein: De Heer is barmhartig en mild, barmhartig en welgezind.
Verheerlijk, mijn ziel, de Heer,
zijn heilige Naam uit het diepst van uw wezen!
Verheerlijk, mijn ziel, de Heer,
vergeet zijn weldaden niet! (refrein)
Hij is het die u uw schulden vergeeft,
die u geneest van uw kwalen.
Hij is het die u van de ondergang redt,
die u omringt met zijn gunst en erbarmen. (refrein)
Hij blijft niet voortdurend verwijten maken,
Hij is niet voor eeuwig vertoornd.
Hij handelt met ons niet zoals wij verdienen,
vergeldt ons niet onze schuld. (refrein)
Zo wijd als de hemel de aarde omspant,
zo alomvattend is zijn erbarmen.
Zo ver als de afstand van oost tot west,
zo ver verdrijft Hij van ons de zonde. (refrein)
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Tweede lezing: Rom. 14, 7-9
Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome
Broeders en zusters, Niemand van ons leeft voor zichzelf alleen, niemand sterft voor
zichzelf alleen. Zolang wij leven, leven wij voor de Heer, en sterven wij, dan sterven wij voor
de Heer: of wij leven of sterven, Hem behoren wij toe. Daarvoor is Christus gestorven en
weer levend geworden: om Heer te zijn over doden en levenden.
Michelle: Woord van de Heer.
Alleluia (allen staan)
Refrein:

Allen: Wij danken God.
t. Joh. 13, 24/m. F. O’Carroll en C. Walker

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia!

Een nieuw gebod geef Ik u, zegt de Heer:
gij moet elkaar liefhebben, zoals Ik u heb liefgehad. (refrein)
Evangelie:
Pastoor:
Allen:
Pastoor:
Allen:

Mt. 18, 21-35
De Heer zij met u.
En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs
Lof zij U, Christus.

In die tijd kwam Petrus naar Jezus toe en sprak: “Heer, als mijn broeder tegen mij misdoet,
hoe dikwijls moet ik hem dan vergeven? Tot zevenmaal toe?”
Jezus antwoordde hem: “Neen, zeg Ik u, niet tot zevenmaal toe maar tot zeventig maal
zevenmaal. Daarom gelijkt het Rijk der hemelen op een koning die rekening en
verantwoording wilde vragen aan zijn dienaren. Toen hij hiermee begon, bracht men
iemand bij hem die tienduizend talenten schuldig was. Daar hij niets had om te betalen, gaf
de heer het bevel hem te verkopen met vrouw en kinderen en al wat hij bezat om zo de
schuld te vereffenen. Maar de dienaar wierp zich voor hem neer en smeekte: ‘Heer, heb
geduld met mij en ik zal u alles betalen’. De heer kreeg medelijden met die dienaar, liet
hem gaan en schold hem de geleende som kwijt.
Maar toen die dienaar buiten kwam, trof hij daar een andere dienaar die hem honderd
denariën schuldig was; hij greep hem bij de keel en zei: ‘Betaal wat je schuldig bent’. De
andere dienaar wierp zich voor hem neer en smeekte: ‘Heb geduld met mij en ik zal u
betalen’. Maar hij weigerde en liet hem zelfs in de gevangenis zetten, totdat hij zijn schuld
betaald zou hebben.
Toen nu de overige dienaars zagen wat er gebeurd was, waren zij diep verontwaardigd en
gingen hun heer alles vertellen. Daarop liet de heer de dienaar roepen en sprak: ‘Jij, lelijke
knecht, heel die schuld heb ik je kwijtgescholden, omdat je mij erom gesmeekt hebt. Had jij
dan ook geen medelijden moeten hebben met je mededienaar, zoals ik met jou medelijden
heb gehad?’
En in toorn ontstoken, leverde zijn heer hem over aan de beulen, totdat hij zijn hele schuld
betaald zou hebben. Zo zal ook mijn hemelse Vader met ieder van u handelen die niet zijn
broeder van harte vergiffenis schenkt.”
Pastoor: Woord van de Heer. Allen: Wij danken God.
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Responsie: Alleluia
Preek
Intentieverklaring en naamopgave vormelingen
Inleiding
Intentieverklaring
Ivan: Voor drie jaar zijn wij op weg naar ons Vormsel.
Wij hebben nagedacht over onszelf en over wie Jezus is.
Daarom vragen wij aan iedereen die hier aanwezig is:
Vinden jullie het goed dat wij binnenkort ons Doopsel herdenken en het sacrament van het
Vormsel ontvangen?
Allen: Ja, dat vinden wij goed.
Michelle: Wij hopen dat jullie ons blijven helpen om volwassen christenen te worden.
Allen: Op onze steun kunnen jullie rekenen.
Ivan: In die hoop geven wij graag onze naam op.
Naamopgave
Presentatie van de kruisjes
Geloofsbelijdenis (allen staan)
Allen: 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..
Voorbeden
Responsie bij de voorbeden (gesproken): Luister, Heer, naar ons gebed.
Pastoor: Bidden we tot Jezus onze Heer, die de oprechte mens beschermt.
Ivan: Wij bidden uit dankbaarheid voor onze familie, vrienden en allen die heel dichtbij ons
staan. Help ons altijd bewust te zijn van de liefde die wij van hen ontvangen, en help ons
door ons eigen gedrag uw liefde met hen te delen. Laten we bidden.
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Michelle: Wij bidden voor alle leerkrachten, pastores en iedereen die ons de weg wijst.
Steun hen met moed en kracht in hun werk, en help ons open te staan voor wat zij ons te
vertellen hebben. Laten we bidden.
Ivan: Wij bidden voor alle leidinggevenden en mensen met macht en gezag. Dat ze altijd
beseffen dat een ware leider vooral een dienaar moet zijn. Laten we bidden.
Michelle: Wij bidden voor de armen, de zieken en de allerzwaksten in deze wereld. Troost
hen, en zend mensen op hun pad die hen kunnen en willen helpen. Laat ook ons die
mensen zijn. Laten we bidden.
Ivan: Wij bidden voor onszelf en allen die zich voorbereiden om de sacramenten te
ontvangen. Dat wij U steeds beter mogen leren kennen en een steeds diepere relatie met U
mogen ervaren. Ook bidden wij voor mensen die zoekend zijn en die zich bewust of
onbewust op afstand van U houden. Blijf ook hen nabij. Laten we bidden.
Overige voorbeden
Pastoor: God van alle mensen, Uw liefde gaat uit naar hen die dienstbaar voor de ander
willen zijn. Geef dat wij ons kwetsbaar durven opstellen zoals uw mens geworden Zoon,
Jezus onze broeder.
Allen: Amen.
Offerande
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Eucharistisch gebed + Communie
Pastoor:

Bidt, broeders en zusters,
dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God,
de almachtige Vader.

Allen:

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.

Bereiding van de gaven
Pastoor:

Gezegend zijt Gij God, Heer van al wat leeft.
Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen.
Aan U dragen wij op
de vrucht van de aarde, het werk van onze handen.
Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.

Allen:

Gezegend zijt Gij, God in alle eeuwen.

Pastoor:

Gezegend zijt Gij God, Heer van al wat leeft.
Uit uw milde hand hebben wij de beker ontvangen.
Aan U dragen wij op
de vrucht van de wijngaard, het werk van onze handen.
Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven.

Allen:

Gezegend zijt Gij, God in alle eeuwen.

Pastoor:

Bidt, broeders en zusters,
dat mijn en uw offer aanvaard kan worden
door God, de almachtige Vader.

Allen: 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
Prefatie (allen staan)
Pastoor: De Heer zij met u.
Allen: En met uw Geest.
Pastoor: Verheft uw hart.
Allen: Wij zijn met ons hart bij de Heer.
Pastor: Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
Allen: 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. Hem hebt Gij tot ons gezonden als Heiland en Verlosser.
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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:
Sanctus

(Heilig)

m. F. Schubert

Heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten.
Heilig, heilig, heilig, heilig is de Heer.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in den hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer.
Hosanna in den hoge.
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Eucharistisch gebed 2C: (Allen knielen of staan)
Pastoor:
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 aan 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.
Verkondigen wij het mysterie van het geloof.
Allen: Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker verkondigen wij de dood des
Heren totdat Hij komt.
Pastoor:
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, Cornelis 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, met de Heilige Willibrordus, de Heilige
Stephanus, de Heilige Anna, de Heilige Nicolaas en alle heiligen, die hier eens leefden
in uw welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwige 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.
Allen: Amen.
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Onze Vader
Pastoor:
Laten wij bidden tot God, onze Vader
met de woorden die Jezus ons gegeven heeft:
Allen:
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.
Pastoor:

Verlos ons Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij, gesteund
door Uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonden en beveiligd tegen alle
onrust: hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, Uw Zoon.

Allen: Want van U is het Koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid in eeuwigheid.
Vredeswens
Pastoor:
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.
Allen: Amen.
Pastoor: De vrede des Heren zij altijd met u.
Allen: En met uw Geest.
Pastoor: Geven wij elkaar op gepaste wijze een teken van vrede.

Agnus Dei (Lam Gods)
m. F. Schubert
Jezus, Lam van God, ontferm U over ons.
Jezus, die onz’ zonden draagt, ontferm U over ons.
Jezus, de Redder, de Redder van de wereld, geef ons de vrede.
Uitnodiging tot de communie
Pastoor:

Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren.
Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.

Allen:

Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt,
maar spréék en ik zal gezond worden.
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COMMUNIE
Lied na de communie: Nada te turbe (Niets zal je deren)
Nada te turbe, nada te espante
Quien a Dios tiene, nada le falta
Nada te turbe, nada te espante
Solo Dios basta.

t. H. Teresa de Avila/m. J. Berthier

Niets zal je deren, niets je benauwen
Als je God zoekt zal niets ontbreken.
Niets zal je deren, niets je benauwen
God vervult alles.
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Slot
Slotgebed
Mededelingen
Wegzending en zegen:
Pastoor: De Heer zij met U.
Allen: En met Uw Geest.
Pastoor: Zegene U de goede en barmhartige God: Vader + Zoon en Heilige Geest.
Allen: Amen
Pastoor: Gaat nu allen heen in vrede.
Allen: Wij danken God.
Slotlied: Een land om van te dromen (Lied tegen de apathie)
t. M. van der Velden/m. Jood-Pools melodie

Zeg nooit: “Onze wereld is gebroken
en de mens tot weinig goeds in staat.”
Zeg nooit: “Niemand kan op vrede hopen,
alles gaat nu eenmaal als het gaat.”
Refrein:

Want een land, een land om van te dromen
stuwt de mensen uit hun slavernij
tot zij juichen met tranen in de ogen:
“Lieve God, we zijn er, eind’lijk vrij!”

Zeg nooit dat de zeeën veel te hoog zijn,
Dat een mens niet zonder bedding kan.
Zeg nooit dat woestijnen veel te droog zijn,
Dat een volk daar eenmaal weer verzandt. (refrein)
Zeg nooit: God is zijn verbond vergeten,
Er is niemand hier die ons bevrijdt.
Zeg nooit: Van een droom kan ik niet eten.
Zeg nooit: Wie niet werkt, verknoeit zijn tijd. (refrein)
Zeg nooit dat het godvergeten lijden
Toch het noodlot is van ons bestaan.
Zeg nooit: Stil maar, wacht op bet’re tijden.
Zeg nooit: Niemand kan de dood weerstaan. (refrein)
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