
Heilig 
Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig, 

vroeg in de morgen word' U ons lied gewijd. 

Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, 

Drievuldig God, die een in wezen zijt. 

 

Heilig, heilig, heilig! Heiligen aanbidden, 

werpen aan de glazen zee hun gouden kronen neer. 

Eeuwig zij U ere, waar Gij troont te midden 

al uwe eng'len, onvolprezen Heer. 

 

Heilig, heilig, heilig! Gij gehuld in duister, 

geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt. 

Gij alleen zijt heilig, enig in uw luister, 

een en al vuur en liefde en majesteit. 

 

Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig 

hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid. 

Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, 

Drievuldig God, die een in wezen zijt. 
                             

(Hierna staan of knielen)     
                                                             

Acclamatie na de Consecratie    (gezegd) 
 

ALS WIJ DAN ETEN VAN DIT BROOD EN DRINKEN UIT DEZE BEKER, 

VERKONDIGEN WIJ DE DOOD DES HEREN, TOTDAT HIJ KOMT. 

 

Onze Vader 

 
Lam Gods                Muz. B.Huijbers  (naar Taizé) 

 

 

Degenen, die niet bij de Katholieke Kerk horen, kunnen naar voren 

komen om een zegen te ontvangen. Als teken hiervan kan men een arm 

voor de borst kruisen. 

 

Communiezang     
Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt. 
De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt. 
Andere helpers, Heer, ontvallen mij. 
Der hulpelozen hulp, wees mij nabij. 
 
Wees bij mij, nu de dag ten einde spoedt. 
Alles verdoft wat glans bezat en gloed. 
Alles vervalt in 't wisselend getij, 
maar Gij die eeuwig zijt, blijf mij nabij. 
 
U heb ik nodig, uw genade is 
mijn enig licht in nacht en duisternis. 
Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij? 
In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij. 
 
Ik vrees geen kwaad, want bij mij is de Heer. 
Tranen en leed zijn nu niet bitter meer. 
Waar is uw prikkel, dood, wat dreigt ge mij? 
Ik triomfeer, mij is de Heer nabij. 
 
Houd, Heer, uw kruis hoog voor mijn brekend oog, 
licht in het duister, wijs de weg omhoog. 
Uw dag breekt aan, de schaduw gaat voorbij. 
In dood en leven, Heer, wees Gij nabij. 
 

 
                               Zang bij het wegtrekken                    
                                  Ga met God en Hij zal met je zijn 

 

         Tot slot 
         Mijn Schild ende betrouwen 
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Eerste lezing: Hand. 14,21-27              

Tweede lezing: Openb. 21,1-5a                
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Met medewerking van  

ZANGGROEP  HOLLAND 

Organist: Theo Veerman 
                            
 

Intredezang: Psalm 98 
Zingt een nieuw lied voor God den Here, 

want Hij bracht wonderen tot stand. 

Wij zien Hem heerlijk triomferen 

met opgeheven rechterhand. 

Zingt voor den Heer, Hij openbaarde 

bevrijdend heil en bindend recht 

voor alle volkeren op aarde. 

Hij doet zoals Hij heeft gezegd. 

 

Ja Hij is ons getrouw gebleven, 

Hij heeft in goedertierenheid, 

naar de belofte eens gegeven, 

het huis van Israël bevrijd. 

Zijn volk is veilig in zijn handen. 

Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd. 

Zo werd tot in de verste landen 

het heil van onze God aanschouwd. 
 

Laat heel de aard' een loflied wezen, 

de psalmen gaan van mond tot mond. 

De naam des Heren wordt geprezen, 

lofzangen gaan de wereld rond. 

Hosanna voor de grote Koning,  

verhef, bazuin, uw stem van goud, 

de Heer heeft onder ons zijn woning, 

de Heer die bij ons intocht houdt. 
 

Laat alle zeeën, alle landen 

Hem prijzen met een blij geluid. 

Rivieren klappen in de handen, 

de bergen jubelen het uit. 

Hij komt, Hij komt de aarde richten, 

Hij komt, o volken weest verblijd, 

Hij komt zijn koninkrijk hier stichten, 

zijn heil en zijn gerechtigheid. 



Schuldbelijdenis 
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.  
 

Kyriezang                                    
Jezus, om uw lijden groot, 
om uw leven en uw dood 
die volbrengen 't recht van God, Kyrie eleison. 
 

Om het woord van godlijk recht 
dat Gij tot uw rechters zegt, 
zelf hebt Ge uw geding beslecht, Kyrie eleison. 
 

Om uw kruis, Heer, bidden wij, 
om de speerstoot in uw zij, 
ga aan onze schuld voorbij, Kyrie eleison 
 

Glorialofzang (Taizé) 

 

 

 

 

 
 

 
 

Gloria, gloria  (gezongen) 
 

 
Gloria, gloria (gezongen) 

Na de Eerste Lezing:   
Ere zij aan God, de Vader, 

ere zij aan God, de Zoon, 

eer de Heil'ge Geest, de Trooster, 

de Drieëen'ge in zijn troon. 

Halleluja, halleluja, 

de Drieëen'ge in zijn troon! 
 

Ere zij aan Hem, wiens liefde 

ons van alle smet bevrijdt, 

eer zij Hem die ons gekroond heeft, 

koningen in heerlijkheid. 

Halleluja, halleluja, 

ere zij het Lam gewijd. 
 

Ere zij de Heer der eng'len, 

ere zij de Heer der kerk, 

ere aan de Heer der volken; 

aard' en hemel looft uw werk! 

Halleluja, halleluja, 

looft de Koning, heel zijn kerk! 
 

Halleluja, lof, aanbidding 

brengen eng'len U ter eer, 

heerlijkheid en kracht en machten 

legt uw schepping voor U neer. 

Halleluja, halleluja, 

lof zij U, der heren Heer! 
 

Alleluia   (allen gaan staan)    
 

Alleluia   8x 

He’s my Savior  8x 

I will praise Him  8x 

Alleluia  8x 
 

Acclamatie na het Evangelie 
 

Refr.   Alleluia (8x) 
 

Geloofsbelijdenis           (allen gaan staan) 
 

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 

en geboren uit de maagd Maria; 

die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 

gekruisigd is, gestorven en begraven; 

die neergedaald is ter helle, 

de derde dag verrezen uit de doden; 

die opgevaren is ten hemel 

en zit aan de rechterhand van God, 

zijn 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 vergiffenis van de zonden, 

de verrijzenis van het lichaam 

en het eeuwig leven. Amen. 
 

Acclamatie na de voorbeden 

 
 

Offerandezang     
Wat de toekomst brengen moge, 

mij geleidt des Heren hand. 

Moedig sla ik dus de ogen 

naar het onbekende land. 

Leer mij volgen zonder vragen, 

Vader, wat Gij doet is goed. 

Leer mij slechts het heden dragen 

met een rustig kalme moed. 
 

Heer, ik wil uw liefde loven, 

al begrijpt mijn ziel U niet. 

Zalig hij, die durft geloven, 

ook wanneer het oog niet ziet. 

Schijnen mij uw wegen duister , 

zie, ik vraag U niet: waarom? 

Eenmaal zie ik al uw luister, 

als ik in de hemel kom. 
 

Laat mij niet mijn lot beslissen, 

zo ik mocht, ik durfde niet. 

Ach, hoe zou ik mij vergissen 

als Gij mij de keuze liet. 

Wil mij als een kind behand’len, 



dat alleen de weg niet vindt. 

Neem mijn hand in uwe handen 

en geleid mij als een kind. 

 

Waar de weg mij brengen moge 

aan des Vaders trouwe hand, 

loop ik met gesloten ogen naar het onbekende land. 
 


