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Hartebrugkerk, Leiden  //  Eucharistieviering zondag 19 maart 2022  -  11:15 uur 
Vierde zondag in de veertigdagentijd (jaar A) 
 

voorganger: pastoor Walter Broeders 
m.m.v. het Hartebrugkoor o.l.v. Ronald Dijkstra 
organist: Jan Verschuren 
 
Orgelmuziek: Wer nur den lieben Gott lässt walten, thema en variaties - Georg Böhm 
 

Introitus: Jesaja 66, 10-11; Psalm 121 

Laetare Ierusalem: et conventum facite, omnes qui diligitis eam; gaudete cum laetitia, qui in tristitia fuistis: 
ut exsultetis et satiemini ab uberibus consolationis vestrae. 
Ps. Laetatus sum in his quae dicta sunt mihi: in domum Domini ibimus. 

Verheug u, Jerusalem! Komt allen samen, die haar liefhebt! Juicht van vreugde, allen die eens hebt 
getreurd! Weest opgetogen en geniet van de overvloedige troost die u geboden wordt.  
Ps. Ik ben verheugd over wat mij gezegd is: naar het huis des Heren zullen wij gaan. 

 
Begroeting 

 

Boeteact en Heer, ontferm U 

 

Broeders en zusters, erkennen wij onze zonden om het heilig mysterie van de Eucharistie waardig te 
kunnen vieren. 
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. 
Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig 
leven. Amen. 

 

Het Hartebrugkoor zingt de vaste gezangen uit de Mis voor de zondagen in de Advent en Veertigdagentijd 
van Herman Strategier. 

 
Kyrie, eleison  Heer, ontferm u over ons 
Christe, eleison Christus, ontferm u over ons 
Kyrie, eleison  Heer, ontferm u over ons 

 
Collecta-gebed 

 
L i t u r g i e   v a n   h e t   W o o r d 

 

Eerste lezing: 1 Samuel 16, 1b.6-7.10-13a 
In die dagen zei de Heer tot Samuël: “Vul een hoorn met olie: Ik zend u naar Isaï, de Betlehemiet, want een 
van zijn zonen heb ik voor het koningschap bestemd. “Toen Samuël daar aankwam, viel zijn blik op Eliab en 
hij dacht: Die daar voor de Heer staat is ongetwijfeld zijn gezalfde! Maar de Heer zei tot Samuël: “Ga niet af 
op zijn voorkomen of zijn rijzige gestalte; hem wil Ik niet. Want God ziet niet zoals een mens ziet; een mens 
kijkt naar het uiterlijk, maar de Heer naar het hart.” Zo stelde Isaï zeven van zijn zonen aan Samuël voor, 
maar Samuël zei tot Isaï: “Geen van hen heeft de Heer uitverkoren.” Daarop vroeg hij aan Isaï: “Zijn dat al 
uw jongens?” Hij antwoordde: “Alleen de jongste ontbreekt; die hoedt de schapen.” Toen zei Samuël tot 
Isaï: “Laat die dan halen, want we gaan niet aan tafel voordat hij hier is.” Isaï liet hem dus halen. De jongen 
was rossig, had mooie ogen en een prettig voorkomen. Nu zei de Heer: “Hem moet gij zalven, hij is het.” 
Samuël nam dus de hoorn met olie en zalfde hem te midden van zijn broers. Sedert die dag was de geest 
van de Heer vaardig over David. 
Woord van de Heer. – Wij danken God. 
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Graduale: Psalm 122, 1.7 
Laetatus sum in his, quae dicta sunt mihi: in domum Domini ibimus. Fiat pax in virtute tua: et abundantia in 
turribus tuis. 

Hoe blij was ik, toen men mij riep: `Wij trekken naar Gods huis`. Dat vrede heerse binnen uw omwalling, 
in al uw huizen overvloed. 

 

Tweede lezing: Efeziërs 5, 8-14 
Broeders en zusters. Eens waart gij duisternis, nu zijt gij licht door uw gemeenschap met de Heer. Leeft dan 
ook als kinderen van het licht. De vrucht van het licht kan alleen maar zijn: goedheid, gerechtigheid, 
waarheid. Tracht te ontdekken wat de Heer behaagt. Neemt geen deel aan duistere en onvruchtbare 
praktijken, brengt ze liever aan het licht. Wat die mensen in het geheim doen is te schandelijk om er ook 
maar over te spreken. Alles echter wat aan het licht wordt gebracht, komt in het licht tot helderheid. En 
alles wat verhelderd wordt, is zelf ‘licht’ geworden. Zo zegt ook de hymne: ‘Ontwaak, slaper, sta op uit de 
dood en Christus’ licht zal over u stralen.” 
Woord van de Heer. – Wij danken God. 

 

Tractus  Psalm 125, 1-2 
Qui confidunt in Domino, sicut mons Sion: non commovebitur in aeternum: qui habitat in Jerusalem. 
Montes in circuitu eius, et Dominus in circuitu populi sui, ex hoc nunc et usque in saeculum. 

Wie op de Heer vertrouwt, is als de Sion: hij staat onwrikbaar vast in eeuwigheid, die in Jerusalem woont. 
Zoals Jeruzalem door bergen is omgeven, zo houdt de Heer zijn volk voorgoed vast.  

 

Evangelielezing: Johannes 9, 1-41 (of: 1.6-9.13-17.34-38) 
De Heer zij met u. – En met uw geest. 
Lezing uit het heilig evangelie volgens Johannes –  Lof zij U, Christus. 
In die tijd zag Jezus in het voorbijgaan een man die blind was van zijn geboorte af. (Zijn leerlingen vroegen 
Hem: “Rabbi, wie heeft gezondigd, hijzelf of zijn ouders, dat hij blind geboren werd?” Jezus antwoordde: 
“Noch hij, noch zijn ouders hebben gezondigd, maar de werken Gods moeten in hem openbaar worden. Wij 
moeten de werken van Hem die Mij gezonden heeft verrichten zolang het dag is. Er komt een nacht en dan 
kan niemand werken. Zolang Ik in de wereld ben, ben Ik het licht der wereld.” Toen Hij dit gezegd had,) (Hij) 
spuwde (Hij) op de grond, maakte met het speeksel slijk, bestreek daarmee de ogen van de man en zei tot 
hem: “Ga u wassen in de vijver van Siloam”, wat betekent: ‘gezondene’. Hij ging ernaar toe, waste zich en 
kwam er ziende vandaan. Zijn buren nu en degenen die hem vroeger hadden zien bédelen, zeiden: “Is dat 
niet de man, die zat te bédelen?” Sommigen zeiden “Inderdaad, hij is het.”Anderen: “Neen, hij lijkt alleen 
maar op hem.” Hijzelf zei “Ik ben het” (Toen vroegen ze hem: “Hoe zijn dan uw ogen geopend?” Hij 
antwoordde: “De man die Jezus heet, maakte slijk, bestreek daarmee mijn ogen en zei tot mij: ‘Ga naar de 
Siloam en was u’. Ik ben dus gegaan, waste mij en kon zien.” Ze vroegen hem toen: “Waar is die man?” Hij 
zei: “Ik weet het niet.”) Men bracht nu de man die blind geweest was bij de Farizeeën; de dag waarop Jezus 
slijk had gemaakt en zijn ogen geopend, was namelijk een sabbat. Ook de Farizeeën vroegen hem dus, hoe 
hij het gezicht herkregen had. Hij zei hun: “De man die Jezus heet, deed slijk op mijn ogen, ik waste mij en ik 
zie.” Toen zeiden sommige Farizeeën: “Die man komt niet van God, want Hij onderhoudt de sabbat niet.” 
Anderen zeiden: “Hoe zou een zondig mens zulke tekenen kunnen doen?” Zo was er verdeeldheid onder 
hen. Zij richtten zich opnieuw tot de blinde en vroegen: “Wat zegt gij zelf van Hem, daar Hij u toch de ogen 
geopend heeft?” Hij antwoordde: “Het is een profeet.” (De Joden wilden niet van hem aannemen, dat hij 
blind was geweest en het gezicht herkregen had, eer zij de ouders van de genezene hadden laten komen. Zij 
stelden hun toen de vraag: “Is dit uw zoon, die volgens uw zeggen blind geboren is? Hoe kan hij dan nu 
zien?” Zijn ouders antwoordden: “Wij weten, dat dit onze zoon is en dat hij blind is geboren, maar hoe hij 
nu zien kan, weten we niet; of wie zijn ogen geopend heeft, wij weten het niet. Vraagt het hemzelf, hij is 
oud genoeg en zal zelf zijn woord wel doen.” Zijn ouders zeiden dit omdat zij bang waren voor de Joden, 
want de Joden hadden reeds afgesproken dat alwie Hem als Messias beleed, uit de synagoge gebannen zou 
worden. Daarom zeiden zijn ouders: ‘Hij is oud genoeg, vraagt het hemzelf’. Voor de tweede maal riepen de 
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Farizeeën nu de man die blind was geweest, bij zich en zeiden hem: “Geef eer aan God. Wij weten dat die 
man die Jezus heet, een zondaar is.” Hij echter antwoordde: “Of Hij een zondaar is, weet ik niet. Eén ding 
weet ik wel: dat ik blind was en nu zie.” Daarop vroegen zij hem wederom: “Wat heeft Hij met u gedaan? 
Hoe heeft Hij uw ogen geopend?” Hij antwoordde: “Dat heb ik al verteld, maar gij hebt niet geluisterd. 
Waarom wilt gij het opnieuw horen? Wilt ook gij soms leerlingen van Hem worden?” Toen zeiden zij 
smalend tot hem: “Jij bent een leerling van die man, wij zijn leerlingen van Mozes. Wij weten dat God tot 
Mozes gesproken heeft, maar van deze weten we niet waar Hij vandaan is.” De man gaf hun ten antwoord: 
“Dit is toch wel wonderlijk, dat gij niet weet vanwaar Hij is; en Hij heeft mij nog wel de ogen geopend. Wij 
weten dat God niet naar zondaars luistert, maar als iemand godvrezend is en zijn wil doet, dan luistert Hij 
naar zo iemand. Nooit in der eeuwigheid heeft men gehoord, dat iemand de ogen van een blindgeborene 
heeft geopend. Als deze man niet van God kwam, had Hij zo iets nooit kunnen doen.”) Zij voegden hem toe: 
“In zonden ben je geboren, zo groot als je bent, en jij wilt ons de les lezen?” Toen wierpen ze hem buiten. 
Jezus vernam dat men hem buiten geworpen had en toen Hij hem aantrof, zei Hij: “Gelooft ge in de 
Mensenzoon?” Hij antwoordde: “Wie is dat, Heer? Dan zal ik in Hem geloven.” Jezus zei hem: “Gij ziet Hem, 
het is Degene die met u spreekt.” Toen zei hij: “Ik geloof, Heer.” En hij wierp zich voor Hem neer. (En Jezus 
sprak: “Tot een oordeel ben Ik in deze wereld gekomen, opdat de niet-zienden zouden zien en de zienden 
blind worden.” Enkele Farizeeën die bij Hem stonden, hoorden dit en zeiden tot Hem: “Zijn ook wij soms 
blind?” Jezus antwoordde: “Als gij blind waart, zoudt gij geen zonde hebben, maar nu gij zegt : wij zien, blijft 
uw zonde.”) 
Woord van de Heer. – Wij danken God. 

 

Homilie 

 

Geloofsbelijdenis – Credo 4 
Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem caeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Et in unum Dominum 
Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula. 
Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum, consubstantialem Patri; per quem omnia facta 
sunt. Qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de caelis. 
Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis: sub Pontio Pilato passus et 
sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum Scripturas. Et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris. 
Et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. Et in Spiritum Sanctum, Dominum et 
vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit. Qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur: qui locutus est per prophetas. 
Et unam, sanctam, catholicam et apostolicam Ecclesiam. Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum. Et expecto 
resurrectionem mortuorum, et vitam venturi saeculi. Amen. 
 
Ik geloof in één God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, van al wat zichtbaar en onzichtbaar is. En in één Heer, Jezus Christus, 
eniggeboren Zoon van God, vóór alle tijden geboren uit de Vader. God uit God, licht uit licht, ware God uit de ware God. Geboren, niet 
geschapen, één in wezen met de Vader, en door wie alles geschapen is. Hij is voor ons, mensen, en omwille van ons heil uit de hemel 
neergedaald. Hij heeft het vlees aangenomen door de heilige Geest uit de Maagd Maria, en is mens geworden. Hij werd voor ons gekruisigd, Hij 
heeft geleden onder Pontius Pilatus en is begraven. Hij is verrezen op de derde dag, volgens de Schriften. Hij is opgevaren ten hemel: zit aan de 
rechterhand van de Vader. Hij zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen levenden en doden. En aan zijn rijk komt geen einde. Ik geloof in 
de heilige Geest, die Heer is en het leven geeft; die voortkomt uit de Vader en de Zoon; die met de Vader en de Zoon tezamen wordt aanbeden 
en verheerlijkt; die gesproken heeft door de profeten. Ik geloof in de ene, heilige, katholieke en apostolische kerk. Ik belijd één doopsel tot 
vergeving van de zonden. Ik verwacht de opstanding van de doden en het leven van het komend rijk. 
Amen. 
 

Voorbede 
 
E u c h a r i s t i s c h e   l i t u r g i e 
 

Bereiding van de gaven 
 
Koormuziek: Gott ist mein Hirt (psalm 23) - Franz Schubert 
 
Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de almachtige Vader.   
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. 
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Gebed over de gaven 

 

Eucharistisch gebed 

 

De Heer zij met u. – En met uw geest. 
Verheft uw hart. – Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
Brengen wij dank aan de Heer, onze God. – Hij is onze dankbaarheid waardig. 
 

(Prefatie van de 4e zondag in de veertigdagentijd) Pr. 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. 
Door het mysterie van zijn menswording heeft Hij het volk dat in duisternis dwaalde het licht van het geloof 
geschonken. Aan allen die geboren werden als slaven van de zonde, gaf Hij het vermogen kinderen van God 
te worden door het bad van de wedergeboorte. 
Daarom wordt in de hemel en op aarde een nieuw lied gehoord van aanbidding, en met de engelen zingen 
ook wij U toe vol vreugde: 
Sanctus, sanctus, sanctus Dominus Deus Sabaoth. 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis. 
Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. 
 Heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten. 
 Vol zijn hemel en aarde van Uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge. 
 Gezegend Hij die komt in de naam des Heren. Hosanna in den hoge. 

 

(Eucharistisch gebed III-b) 
Pr. Ja Heer, Gij zijt werkelijk de heilige; heel uw schepping moet U wel prijzen, want door Jezus Christus, uw 
Zoon, onze Heer, maakt Gij alles levend en heilig, in de kracht van de heilige Geest. Altijd blijft Gij bezig, U 
een volk bijeen te brengen uit alle naties en rassen en talen; want van oost en west moet door een zuivere 
offergave hulde worden gebracht aan uw Naam. 
Wij hebben deze gaven dan ook hier gebracht om ze aan U toe te wijden. In alle ootmoed vragen wij U, ze 
te heiligen door uw Geest, en ze lichaam en bloed te doen worden van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, 
op wiens woord wij deze geheimen vieren. 
Want in de nacht dat Hij werd overgeleverd, nam Hij brood en sprak daarover het dankgebed om uw Naam 
te verheerlijken. Toen brak Hij het brood, gaf het aan zijn leerlingen en zei: 
Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. 
Zo nam Hij ook na de maaltijd de beker en sprak een zegenbede om uw Naam te verheerlijken. Hij gaf hem 
aan zijn leerlingen en zei:  
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. 
 
Voorganger: Mysterium fidei. 
Allen: Mortem tuam annuntiamus Domine, et tuam resurrectionem confitemur, donec venias. 
Verkondigen wij het mysterie van het geloof: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood, en wij belijden tot Gij 
wederkeert, dat Gij verrezen zijt. 
 
Pr. Daarom, Heer, gedenken wij het heilzaam lijden en sterven van uw Zoon, zijn glorievolle verrijzenis, en 
zijn verheffing aan uw rechterhand; zo staan wij vol verwachting open voor zijn wederkomst en bieden U 
vol dankbaarheid dit offer aan, zo levend en heilig. 
Wij vragen U, Heer: zie welwillend neer op het offer van uw Kerk, en wil er uw Zoon in herkennen, door 
wiens dood Gij ons met U verzoend hebt. Geef dat wij mogen worden verkwikt door het nuttigen van zijn 
lichaam en bloed. Vervul ons van zijn heilige Geest opdat men ons in Christus zal zien worden tot één 
lichaam en één geest. 
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Moge Hij ons maken tot een blijvende offergave voor U: dan zullen wij het erfdeel verkrijgen dat Gij ons 
beloofd hebt, samen met Maria, de heilige Maagd en Moeder van God; met de heilige Jozef, haar 
bruidegom, samen met uw apostelen en martelaren, (met de heilige N.) en met allen die in uw heerlijkheid 
zijn en daar voor ons bidden. 
Mogen de vrede in de wereld en het heil van alle mensen toenemen door dit offer van uw Zoon, dat ons in 
handen is gegeven opdat wij met U worden verzoend. Maak uw volk, onderweg hier op aarde, sterk in 
liefde en geloof: samen met uw dienaar N., onze paus, en N., onze bisschop, met alle bisschoppen, de 
geestelijkheid en heel het gelovige volk dat Gij U hebt verworven. 
Wij vragen U, welwillend te staan tegenover de wensen van deze gemeenschap die hier bij U is, en waarvan 
Gij de Vader zijt. Goede God, breng in uw barmhartigheid al uw kinderen van overal bijeen. 
Laat onze overleden broeders en zusters, ja, laat allen die U lief waren en die van hier zijn heengegaan, 
genadig binnen in uw Rijk. Ook wijzelf hopen daar eens te mogen zijn, om met hen samen voor altijd te 
mogen genieten van uw heerlijkheid, door Christus onze Heer. In Hem schenkt Gij alles wat goed is aan deze 
wereld. 
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.  
Amen. 
 
Gebed des Heren 
Aangespoord door een gebod van de Heer, en door zijn goddelijk woord onderricht, durven wij zeggen:   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.  
 
Pater noster qui es in caelis: sanctificetur nomen tuum; adveniat regnum tuum; fiat voluntas tua, sicut in 
caelo, et in terra. Panem nostrum cotidianum da nobis hodie; et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos 
dimittimus debitoribus nostris; et ne nos inducas in tentationem; sed libera nos a malo. 
 
Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef genadig vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw 
barmhartigheid, altijd 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. 
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. 

 

Vredesritus 
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. – Amen. 
De vrede des Heren zij altijd met u. – En met uw geest. 
Wenst elkaar de vrede. 
 

Breken van het brood 

 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.  
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.  
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. 
Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons. 
Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons.  
Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld, geef ons de vrede. 
 

Communie 
Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der 
wereld.   
Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt, maar spréék en ik zal gezond worden. 
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(Gebed om geestelijke communie)  Heer Jezus Christus,  wij kunnen u nu niet ontvangen in uw sacramentele aanwezigheid.  Wij 
smeken u om geestelijk in onze ziel en ons hart te komen,  opdat wij verrijkt zullen worden door uw Goddelijke Genade.  Jezus, 
kom en leef in ons, geef aan onze ziel een waar en levend geloof,  een diep vertrouwen, een oprechte nederigheid,  door ons 
volgens uw Goddelijke Wil te laten leiden.  Wij danken u, Heer, voor uw zegeningen en genaden die u ons schenkt  door deze 
geestelijke communie.   Amen. 
 

Communio: Johannes 9, 6.11.38 
Lutum fecit ex sputo Dominus, et linivit oculos meos: et abii, et lavi, et vidi, et credidi Deo. 

(De blindgeborene sprak:) De Heer heeft mijn ogen bestreken met slijk; ik ben mij gaan wassen en kon 
toen zien. Sindsdien geloof ik in God. 

 
Orgelmuziek: Communion - Louis James Alfred Lefébure-Wély 
 
Attende Domine 
Attende Domine, et miserere, quia peccavimus tibi. 
Ad te, Rex summe, omnium Redemptor, oculos nostros sublevamus flentes: exaudi Christe, supplicantum 
preces. 
Attende ... 
Dextera Patris, lapis angularis, via salutis, ianua caelestis, ablue nostri maculas delicti. 
Attende ... 
Rogamus, Deus, tuam maiestatem, auribus sacris gemitus exaudi, crimina nostra placidus indulge. 
Attende ... 
Tibi fatemur crimina admissa, contrito corde pandimus occulta: tua redemptor, pietas ignoscat. 
Attende ... 
Innocens captus, nec repugnans ductus, testibus falsis pro impiis damnatus, quos redemisti, tu conserva 
Christe. 
Attende ... 

Luister, Heer en wees genadig, want wij hebben tegen U gezondigd. 
Tot U, opperste Koning, Verlosser van allen, slaan wij wenend onze ogen op: verhoor: Christus, ons smeekgebed. 
Luister … 

 Rechterhand van de Vader, Hoeksteen, Weg ten heil. Deur naar de hemel, reinig ons van zondesmet. 
Luister … 
Wij vragen, God, uw majesteit: schenk gehoor aan ons zuchten, vergeef ons onze fouten. 
Luister … 
U bekennen wij de bedreven fouten, rouwmoedig belijden wij ons heimelijk kwaad: Verlosser, schenk in uw goedheid verg 
Luister … 
 Gij, die onschuldig gevangen genomen, zonder tegenstand weggevoerd, op vals getuigenis ten gunste van zondaars zijt 
veroordeeld, Christus spaar hen die Gij hebt verlost! 
Luister… 
 

 
Gebed na de communie 

 

Mededelingen 

 

S l o t r i t e n 

 

Zegen 

 
 

Pr  De Heer zij met u. 
A En met uw geest.  
Pr Zegene u de almachtige God, Vader, Zoon en heilige Geest. 
A Amen. 
 
Wegzending 
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Pr Gaat nu allen heen in vrede.   
A   Wij danken God. 
 
Orgelmuziek: Intermezzo - Charles-Marie Widor 
 


