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18 februari 2021 11:15 uur 

 

Derde zondag Paastijd 

Eucharistieviering 

 

 

 

 

Voorganger: pastor Huub Flohr  

Preek: pastor Huub Flohr 

 

Alle liederen worden alleen door  

de voorganger gezongen  
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 OPENING VAN DE VIERING 

Allen staan 

OPENINGSLIED RB 220 

Het licht verdrijft de duisternis 

 

2. De waarheid leeft en sterft niet meer; alleluia.  

Voorgoed verrezen is de Heer; alleluia.  

Wie zich aan Hem heeft toegewijd, alleluia,  

hij leeft door Hem in eeuwigheid, alleluia.  

Alleluia, alleluia, alleluia!  

 

3. O Heer, met Pasen opgestaan, alleluia.  

Leer ons de weg, door U gegaan; alleluia,  

en toon ons in het eeuwig Licht, alleluia,  

de luister van uw aangezicht! Alleluia  

Alleluia, alleluia, alleluia! 
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BEGROETING 

Allen zitten 

INLEIDING 

 

KYRIE-LITANIE GvL 218 

 

 
3. Heer Jezus, woord en evenbeeld van God, 

4. Heer Jezus, licht en aangezicht van God, 

Refrein: 

Heer, onze Heer, ontferm U over ons. 

 

5. Heer Jezus, zoon van Adam, zoon van God 

6. Heer Jezus, onze broeder, onze God, 

Refrein: 

Heer, onze Heer, ontferm U over ons. 

 

VERGEVING 

v. Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden 

vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. 

a. Amen  
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GLORIA Gvl 516 

2. U roepen wij uit 's harten grond,  

U loven wij als uit één mond,  

en knielen neer en smeken luid  

en strekken onze handen uit.  

 

3. Aan God de Vader in zijn troon  

zij lof en aan zijn enige Zoon  

en aan de Geest die troost ons geeft  

zij lof die nimmer einde heeft. 

 

GEBED 

 

DIENST VAN HET WOORD  
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EERSTE LEZING: Handelingen 3, 13 - 15. 17 - 19 

l. Woord van de Heer.  

a. Wij danken God. 

 

TUSSENZANG: (gesproken)  

Psalm 4, 2, 4, 7, 9 

 

v. Heer, laat uw licht over ons opgaan. 

Refrein 

a. Heer, laat uw licht over ons opgaan. 

v. Als ik U roep geef mij antwoord, 

God, die mij recht verschaft. 

Refrein 

a. Heer, laat uw licht over ons opgaan. 

v. Gij, die mij redt uit verdrukking, 

wees mij genadig, verhoor mijn gebed! 

Refrein 

a. Heer, laat uw licht over ons opgaan. 

v. Zie hoe de Heer zijn getrouwen begunstigt: 

altijd verhoort Hij mij als ik Hem roep. 

Refrein 

a. Heer, laat uw licht over ons opgaan. 

v. Zegt men: wie brengt ons geluk? 

Heer, laat uw licht over ons opgaan. 

Refrein 

a. Heer, laat uw licht over ons opgaan. 

v. Als ik mij neerleg slaap ik gerust, 

Gij maakt mij vrij van zorgen. 

Refrein 

a. Heer, laat uw licht over ons opgaan. 
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TWEEDE LEZING: 1 Johannes 2, 1 - 5a  

l. Woord van de Heer.  

a. Wij danken God. 

Allen staan 

ALLELUJAVERS voor het Evangelie GvL 246 

 

EVANGELIE: Lucas 24, 35-38 

v. De Heer zij met u 

a. en met uw geest 

v. Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens 

Lucas 

a. Lof zij u, Christus 

Evangelielezing 

v. Woord van de Heer.  

a. Wij danken God. 
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ACCLAMATIE OP EVANGELIE GvL 263 

Allen zitten 

OVERWEGING 

Allen staan 

GELOOFSBELIJDENIS 

Apostolisch 

 

a. 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, 

van daar 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; 
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de verrijzenis van het lichaam; 

het eeuwig leven. 

Amen.  

Allen zitten 

VOORBEDE  

l. laat ons bidden 

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

misintenties 

l. …  zo bidden wij U, die leeft in eeuwigheid. 

a. Amen.  

 

EUCHARISTIE 

 

COLLECTEAANKONDIGING 

 

De collecte wordt besteed voor de instandhouding van onze 

parochie. Digitaal kunt u  vanuit huis deelnemen aan de 

collecte.  

Bij voorbaat dank voor uw gave 

 

U hebt de mogelijkheid om digitaal aan de collecte bij te 

dragen via de Givt-app. 

Indien u nog niet over de Givt-app 

beschikt kunt u deze downloaden naar 

uw smartphone. In Draagkracht nr. 1 is 

hierover een uitleg gegeven. 

Vanzelfsprekend kunt u dit ook vinden 

op onze site.  

Het is ook mogelijk middels Givt-aan 

meerdere collectes bij te dragen.  

Op de eerste pagina binnen de app geeft u het bedrag van uw 

bijdrage op (Hoeveel wil jij geven). Een tweede en derde 

collecte kan worden toegevoegd. Druk op volgende om naar de 

tweede pagina te gaan. 
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Vanzelfsprekend kunt u ook uw collecte bijdrage overmaken op 

bankrekening NL22 INGB 0001 6538 62 t.n.v. St. 

Christoffelparochie locatie Paulus onder vermelding van collecte 

t.b.v. de eigen locatie 

 

BEREIDING VAN DE GAVEN 

 

OFFERANDELIED     RB 375 

 
 

v. 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. 

a. Gezegend zij Gij, God in alle eeuwen. 
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v. Gezegend zijt Gij, God, Heer van al wat leef. 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. 

a. Gezegend zijt Gij, God in alle eeuwen. 
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v. Bidt, zusters en broeders, 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 

Allen staan 

PREFATIE en EUCHARISTISCH GEBED  

v. De Heer zal bij u zijn. 

a. De Heer zal u bewaren. 

v. Verheft uw hart. 

a. Wij zijn met ons ons hart bij de Heer. 
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v. Brengen wij dank aan de Heer onze God. 

a. Hij is onze dankbaarheid waardig. 

v. U danken wij, Heer God, omwille van uw heerlijkheid, en om 

heil en genezing te vinden zullen wij uw Naam verkondigen, al 

onze dagen, maar vooral in deze tijd bezingen wij U. Want ons 

paaslam, Christus, is voor ons geslacht. Hij houdt nooit op zich 

heel en al voor ons te geven, Hij spreekt voor ons bij U ten 

beste, voor altijd. Zijn offer is volbracht, Hij sterft niet meer, 

Hij is het Lam dat werd gedood en toch in leven blijft. Vreugde 

om het paasfeest vervult ons, mensen die op aarde wonen; 

vreugde vervult de engelen in de hemel, de machten en 

krachten die U loven, die U dit lied toejuichen zonder einde: 

HEILIG    

a. 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. 

v.  Hemelse Vader, met eerbied noemen wij uw Naam. Altijd zijt 

Gij met ons op weg, en dichter dan wij durven dromen zijt Gij 

bij ons wanneer uw Zoon ons samenbrengt rond deze tafel, 

waar wij uw liefde vieren met brood en beker. Zoals eens op de 

weg naar Emmaus ontsluit Hij nu voor ons de Schrift en wij 

herkennen Hem bij het breken van het brood. Daarom bidden 

wij, almachtige God: beadem met uw Geest dit brood en deze 

wijn zodat Jezus Christus in ons midden komt met de gaven 

van zijn lichaam en zijn bloed. 

Want op de avond voor zijn lijden nam Hij onze de maaltijd 

brood en sprak tot U het dankgebed. Hij brak het brood en gaf 

het aan zijn leerlingen terwijl Hij zei: 

Neemt en eet hiervan, gij allen, 

want dit is mijn Lichaam, 

dat voor u gegeven wordt. 



14 

 

Zo nam Hij ook de beker met wijn en sprak opnieuw het 

dankgebed. Hij gaf hem aan zijn leerlingen en sprak: 

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. 

a. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij 

wederkeert dat Gij verrezen zijt.  

v.  Oneindig goede Vader, wij vieren de gedachtenis van onze 

verzoening en wij verkondigen de liefde die Gij ons betoont. 

Uw Zoon is door het lijden en de dood gegaan, en tot nieuw 

leven opgewekt, is Hij ingetreden in uw heerlijkheid. Zie met 

genegenheid neer op dit offer en erken erin uw eigen Zoon die 

zijn leven heeft gegeven en zijn bloed vergoten opdat voor 

ons, Vader, de weg naar U, geopend en begaanbaar zij. God 

van eindeloos erbarmen, vervul ons met uw Geest van liefde, 

de Geest die Jezus, uw beminde Zoon, bezielde. Maak ons 

sterk door de deelname aan dit heilig maal; dat wij vertrouwvol 

en met vreugde onze wegen gaan, toenemend in geloof, vervul 

van hoop en aanstekelijk door onze liefde, verbonden met heel 

het volk van God, met de diakens en de priesters, met onze 

bisschop Johannes en paus Franciscus. 

Erbarm U, Vader, over onze broeders en zusters die in de 

vrede van Christus naar U zijn teruggekeerd, en over alle 

gestorvenen, waarvan Gij alleen het geloof hebt gekend. Breng 

hen tot het licht van de verrijzenis. En als ook onze weg ten 

einde loopt, neem ons dan op in uw huis, waar plaats is voor 

velen. Schenk ons de vervulling van onze levenslange hoop: 

overvloedig leven in uw heerlijkheid. 
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Laat ons toe in de gemeenschap van uw heiligen; dat wij met 

Maria, de Maagd en Moeder Gods, met de heilige Jozef, haar 

bruidegom, met uw apostelen en martelaren, met de heilige 

Caecilia en Sint Christoffel en al de anderen die U genegen zijn, 

dankbaar uw Naam aanbidden en U prijzen door Jezus 

Christus, onze Heer. 

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. 

 

ONZE VADER 

 

a. Onze Vader, die in de hemel zijt, 

uw naam worde geheiligd, 

uw rijk kome, 

uw wil geschiede op aarde zoals in 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. 

v. Verlos ons, Heer, van alle kwaad, 

geef genadig vrede in onze dagen, 

dat wij gesteund door uw barmhartigheid, 

altijd vrij mogen zijn van zonden 

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. 

 

VREDESWENS    

Allen zitten 
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BROODBREKING / LAM GODS  GvL 336 

 
 

UITNODIGING TOT DE COMMUNIE 

a. Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, 

Maar spreek slechts één woord 

En ik zal gezond worden. 

 

 

GEESTELIJKE COMMUNIE 

Heer Jezus, 

Ik dank U voor uw Woord van Leven, waarmee Gij mij hebt 

gevoed. 

Graag zou ik U ook ontmoeten, in uw communie, uw Brood van 

Leven, maar dat is nu onmogelijk. 

Daarom bid ik: 

Aanvaard mijn verlangen om hecht verbonden te zijn met U. 

Kom met uw Liefde in mijn hart en laat mij niet vergeten 
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dat uw Geest in mij woont. 

Wees Gij in mij, opdat ik blijf in U, 

Mijn Heer en mijn God. 

 

LIED NA DE COMMUNIE   GvL 414 

Christus is opgestaan 

 
2. Christus komt uit de nacht, 

licht en vrede ons toegebracht. 

Maar nog is oorlog om ons heen, 

liet Hij ons toch weer dood alleen? 

Hallelujah 
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3. Heer, ons geloof bezwijkt 

als Gij ooit uit ons midden wijkt. 

„Zie, Ik ben, en Ik blijf met U, 

heilige geestkracht geef Ik u." 

Hallelujah 

 

4. Leg ons de schriften uit. 

Toon ons toch aan dat Gij het zijt!  

Voer ons binnen het groot geheim  

dat Gij een lijdende mens moest zijn.  

Hallelujah.  

  

5.   Mijn           Heer,          mijn                God           zijt             Gij 

Daar -   om,              Chris  -  tus    ge      -      den    -    ken        wij 

Uw      ver   -      rij    -      ze   -  nis                   uit         de         dood 

 Hier       in     het       bre    -     ken             van     het          brood 
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GEBED NA DE COMMUNIE 

 

BESLUIT VAN DE VIERING  

 

MEDEDELINGEN 

Allen staan 

ZEGEN 

 

WEGZENDING 
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SLOTLIED GvL 406 

Alleluja, wij heffen het aan 

 
 

2. Dit is de grote blijde dag, 

die David in zijn geest voorzag.  

Zingt nu met  vreugd' zo zing ik na, 

het blijde lied: alleluia. 

 

3. Lof zij het Lam, dat door zijn bloed 

voor onze zonden heeft geboet. 

Zijn bitt're dood schonk ons gena', 

zo zingen wij: alleluia. 

 


