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Voorganger: Pastor G. Peters 
 
Dirigent: Pieter Koning 
 
Piano: Marijke van der Ouderaa 
 
Vaste gezangen uit St. Annes Mass 
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Intrede 
 
Openingslied: Zingt van de vader    (tekst: Jongerius, muziek: Cruger) 
  

Zingt van de Vader die in den beginne 
de mensen schiep, de dieren en de dingen, 
hemel en aarde, wilt zijn naam bezingen: 
houdt Hem in ere! 
  
Zingt van de Zoon, licht voor onze ogen, 
bron van geluk voor wie Hem wil geloven, 
luistert naar Hem, het woord van alzo hoge: 
houdt Hem in ere! 
  
Zingt van de Geest, adem van het leven, 
duurzame kracht die mensen 
wordt gegeven, waar wij ook gaan, 
wij hebben niets te vrezen: 
houdt Hem in ere! 
  
Kruisteken: 
 
Pr: In de naam van de Vader en de Zoon en de H. Geest. 
A: Amen. 
Pr: De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en 
 de gemeenschap van de heilige Geest zij met u allen. 
A: En met uw Geest. 
 
Begroeting 
 
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,  
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alle engelen en heiligen,  
en u, broeders en zusters,  
voor mij te bidden tot de Heer, onze God. 
  
Heer ontferm U: St. Annes Mass 
 
Heer, ontferm U. (2x) 
Christus, ontferm U. (2x)   
Heer, ontferm U. (2x) 
 
Eer aan God: St. Annes Mass  
 
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;  
Gij, die wegneemt de zonden der wereld,  
ontferm U over ons;  
Gij, die wegneemt de zonder 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. 

 
Gebed 
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LITURGIE VAN HET WOORD 
 
Eerste lezing: Sirach 27, 4-7 
 
Uit het boek Ecclesiasticus 
  
Als men de zeef schudt, blijft het kaf. En in het spreken ontdekt 
men het boze van de mens. Het werk van de pottenbakker wordt 
beproefd door de oven, en de mens door wat hij zegt in het 
gesprek. Aan de vruchten van de boom erkent men de boomgaard, 
en aan de woorden van de mens zijn gezindheid. Prijs daarom 
geen mens vóórdat hij gesproken heeft, want eerst op grond 
daarvan kan men een mens beoordelen. 
 

Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
 

Tussenzang: Psalm 91 Bonum est confidere: Taizé 
 

 
 
Tweede Lezing:  1 Kor., 15,  54-58 
 
Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen 
van Korinte 
Broeders en zusters, wanneer het vergankelijke met 
onvergankelijkheid is gekleed en het sterfelijke met onsterfelijkheid, 
dan zal het woord van de Schrift in vervulling gaan: "De dood is 
verslonden, de zege is behaald!" "Dood, waar is uw overwinning? 
Dood, waar is uw angel?" De angel van de dood is de zonde en de 
kracht van de zonde is de wet. Maar God zij gedankt, die ons de 
overwinning geeft door Jezus Christus, onze Heer. Daarom geliefde 
broeders en zusters, weest standvastig en onwankelbaar en gaat 
altijd voort met het werk des Heren; gij weet toch dat uw 
inspanning, dank zij Hem, niet vergeefs is. 
 

Woord van de Heer. – Wij danken God. 
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Alleluja: Taizé 

 
 
Evangelielezing: Lucas 6, 39-45 
 

Pr: De Heer zij met u. 
A: En met uw geest. 
Pr: Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus 
 volgens Lucas.  
A: Lof zij U, Christus. 
  

In die tijd hield Jezus zijn leerlingen deze gelijkenis voor: "Kan soms 
de ene blinde de andere leiden? Vallen dan niet beiden in de kuil? 
De leerling staat niet boven zijn meester; maar hij ten volle gevormd 
zijn als hij is gelijk zijn meester. Waarom kijkt ge naar de splinter in 
het oog van uw broeder en waarom slaat ge geen acht op de balk 
in uw eigen oog? Hoe kunt ge tot uw broeder zeggen: Broeder, laat 
mij de splinter uit uw oog halen, terwijl ge de balk in uw eigen oog 
niet opmerkt? Huichelaar, haal eerst die balk uit uw eigen oog, dan 
zult ge scherp genoeg zien om de splinter te kunnen verwijderen 
die in het oog van uw broeder zit. Er bestaat geen goede boom die 
zieke vruchten voortbrengt en evenmin een zieke boom die goede 
vruchten voortbrengt. Een boom immers kent men aan zijn 
vruchten; men plukt geen vijgen van dorens, men oogst geen 
druiven van een braamstruik. Een goed mens brengt het goede te 
voorschijn uit de schat van goedheid in zijn hart; maar een slechte 
brengt het slechte te voorschijn uit zijn schat van slechtheid; want 
waar het hart van vol is, daar loopt de mond van over." 
 

Woord van de Heer. – Wij danken God. 
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Acclamatie: Alleluja: Taizé 

 
 

Verkondiging 
 

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 / acclamatie: Keer u om  
                                                           (tekst: H.Oosterhuis, muziek: A.Oomen) 
  
Keer U om naar ons toe, keer ons toe naar elkaar. 
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EUCHARISTISCHE LITURGIE 
 

Bereiding van de gaven 
 

Collecte:  
 

Ronde mandjes: voor de geloofsgemeenschap 
Vierkante mandjes: voor Stichting Exodus; hulp tijdens en na 
detentie. 
Zie verder uitgebreide tekst achterin dit boekje. 
U kunt uw gaven bij het verlaten van de kerk in de mandjes 
deponeren of overmaken via de App, de QR code vindt u ook 
achterin dit boekje. 
 
Offerandelied: Een schoot van ontferming  
                                                              (tekst: H.Oosterhuis, muziek: Oomen) 

  

Een schoot van ontferming is onze God. 
Hij heeft ons gezocht en gezien  
zoals de opgaande zon aan de hemel. 
Hij is ons verschenen toen wij in duisternis waren,  
in schaduw van dood.  
Hij zal onze voeten richten op de weg van de vrede. 
  
Pr: 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 van heel zijn heilige kerk. 
 
Gebed over de gaven 

 
Het Eucharistisch gebed 

 
Pr: De Heer zij met u. 
A: En met uw geest. 
Pr: Verheft uw hart. 
A: Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
Pr: Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 
A:  Hij is onze dankbaarheid waardig. 
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Prefatie: VI van de zondagen door het jaar 
  

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.  In U leven, bewegen en zijn wij. Zolang wij in dit 
lichaam zijn, ondervinden wij elke dag uw liefde; meer nog, Gij 
verzekert ons van het eeuwig geluk: want als eerste gave bezitten 
wij de Geest die Jezus van de dood heeft opgewekt. Zo hebben wij 
het vaste vertrouwen dat het paasmysterie voor altijd ons deel zal 
zijn. Daarom brengen wij U dank en met de engelen roemen wij uw 
grote daden en zingen U toe vol vreugde: 
  
Heilig:  
 

Heilig, heilig, heilig, de Heer,  
de God der hemelse machten!  
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.  
Hosanna in den hoge.  
Gezegend Hij, gezegend Hij, die komt in de naam des Heren.  
Hosanna in den hoge. 
Hosanna in den hoge. 
 
Eucharistisch gebed: IIIb 
 

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 tot 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 zijn 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 
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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. 
  
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. 
  
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. 
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, alle 
heiligen 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 Franciscus, 
onze paus, en Willem, 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 
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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. 
  
 Communieritus 

 
Gebed des Heren: Onze Vader              
                                                    (tekst: H.Oosterhuis, muziek: T. Löwenthal) 
  

Onze vader in de hemel uw naam geheiligd 
uw koninkrijk komend uw wil geschiedend 
zo moge het zijn op aarde en in de hemel. 
Geef ons brood van genade, morgen, vandaag nog. 
Kwijt onze schulden. Leer ons vergeven. Moedig ons aan 
dat wij voortgaan op de weg van het leven. 
 
Vredesritus 
 

Breken van het brood 
 
Lam Gods:  
 

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: 
 
Pr: 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 spréék en ik zal gezond worden. 
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Lied tijdens de communie: De boom is de aarde dankbaar  
                                                         (tekst: H. Oosterhuis, muziek: A. Oomen) 
 

De boom is de aarde dankbaar dat hij diep in haar wortelt. 
De vogel is dankbaar de boom dat hij hoog in hem nestelt. 
Dankbaar het water de wolken dat het mag vallen en stromen; 
En de mensen dat zij het drinken 
 
dat wij nog leven 
dat het nog stroomt 
dat wij het drinken. 
 
De zon is de wereld dankbaar dat zij zo naar hem uit ziet. 
De mensen zijn dankbaar de zon dat hij rood uit de nacht komt. 
Dankbaar het koren de akker dat het mag kiemen en dragen: 
En hun kinderen dat zij het eten - 
 
Dat wij nog leven 
dat het nog draagt 
dat wij het eten.  
 
Oh mensheid, begroet de liefde dat wij heden nog leven. 
Zaai sterren van liefde, een tuin waar jij morgen zal leven. 
Liefde je bed en je tafel dat het mag lukken en duren: 
En de sterren dat zij het zingen 
  
dat wij nog leven 
dat het nog duurt 
dat wij het zingen.  
 
Gebed na de communie 
 

SLOTRITEN 
 
Zegen en wegzending:    (allen gaan staan) 

 
Pr: De Heer zij met u. 
A: En met uw geest. 
Pr: Zegene u de almachtige God, de Vader,  
 de Zoon en de heilige Geest. 
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A: Amen. 
Pr: Gaat allen heen in vrede. 
A: Wij danken God. 
 
Slotlied: Mens op aarde  

                                           (tekst: H.Oosterhuis, muziek: H. Heuvelmans) 
  

Dat ik aarde zou bewonen, 
niet op vleugels als een arend, 
niet in schemer als een nachtuil, 
niet kortstondig als een bloem. 
  

niet op vinnen onder water, 
niet gejaagd en niet de jager, 
niet op hoeven, niet met klauwen, 
maar op voeten twee. 
  

om de verte te belopen, 
om de horizon te halen 
en met handen die wat kunnen: 
kappen, ruimen, zaaien, oogsten; 
  

met een neus vol levensadem, 
met een buik vol van begeren, 
met een hoofd niet in de wolken, 
wel geheven naar de zon. 
  

om te overzien die aarde, 
haar te hoeden als een kudde, 
haar te dienen als een akker 
en te noemen bij haar naam. 
  

Dat ik ben, niet meer of minder, 
dan een mens, een kind van mensen, 
één van velen, één met allen, 
groot en nietig, weerloos vrij 
  

om te zijn elkaar tot zegen, 
om te gaan een weg van dagen, 
liefdesweg, die ooit zal leiden 
naar een menselijk bestaan. 
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Collecte: 
 

 

• bij de uitgang staan 2 verschillende collectemanden: het ronde     
mandje is bestemd  voor onze eigen geloofsgemeenschap; 

• het vierkante mandje is bestemd voor het goede doel; 

• wacht tot de gastvrouw/gastheer aangeeft dat u kunt gaan 
lopen;  

• houd 1,5 meterafstand.  
 

    
 

   Voor goede doel                                            Voor eigen geloofsgemeenschap 

 
Stichting Exodus 
Iedereen verdient een tweede kans. Als mensen vrijkomen, willen 
ze vaak een ander pad bewandelen. Maar dat gaat niet altijd 
vanzelf. Als Exodus staan wij aan hun zijde en helpen hen vooruit.  
Exodus is er voor gedetineerden, ex-gedetineerden en 
achterblijvende familieleden. 
Gedetineerden, ex-gedetineerden en achterblijvende familieleden 
zijn bij ons welkom, want we moeten het samen doen. Bij Exodus 
werken 300 professionals en ruim 1700 vrijwilligers. 
Exodus onderscheidt zich van andere nazorgorganisaties doordat 
het programma een integrale en structurele aanpak beoogt, die 
ingrijpt op alle aspecten van het leven van de (ex-)gedetineerde. 
We gaan daarbij uit van de vier pijlers wonen, werken, relaties en 
zingeving. Daarnaast is ook de persoonlijke, kleinschalige aanpak 
essentieel voor de werkwijze van Exodus. 
Bankrekeningnummer: NL68 INGB 0004 3244 14,  
t.n.v. Exodus Nederland te Leiden 
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                              Dit boekje kunt u meenemen. 
 
 
 
 


