
 
 
 
 
 
 
 

Hand-out  
(v1.2  -  20-08-2014) 

	  
Huiskerkgebed	  
Laat	  ons	  bidden…	  
Vader	  van	  ons	  allen	  (onze	  parochie),	  wij	  danken	  U	  dat	  we	  hier	  met	  elkaar	  mogen	  zijn.	  
Zend	  Uw	  Geest	  en	  vervul	  onze	  harten	  met	  het	  vuur	  van	  Uw	  liefde.	  Geef	  ons	  vandaag	  
de	  genade	  om	  Uw	  woord	  te	  begrijpen.	  Help	  ons	  elkaar	  te	  verstaan,	  te	  luisteren	  naar	  
de	  woorden	  van	  de	  ander.	  We	  willen	  bidden	  voor	  onze	  parochie	  (de	  Heilige	  Jacobus	  
de	  Meerdere),	   bescherm	   haar	   en	   leid	   haar.	   Dat	   we	   elkaar	   steeds	   meer	   en	   dieper	  
kunnen	  ontmoeten	  en	  we	  U	  mogen	  ontmoeten	   in	   de	   ander,	   zegen	  dit	  moment	  en	  
blijf	  bij	  ons.	  Wij	  vragen	  U	  dit	  op	  voorspraak	  van	  de	  Heilige	  Jacobus	  de	  Meerdere	  door	  
Christus	  onze	  Heer.	  Amen	  
	  





Mogelijke	  liederen	  
	  
	  
	  
Ubi	  caritas	  
	  
	  
	  
	  
	   	  
	  
	  
	  
	  
Laudate	  Dominum	  
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Heer,	  onze	  Heer,	  hoe	  zijt	  Gij	  aanwezig	  
en	  hoe	  onzegbaar	  ons	  nabij.	  
Gij	  zijt	  gestadig	  met	  ons	  bezig	  
onder	  Uw	  vleugels	  rusten	  wij.	  

Gij	  zijt	  niet	  ver	  van	  wie	  U	  aanbidden	  
niet	  hoog	  en	  breed	  van	  ons	  vandaan.	  
Gij	  zijt	  zo	  mens'lijk	  in	  ons	  midden	  
dat	  Gij	  dit	  lied	  wel	  zult	  verstaan.	  

Gij	  zijt	  onzichtbaar	  voor	  onze	  ogen	  
en	  niemand	  heeft	  U	  ooit	  gezien.	  
Maar	  wij	  vermoeden	  en	  geloven	  
dat	  Gij	  ons	  draagt,	  dat	  Gij	  ons	  dient.	  

Gij	  zijt	  in	  alles	  diep	  verscholen	  
in	  al	  wat	  leeft	  en	  zich	  ontvouwt.	  
Maar	  in	  de	  mensen	  wilt	  Gij	  wonen	  
met	  hart	  en	  ziel	  aan	  ons	  getrouwd.	  

Heer,	  onze	  Heer,	  hoe	  zijt	  Gij	  aanwezig,	  
waar	  ook	  ter	  wereld	  mensen	  zijn.	  
Blijf	  zo	  genadig	  met	  ons	  bezig,	  
tot	  wij	  in	  U	  volkomen	  zijn.	  

	  
	  
	  

	  
Bless	  the	  Lord,	  my	  soul.	   	  
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Zingt	  voor	  de	  Heer	  van	  liefde	  en	  trouw,	  	  
die	  onder	  ons	  verblijven	  wou.	  	  
Zingt	  als	  het	  gras,	  dat	  dankt	  voor	  dauw,	  	  
alleluja,	  alleluja.	  
	  

Zingt	  voor	  het	  heilig	  hemels	  Brood,	  	  
dat	  ons	  versterkt	  in	  alle	  nood,	  	  
dat	  ons	  doet	  leven	  na	  de	  dood,	  	  
alleluja,	  alleluja.	  
	  

Zingt	  voor	  de	  Liefde,	  die	  ons	  bindt,	  	  
die	  in	  ons	  hoofd	  haar	  woning	  vindt,	  	  
die	  in	  ons	  hart	  haar	  Rijk	  begint,	  	  
alleluja,	  alleluja.	  
	  
Zingt	  voor	  het	  heil	  dat	  komen	  gaat,	  	  	  
zingt	  voor	  de	  deur	  die	  open	  staat,	  	  	  
zingt	  voor	  de	  God	  die	  zingen	  laat,	  	  
alleluja,	  alleluja.	  

	  
Ja	  vandaag	  is	  het	  licht	  op	  gegaan	  
	  
Refrein	  
Ja,	  vandaag	  is	  het	  licht	  opgegaan,	  	  't	  licht	  van	  Jezus	  Christus,	  de	  Heer.	  
Over	  alle	  grenzen	  heen	  zal	  het	  wonen	  in	  iedereen.	  
	  
Couplet	  1	  
Dat	  de	  steppe	  jubelt	  en	  bloeit,	  dat	  haar	  blijdschap	  luid	  weerklinkt!	  
Want	  in	  't	  land	  van	  de	  dorst	  ontspringt	  een	  bron,	  breed	  als	  een	  stroom.	  	  Refrein	  
	  
Couplet	  2	  
Zie	  de	  heerlijkheid	  van	  de	  Heer,	  zie	  de	  glorie	  van	  onze	  God!	  
Zeg	  aan	  al	  die	  nu	  treurt:	  "Wees	  niet	  bevreesd,	  God	  is	  nabij!"	   	   Refrein	  
	  
Couplet	  3	  
't	  Is	  de	  Heer	  die	  ons	  redden	  komt,	  laat	  je	  hart	  dan	  opengaan	  
voor	  de	  liefde	  van	  God,	  die	  jou	  en	  mij	  verlossen	  zal!	  	   	   	   Refrein	  
	  



Algemene	  voorbede	  
Dit	  is	  het	  moment	  waarbij	  een	  ieder	  zijn	  eigen	  voorbeden	  kan	  inbrengen.	  Dit	  kan	  	  
door	  om	  de	  beurt	  een	  voorbeden	  uit	  te	  spreken	  en	  met	  elkaar	  te	  antwoorden,	  met:	  
“Heer	  onze	  God	  wij	  bidden	  U	  verhoor	  ons”.	  
	  
Er	  zijn	  ook	  een	  aantal	  vaste	  voorbeden:	  

1. Bidden	  we	  voor	  elkaar	  hier	  aanwezig	  vandaag.	  We	  zijn	  dankbaar	  voor	  onze	  
zegeningen	  die	  we	  ontvangen.	  Mogen	  wij	  kracht	  ontvangen	  in	  moeilijke	  
tijden.	  Sterk	  ons	  de	  komende	  maand	  en	  help	  ons	  Uw	  woord	  te	  leven	  in	  ons	  
dagelijks	  leven.	  Laat	  ons	  bidden.	  

	  
2. Bidden	  we	  voor	  onze	  geloofsgemeenschap.	  Wilt	  U	  ons	  laten	  zien	  wat	  Uw	  

plan	  met	  onze	  parochie	  is?	  Dat	  we	  mogen	  ontdekken	  waar	  de	  nood	  is	  in	  de	  
wereld	  om	  ons	  heen.	  Geef	  ons	  de	  kracht	  om	  samen	  met	  elkaar	  onderweg	  te	  
gaan	  en	  dat	  ieder	  zijn	  plaats	  in	  de	  parochie	  mag	  ontdekken.	  Laat	  ons	  bidden.	  

	  
3. Bidden	  wij	  voor	  parochianen	  en/of	  mensen	  die	  nieuw	  in	  de	  parochie	  of	  kerk	  

zijn.	  Mogen	  zij	  zich	  welkom	  voelen.	  Help	  ons	  Heer	  en	  open	  onze	  ogen	  om	  
deze	  mensen	  te	  zien.	  Help	  ons	  hen	  op	  te	  nemen	  in	  de	  gemeenschap.	  Geef	  
ons	  de	  woorden	  de	  kracht	  om	  Uw	  liefde	  die	  wij	  mogen	  ontvangen	  met	  hen	  te	  
delen.	  Laat	  ons	  bidden.	  

	  
4. Bidden	  we	  voor	  Den	  Haag	  en	  Nederland.	  Voor	  de	  duisternis	  waarin	  we	  soms	  

leven.	  Laat	  ons	  Uw	  licht	  zien,	  Vader.	  Laat	  ons	  nieuwe	  wegen	  zien	  om	  ons	  
geloof	  te	  leven	  en	  te	  delen	  met	  anderen.	  Sterk	  ons	  eigen	  geloof	  en	  help	  ons	  de	  
genade	  op	  creatieve	  manieren	  door	  te	  geven.	  Laat	  ons	  bidden.



Opties	  ter	  afsluiting	  
	  
Onze	  Vader	  
	  
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	  schuld,	  
zoals	  ook	  wij	  aan	  anderen	  hun	  schuld	  vergeven	  
en	  leid	  ons	  niet	  in	  bekoring,	  	  
maar	  verlos	  ons	  van	  het	  kwade.	  
Want	  van	  U	  is	  het	  Koninkrijk,	  
en	  de	  kracht	  en	  de	  heerlijkheid	  
in	  eeuwigheid.	  
Amen	  
	  
	  
Salve	  Regina	  
	  
Salve	  Regina,	  Mater	  misericordiae,	  
vita,	  dulcedo,	  et	  spes	  nostra,	  salve.	  
Ad	  te	  clamamus,	  exsules	  filii	  Evae.	  
Ad	  te	  suspiramus,	  gementes	  et	  flentes	  
in	  hac	  lacrimarum	  valle.	  
Eia,	  ergo,	  advocata	  nostra,	  illos	  tuos	  
misericordes	  oculos	  ad	  nos	  converte;	  
et	  Iesum,	  benedictum	  fructum	  ventris	  tui,	  
nobis	  post	  hoc	  exilium	  ostende.	  
O	  clemens,	  O	  pia,	  O	  dulcis	  Virgo	  Maria.	  



	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Contact	  informatie:	  
Heilige	  Jacobus	  de	  Meerdere	  

www.stjacobus.nl	  	  
huiskerk@stjacobus.nl	  

Tel:	  070-‐3605592	  
	  

Parkstraat	  65	  A,	  	  
Den	  Haag	  


