
         
     

Voor aanvang viering: GvL nr. 441 Gedenken wij dankbaar 

Welkomstwoord door de lector 
 
Openingslied: GvL nr. 103-I Onze hulp is de naam van de Heer 

Begroeting door de voorganger 

Schuldbelijdenis GvL nr. 703 

Heer ontferm U GvL nr. 225 

Openingsgebed (allen gaan staan) 

1e Lezing Jeremia 31,31-34 

Er komt een tijd – godsspraak van de Heer – dat Ik met Israël een nieuw 
verbond sluit. Geen verbond zoals Ik met hun voorvaderen gesloten heb, 
toen Ik hen bij de hand heb genomen om hen uit Egypte te leiden. Want 
dat verbond hebben zij verbroken, ofschoon Ik hun meester was – 
godsspraak van de Heer –. Dit is het nieuwe verbond dat Ik in de 
toekomst met Israël sluit: Ik leg mijn wet in hun binnenste, Ik grif ze in 
hun hart. Ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. Dan hoeft 
niemand een ander nog voor te houden: Leer de Heer kennen. Want 
iedereen, groot en klein kent Mij dan – godsspraak van de Heer. Dan 
vergeef Ik hun misstappen, Ik denk niet meer aan hun zonden. 
Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Tussenzang/psalm: 51-I God herschep mijn hart 
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2e Lezing: Hebreeën 5,7-9 

Broeders en zusters, in de dagen van zijn sterfelijk leven  
heeft Christus onder luid geroep en geween gebeden en smekingen 
opgedragen aan God die Hem uit de dood kon redden. Om zijn 
vroomheid is Hij verhoord: hoewel Hij Gods Zoon was  
heeft Hij in de school van het lijden gehoorzaamheid geleerd;  
en toen Hij het einde had bereikt is Hij voor allen die Hem gehoorzamen 
oorzaak geworden van eeuwig heil. 
Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Vers voor Evangelie: GvL nr. 248 

Evangelie: Johannes 12,20-33 

Onder degenen die bij gelegenheid van het feest optrokken ter 
aanbidding waren ook enige Grieken. Dezen nu klampten Filippus van 
Betsaïda in Galilea aan en vroegen hem: “Heer, wij zouden Jezus graag 
spreken.” Filippus ging het aan Andreas vertellen en tenslotte brachten 
Andreas en Filippus de boodschap aan Jezus over. Jezus echter 
antwoordde hun: “Het uur is gekomen, dat de Mensenzoon verheerlijkt 
wordt. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: als de graankorrel niet in de aarde 
valt blijft hij alleen; maar als hij sterft brengt hij veel vrucht voort. Wie 
zijn leven bemint verliest het; maar wie zijn leven in deze wereld haat zal 
het ten eeuwigen leven bewaren. Wil iemand Mij dienen dan moet hij 
Mij volgen; waar Ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. Als iemand Mij 
dient zal de Vader hem eren. Nu is mijn ziel ontroerd. Wat moet Ik 
zeggen? Vader, red Mij uit dit uur? Maar daarom juist ben Ik tot dit uur 
gekomen. Vader, verheerlijk uw Naam.” Toen kwam er een stem vanuit 
de hemel: “Ik heb Hem verheerlijkt en zal Hem wederom verheerlijken.” 
Het volk dat er bij stond te luisteren zei dat het gedonderd had. Anderen 
zeiden: “Een engel heeft tot Hem gesproken.” Maar Jezus sprak: “Niet 
om Mij was die stem maar om u. Nu heeft er een oordeel over de wereld 
plaats, nu zal de vorst dezer wereld worden buitengeworpen; en 
wanneer Ik van de aarde zal zijn omhooggeheven zal Ik allen tot Mij 
trekken.” Hiermee duidde Hij aan welke dood Hij zou sterven. 



Woord van de Heer. – Wij danken God. 
Acclamatie: GvL nr. 270a 

Verkondiging 

Geloofsbelijdenis GvL nr. 271 (allen gaan staan t/m voorbeden) 

Voorbeden 

Offerande/collecte/Offertorium GvL nr. 844-5 Attende Domine 

Prefatie 1 van de veertigdagentijd 

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. Want Gij gunt uw gelovigen de vreugde jaarlijks met een zuiver 
hart naar het paasfeest toe te gaan: dit is een tijd van meer toeleg op het 
bidden en grotere aandacht voor de liefde tot de naaste, van grotere 
trouw aan de sacramenten, waarin wij zijn herboren. Zo groeien wij tot 
de volheid der genade die Gij uw kinderen hebt toegezegd. Daarom, met 
alle engelen, machten en krachten, met allen die staan voor uw troon, 
loven en aanbidden wij U en zingen U toe vol vreugde: 
 
Heilig, heilig, heilig 

Eucharistisch gebed VIII nr. 734 blz. 812  

Acclamatie: GvL nr. 303 

Onze Vader (gebeden)        

Vredeswens 

Lam Gods GvL nr. 335 

       Communielied: GvL nr. 417 De aarde is vervuld (c. 1,2,3,6 en 7) 

       Slotgebed (allen gaan staan) 



Mededelingen  Wegzending en Zegen 

       Slotlied: De Zoon die voor de eeuwen 

De Zoon, die voor de eeuwen bestond in heerlijkheid, 
Die God gelijk mocht heten, Hij werd een mens gelijk 
Hij heeft zichzelf ontledigd, zijn glorie afgestaan. 
Tot losprijs voor de velen biedt Hij zijn leven aan. 
 
O Heer, die in ons midden als dienaar waart geknield, 
In liefde tot het einde hebt Gij ons volk gediend. 
Laat ons uw deemoed leren, maak onze liefde waar,  
Opdat wij ons bekeren, Uw dienend in elkaar. 
 
Maar hoog wordt Hij geheven: want wie de dood doorstond, 
Werd leidsman naar het leven, Heer van het nieuw verbond. 
En eeuwig blijft weerklinken, hoog uit de wolken een stem: 
Mijn Zoon, de veelgeliefde! Gij allen, hoort naar Hem! 
 
Heer , omhoog geheven, de wereld tot U trekt 
O zaad, dat prijsgegeven, de rijkste vrucht verwekt, 
Laat ons uw voetspoor volgen opdat, waar Gij verblijft, 
Uw dienaars en getrouwen voor altijd met U zijn. 

 

Vastenactie 

In deze vastentijd gaat onze aandacht uit naar de arme bevolking op het 
Indonesische eiland West-Timor. In de stad Atambua zorgen missiezusters voor 
goed onderwijs en geven ze speciale opleidingen aan jonge vrouwen en meisjes 
om ze in staat te stellen een zelfstandig bestaan op te bouwen. Ook leiden de 
zusters een internaat voor gehandicapte kinderen alsmede een internaat voor 
kinderen uit zeer arme gezinnen. De zusters hebben grote behoefte aan 
financiële ondersteuning om te voorzien in de benodigde leermiddelen en om de 
internaatsgebouwen goed te kunnen inrichten. Laten wij de zusters deze 
noodzakelijke hulp geven. Er zal daarom straks na afloop van deze viering een 
deurcollecte worden gehouden. Steun het werk van de zusters voor de arme 
bevolking. Loop de collectebus niet voorbij en geef royaal. 

 
Palmzondag 
Volgende week is het Palmzondag. De viering begint achterin de kerk met de 
Palmwijding en processie.  


