
 

Voor aanvang viering: GvL nr. 619 Hoort hoe God….(couplet 1,3,5,12 en 13)

Welkomstwoord door de lector 
 
Intredelied: GvL nr. 25-III Houd mij in leven, wees Gij mijn redding 

Begroeting door de voorganger 

Schuldbelijdenis GvL nr. 703 

Heer ontferm U: GvL nr. 223 

Openingsgebed (allen gaan staan) 

1
e
 Lezing: Genesis 15,5-12.17-18 

 
In die dagen leidde God Abram naar buiten en zei: “Kijk naar de hemel en tel de 
sterren, als ge kunt.” En Hij verzekerde hem: “Zo talrijk wordt uw nageslacht.” Abram 
geloofde de Heer en deze rekende hem dat als gerechtigheid aan. Toen zei God tot 
hem: “Ik ben de Heer, die u uit Ur in Chaldea heb geleid om u dit land in bezit te 
geven.” Abram vroeg: “Heer God, hoe kan ik weten dat ik het inderdaad zal krijgen?” 
Hij zei tot hem: “Haal een driejarige koe, een driejarige bok, een driejarige ram, een 
tortel en een jonge duif.” Abram haalde dit alles, sneed de dieren middendoor, en 
legde de stukken tegenover elkaar; alleen de vogels sneed hij niet door. Er kwamen 
roofvogels op de dode dieren af, maar Abram joeg ze weg. Bij zonsondergang viel 
Abram in een diepe slaap; hevige angst en duisternis overviel hem. Toen de zon was 
ondergegaan, en het helemaal donker was geworden, zag Abram een rokende oven en 
een vurige fakkel, die tussen de stukken doorging. Op die dag sloot de Heer een 
verbond met Abram. Hij zei: “Aan uw nakomelingen schenk Ik dit land, vanaf de beek 
van Egypte tot aan de grote rivier, de Eufraat.” 
Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Tussenzang/psalm: 27 
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e
Lezing: Filippenzen 3,17-4,1  

 
Broeders en zusters, volgt mij na en houdt hen voor ogen die zich gedragen naar het 
voorbeeld dat ik u gegeven heb. Want ik heb er u al vaak over gesproken en moet het 
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nu onder tranen herhalen: velen leiden een leven dat hen indeelt bij de vijanden van 
Christus’ kruis. Zij zijn op weg naar de ondergang, hun buik is hun God, in hun schande 
stellen zij hun eer, zij hebben hun zinnen gezet op het aardse. Maar ons vaderland is in 
de hemel en uit de hemel verwachten wij onze verlosser, de Heer Jezus Christus. Hij zal 
ons armzalig lichaam herscheppen en het gelijkvormig maken aan zijn verheerlijkt 
lichaam, met dezelfde kracht die Hem in staat stelt het heelal aan zich te 
onderwerpen. Daarom, mijn beminde broeders en zusters, naar wie ik zo verlang, mijn 
vreugde en mijn kroon, houdt aldus stand in de Heer, mijn geliefden. 
Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Vers voor Evangelie: GvL nr. 254 

Evangelie: Lucas 9,28b-36 
 
In die tijd nam Jezus Petrus, Johannes en Jakobus met zich mee en besteeg de berg om 
er te bidden. Terwijl Hij in gebed was veranderde zijn gelaat van aanblik en werden zijn 
kleren verblindend wit. En zie, twee mannen waren met Hem in gesprek; het waren 
Mozes en Elia die in heerlijkheid verschenen waren, en zij spraken over zijn heengaan 
dat Hij in Jeruzalem zou voltrekken. Petrus en zijn metgezellen waren intussen door 
slaap overmand. Klaar wakker geworden zagen zij zijn heerlijkheid en de twee mannen 
die bij Hem stonden. Toen dezen van Hem heen wilden gaan zei Petrus tot Jezus: 
“Meester, het is goed dat wij hier zijn. Laten wij drie tenten bouwen, een voor U, een 
voor Mozes en een voor Elia.” Maar hij wist niet wat hij zei. Terwijl hij zo sprak, kwam 
er een wolk die hen overschaduwde. Toen de wolk hen omhulde, werden zij door 
vrees bevangen. Uit de wolk klonk een stem die sprak: “Dit is mijn Zoon, de 
Uitverkorene, luistert naar Hem.” Terwijl de stem weerklonk bemerkten zij dat Jezus 
alleen was. Zij zwegen erover en verhaalden in die tijd aan niemand iets van wat zij 
gezien hadden.  Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Acclamatie: GvL nr. 270a 

Verkondiging 

Geloofsbelijdenis: GvL nr. 722 (gebeden, allen gaan staan t/m voorbede) 

Voorbede 

Verwijzing naar de Eucharistie 
 
Vredesgebed 
 
V: Dierbare mede parochianen, in zijn afscheidsrede heeft Jezus beloofd aan ons 

zijn vrede te geven, niet een vrede zoals de wereld die geeft. De vrede die 
Jezus geeft is gegrond op het woord van God dat wij gevierd hebben. De vrede 
van Jezus schenkt bemoediging en laat ons aandacht hebben voor elkaar en 



voor onze medemensen in nood. Wensen wij in die geest elkaar de vrede van 
Christus toe. 

 
Heilige Communie 
Hierna gaat de voorganger naar het tabernakel, neemt de ciborie, plaatst deze op het 
altaar en knielt. Vervolgens leidt de voorganger het gebed des Heren in, met de 
volgende bewoordingen:  
 
V: Laten wij bidden tot God, onze Vader, met de woorden die Jezus ons gegeven 

heeft: 
A: 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. 
Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid.  

 
Daarna knielt de voorganger, neemt de hostie, houdt haar boven de ciborie en zegt: 
 
V: Zalig zij die genodigd zijn tot deelname aan de H. Communie.  
                Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. 
A: Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt, maar spreek en ik  zal gezond 
 worden.  
 
Communieuitreiking GvL nr. 844 Attende Domine (couplet 2) 

Communiegebed 

V: Gij enige God, die vrede en gerechtigheid wilt voor allen: houd ons bijeen, zo 
bidden wij U, zodat wij, gesterkt door uw gave, het brood uit de hemel, een 
wereld opbouwen waarin vrede ieders deel wordt 

A:  Uw vrede God, gaat uit naar alle mensen. 
V: Gij die in uw barmhartigheid en liefde machtigen van hun troon haalt en de 

geringen verheft: Uw zorg gaat uit naar de kleinen, zij komt in hen aan het 
licht. Doe ons delen in die zorg tot lof en eer van Uw naam. 

A:  Uw vrede God, gaat uit naar alle mensen. 
V: Gij die ons oproept uw woord van vrede te verstaan en tastbaar te maken in 

onze wereld. Hij hebt ons laten zien wat vrede doet in het leven van Jezus, uw 
Zoon. Hij overwon alle haat en tweedracht door zijn goede woorden en door 
een leven waarin grenzen wegvallen en scheidsmuren worden omgehaald. 

A:  Uw vrede God, gaat uit naar alle mensen. 
 
 



V: Gij hebt in Jezus, de Verrezene, uw kerk vrede gegeven en haar gezonden om 
vergeving te verkondigen. Zijn boodschap is verzoening, gerechtigheid en zorg 
om elkaar. Doe ons leven vanuit zijn woord, een genade voor deze wereld. 

A:  Uw vrede God, gaat uit naar alle mensen. 
V: Gij die zelf de vrede zijt en ons in eendracht hier samenbrengt, maak ons tot 

kinderen van de vrede door Jezus, de Vredevorst, die met u en de heilige 
Geest leeft tot in eeuwigheid 

A: Amen. 
 
Communielied: Jezus, U bent het licht in ons leven 

Jezus, U bent het licht in ons leven: laat nimmer toe dat mijn duisternis tot mij spreekt. 
Jezus, U bent het licht in ons leven: open mij voor uw liefde, o Heer. 
 

Tijdens het communielied wordt de collecte gehouden 

Mededelingen 

Slotgebed, Zegen en wegzending (allen gaan staan) 

V: De Heer zij met u. A:  En met uw geest 

Slotgebed door de voorganger uitlopend op de zegen 

Zegene u de almachtige God 
Vader, Zoon en Heilige Geest +    A: Amen. 
Gaat nu allen heen in vrede. A: Wij danken God. 
 
Slotlied: GvL nr. 450 Gij zijt in glans verschenen 

 
Heiligenverhalen zijn Bijbelverhalen, maar dan verteld in het leven van en 
heilige. Gaat dat ook op als er sprake is van engelen in heiligenverhalen? 
Dries van den Akker SJ  onderscheidt negen á tien verschillende functies en hij 
daagt u uit om een lijstje te maken van de functies die engelen vervullen in 
heiligenlevens. 
 
Dries van den Akker SJ     Maandag 18 maart 19.30 uur – 21.30 uur 
H. Agneskerk, Beeklaan 188, Den Haag Opgave niet verplicht en vrije gift 
Organisatie: RK Parochies “De Vier Evangelisten” en “Maria Sterre der Zee” en 
“DEZINNEN, katholiek netwerk voor inspiratie en dialoog”. 

Zie ook de flyer achterop de tafels 
 


