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Vrees niet, lk ben het!  
Nadat zij in de boot gestapt waren,  

ging de wind liggen.  
De inzittenden wierpen zich voor Hem neer  

en zeiden: Waarlijk, Gij zijt de Zoon van God:  
Matteüs 14, 32-33 

 
Openingsriten Hoort hoe God met mensen omgaat 
 
Hoort hoe God met mensen omgaat, 
hoe Hij zijn belofte houdt, 
die de mens van den beginne 
adem geeft en gaande houdt. 
 

Hoort hoe God met mensen omgaat 
hoe Hij onze schepper is, 
die ons maakt tot Zijn getuigen 
dragers van Zijn beeltenis. 
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Hoort hoe God met mensen omgaat 
hoe Hij van Zich spreken laat, 
die bij monde van profeten 
met ons is in woord en daad. 
 

Hoort hoe God met mensen 
omgaat  
hoe Hij ons een Dienaar 
zond 
die met liefde als zijn wapen 
ons voor goed aan zich 
verbond. 
 

Hoort hoe God met mensen 
omgaat 
hoe wij Hem ter harte gaan 
die ook hier tot ons zal 
spreken 
als wij vragen naar Zijn 
Naam. 
 

Inleiding en begroeting 
Vrees niet, 1k ben het! 
Dit horen wij Jezus vandaag zeggen tot zijn leerlingen 
bij zijn wonderlijke verschijning op het meer. 
Heel vaak klinken deze of dergelijke woorden 
in de Bijbel namens God: vrees niet, wees niet bang. 
Ze maken ons erop attent dat bewust of onbewust 
ons menselijk handelen gedreven wordt door angst. 
Soms doen we anderen te kort 
uit vrees door hen tekort gedaan te worden. 
Wij sluiten soms onszelf of voor God en voor anderen, 
soms ook voor onszelf en raken geblokkeerd 
en staan niet meer open. Laten wij daarom in enkele 
momenten dat wat ons bezighoudt 
voor God openleggen en bidden om zijn ontferming, 
opdat wij ontvankelijk zijn voor zijn aanwezigheid in ons 
midden. 
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Boeteact 
. 
LOFLIED/GLORIA 
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 zonden der wereld, a 
anvaard 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. 
 
Collecta-gebed 
Heer God, Gij doet uw woord gestand, Gij zijt getrouw. 
Kom ons ongeloof te hulp, 
laat niet toe dat wij ten onder gaan in twijfel. 
Neem ons bij de hand, zodat wij uw almacht ondervinden. 
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon... 
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Eerste lezing 
Elia ontmoet God op de berg Horeb. 
Uit het eerste boek Koningen 19, 9a.11-13a 
In die dagen kwam de profeet Elia bij de Horeb, 
de berg van God. 
Daar ging hij een grot binnen en overnachtte er. 
Maar de Heer zei tot hem: 
`Ga naar buiten en treed aan voor de Heer op de berg'. 
Toen trok de Heer voorbij. 
Voor Hem uit ging een hevige storm, 
die bergen deed splijten en rotsen verbrijzelde. 
Maar de Heer was niet in de storm. 
Op de storm volgde een aardbeving. 
Maar ook in de aardbeving was de Heer niet. 
Op de aardbeving volgde vuur. 
Maar ook in het vuur was de Heer niet. 
Op het vuur volgde het suizen van een zachte bries. 
Zodra Elia dit hoorde, 
bedekte hij zijn gezicht met zijn mantel, 
ging naar buiten en bleef staan aan de ingang van de grot. 
Woord van de Heer. - Wij danken God. 
 
Antwoordpsalm  Psalm 85, 9ab-10.11-12.13-14 
Laat ons uw barmhartigheid zien,  
geef ons uw heil, o Heer. 
 
Aanhoren zal ik wat God tot mij zegt,  
voorzeker een woord van verzoening,  
Zijn heil is nabij voor hen die Hem vrezen,  
zijn glorie komt weer bij ons wonen. 
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Als trouw en erbarmen elkaar tegemoet gaan, als vrede en 
recht elkaar omhelzen; 
Dan zal de trouw uit de aarde ontspruiten,  
en ziet uit de hemel gerechtigheid neer. 
 
Dan zal de Heer ons zijn zegen schenken  
en draagt ons land rijke vrucht. 
Dan zal voor Hem uit gerechtigheid gaan  
en voorspoed zijn schreden volgen. 
 
Tweede lezing 
Paulus zou wensen vervloekt en van Christus gescheiden te 
zijn, als hij daarmee zijn volk kon helpen. 
Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Romeinen 
9, 1-5 
 
Broeders en zusters, 
ik spreek de waarheid in Christus, ik lieg niet, 
mijn geweten waarborgt het mij in de heilige Geest: 
in mijn hart is grote droefheid  
en een pijn die niet ophoudt. 
Waarlijk, ik zou wensen 
zelf vervloekt en van Christus gescheiden te zijn, 
als ik mijn broeders en stamverwanten daarmee kon 
helpen. 
Immers, zij zijn Israëlieten, 
hun behoort de aanneming tot zonen, 
de heerlijkheid, de verbonden, de wetgeving, 
de eredienst en de beloften; 



6 

van hen zijn de aartsvaders 
en uit hen komt de Christus voort naar het vlees, die, 
boven alles verheven, God is: 
de gezegende tot in de eeuwigheid! Amen.  
Woord van de Heer. - Wij danken God. 
 
Alleluja Psalm 130, 5 
Alleluja. Op de Heer stel ik mijn hoop, 
op zijn woord vertrouw ik. Alleluja. 

BARMHARTIGE HEER, GENADIGE GOD 
 

(samen) Barmhartige Heer, genadige God… 
 

Ja, wat de hemel is voor de aarde, 
dat is Zijn liefde voor hen die geloven. 
(samen)  Barmhartige Heer, genadige God… 

Zover als het oosten van het westen vandaan is, 
zover van ons af werpt Hij al onze zonden. 

(samen)  Barmhartige Heer, genadige God… 

Hij kent ons toch, Hij is niet vergeten 
dat wij gemaakt zijn uit het stof van de aarde. 

(samen)  Barmhartige Heer, genadige God… 

Mensen, hun dagen zijn als het gras, 
ze bloeien als bloemen in het open veld… 
dan waait de wind… en zij zijn verdwenen. 

(samen) Barmhartige Heer, genadige God… 
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Maar duren zal de liefde van God 
voor allen die Zijn verbond bewaren, 
Zijn woord behartigen en het volbrengen. 

(samen) Barmhartige Heer, genadige God… 

 
Evangelielezing 
Jezus komt te voet over het meer naar zijn leerlingen toe. 
Hij redt Petrus uit het water. Uit het heilig evangelie 
volgens Matteüs 14, 22-33 
 
Na de broodvermenigvuldiging 
dwong Jezus zijn leerlingen de boot in te gaan 
en alvast naar de overkant te varen, 
terwijl Hij het volk naar huis zou zenden. 
Toen Hij het volk had weggezonden, 
ging Hij de berg op om in afzondering te bidden. 
De avond viel en Hij was daar alleen. 
De boot was reeds een heel eind uit de kust verwijderd 
en werd geteisterd door de golven,  
want zij hadden tegenwind. 
Tegen de morgen kwam Jezus te voet over het meer naar 
hen toe. Maar toen de leerlingen Hem zo over het meer 
zagen gaan, raakten zij van streek 
omdat zij een spook meenden te zien 
en zij begonnen te schreeuwen van angst. 
Maar Jezus zei onmiddellijk tot hen: 
`Weest gerust, Ik ben het. Vreest niet'. 
`Heer, - antwoordde Petrus - als Gij het zijt, zeg mij dan dat 
ik over het water naar U toe moet komen'. 
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Waarop Jezus sprak: `Korn!'  
Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus 
toe. Maar toen hij merkte hoe hevig de wind was, werd hij 
bang; hij begon te zinken en schreeuwde: `Heer, red mij!'. 
Terstond stak Jezus zijn hand uit en greep hem vast, 
terwijl Hij tot hem zei: 
`Kleingelovige, waarom hebt ge getwijfeld?'. 
Nadat zij in de boot gestapt waren,  ging de wind liggen. 
De inzittenden wierpen zich voor Hem neer en zeiden: 
`Waarlijk, Gij zijt de Zoon van God'. 
Woord van de Heer. - Wij danken God. 
 
Voorbede 
Keren wij ons hart tot God  
en bidden wij: 
 
Voor mensen die veel tegenwind in hun leven ervaren, 
dat de Heer ook tot hun hart mag spreken: 
Trees niet, Ik ben het'. Laat ons bidden… 
 
Bidden wij voor de jongeren: dat zij te midden van alle 
vragen en uitdagingen in het leven, 
ook de zachte liefdevolle roepstem 
van hun Schepper mogen horen. Laat ons bidden… 
 
Bidden wij voor heel de kerk, 
haar herders en al haar gelovigen: 
dat wij elkaar en alle mensen die God ons geeft 
mogen bemoedigen in het vinden van de vrede 
die Hij ons wil geven. Laat ons bidden… 
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Bidden wij voor vrede in de wereld, 
om een einde aan geweld, aanslagen, 
onrecht en oorlogen: 
dat wij mogen groeien tot de broeder- en zusterschap 
die de hemelse Vader ons toewenst. Laat ons bidden… 
 
Bidden wij voor de zieken, voor mensen 
in geestelijke, materiele of lichamelijke nood: 
dat zij de reddende aanwezigheid van de Heer mogen 
ervaren. Laat ons bidden… 
 
Hier volgen de intenties van de eigen gelovige 
gemeenschap... 
 
Heer onze God, 
uw Gezalfde heeft ons kleingelovigen getoond 
dat Gij uw kinderen nabij blijft, ook wanneer het onheil 
dreigt; wij vragen U: 
verhoor onze gebeden en vermeerder ons geloof in Hem 
aan wie zelfs wind en water gehoorzamen, 
en die waarlijk uw Zoon is, Jezus Christus onze Heer. 
Die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen 
 
Gebed over de gaven 
Heer, Gij nodigt ons uit naar U toe te komen, 
en Gij verwacht ons aan de maaltijd, door U bereid. 
Aanvaard wat wij U aanbieden. 
Maak deze gave tot voedsel voor de eeuwigheid. 
Door Christus onze Heer. 
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Prefatie 
V. De Heer zal bij u zijn.  
A. De Heer zal u bewaren. 
V. Verheft uw hart. 
A. Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
V. Brengen wij dank aan de Heer onze God. 
A. Hij is onze dankbaarheid waardig. 
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... 
 
Eucharistisch gebed V, met acclamatie 1 
God, onze Vader, 
wij danken U met heel ons hart, want Gij hebt ons tot 
leven geroepen, Gij hebt ons bestemd voor het geluk in 
Jezus, uw Zoon, onze Heer. 
In Hem zien wij uw goedheid en uw wil om ons allen te 
redden. Hij is het verlossende Woord, uw helpende hand. 
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Nooit willen wij vergeten 
hoe Hij één werd met ons in lijden en dood. 
Onze last maakte Hij tot de Zijne, 
zijn trouw werd de onze. 
Blijvend zijn wij U dank verschuldigd om Hem. 
 
God, onze Vader, wij vragen U: 
zend over dit brood en deze wijn 
de kracht van uw heilige Geest; 
dat zij voor ons het Lichaam en Bloed worden 
van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus. 
 
Toen het paasfeest op handen was kwam zijn uur. 
Hij had de zijnen in de wereld bemind; nu gaf Hij hun een 
bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe. 
In het bewustzijn dat Hij van U was uitgegaan en naar U 
terugkeerde, 
heeft Hij het brood in zijn handen genomen, 
en zijn ogen opgeslagen 
naar U, God, zijn almachtige Vader, 
de zegen uitgesproken, 
het brood gebroken en aan zijn leerlingen gegeven 
met de woorden: 
NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN, WANT DIT IS MIJN 
LICHAAM, DAT VOOR U GEGEVEN WORDT . 
 
Zo nam Hij ook, toen zij gegeten hadden, 
de beker in zijn handen, 
Hij sprak de zegen en het dankgebed, 
reikte hem over aan zijn leerlingen en zei: 



12 

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: Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze 
beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. 
 
Trouw aan dit woord, Vader 
gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer: 
zijn overgave in lijden en dood, de overwinning van zijn 
verrijzenis en de glorie van zijn hemelvaart; 
wij bieden U deze gaven aan, 
het levende brood en de heilzame beker, terwijl wij vol 
vertrouwen uitzien naar zijn komst in heerlijkheid. 
Zend nu, Vader , de Trooster en Helper in ons midden, uw 
heilige Geest. 
Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart.  
Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde. 
Raak ons met vuur van uw Geest 
en breng ons elkaar nabij. 
 
Vrijmoedig in deze Geest 
bidden wij U, Vader, voor uw heilige Kerk. 
Bescherm haar en leid haar; 
geef haar vrede en eenheid over de hele wereld. 
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Geef wijsheid en kracht aan paus Franciscus, 
aan onze bisschop Johannes., en aan allen 
die Gij als herder in uw Kerk hebt aangesteld. 
 
Gedenk in uw goedheid ook degenen, die een bijzondere 
plaats innemen in ons hart en vergeet niet hen, 
die door de dood van ons zijn heengegaan. 
 
Samen met heel uw volk, 
met de maagd Maria, de moeder van de Heer, 
met de apostelen, martelaren en al uw heiligen; 
samen ook met allen ter wereld, 
die op U hun vertrouwen hebben gesteld, 
vragen wij om uw barmhartigheid, 
erkennen wij uw grootheid 
en brengen wij U onze dank,  
door Jezus, uw Zoon, 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 
V.  Aan gespoord door een gebod van de Heer en door zijn 
goddelijk woord onderricht, durven wij zeggen: 
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 
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vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan 
onze schuldenaren en breng ons niet in beproeving maar 
verlos ons van het kwade. Amen 
 
Verlos ons, Heer, van alle kwaad, 
geef vrede in onze dagen, 
dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, 
vrij mogen zijn van zonde, 
en beveiligd tegen alle onrust. 
Hoopvol wachtend op de komst 
van Jezus, Messias, uw Zoon. 
A: Want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid nin eeuwigheid. Amen. 
 
VREDESWENS 
V. Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd: 
‘Vrede laat Ik u; mijn vrede geef Ik u’, let niet op onze 
zonden maar op het geloof van uw kerk; vervul uw belofte: 
geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij, die leeft in 
eeuwigheid. Amen. 
V. De vrede des Heren zij altijd met u.   
A. En met uw geest.  
 
LAM GODS 
 
UITNODIGING TOT DE COMMUNIE 
V.  Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd de Heren. Zie 
het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. 
A.  Heer ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, maar 
spreek slechts een woord en ik zal gezond worden. 
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HET BROOD IN DE AARDE GEVONDEN 
Het brood in de aarde gevonden 
het brood door handen gemaakt, 
het brood van tranen en zorgen, 
dat brood dat naar mensen smaakt. 
  

Het brood van oorlog en vrede, 
dat dagelijks eendere brood, 
het zoete brood van de liefde, 
het stenen brood van de dood. 
 

Het brood dat wij duur verdienen, 
ons lichaam ons geld en goed, 
het brood van ons samen leven, 
die schamele overvloed.  
  

Een oogst uit kostbaar gaarden, 
de wijn die het hart verblijdt, 
de vrucht van hemel en aarde, 
een voorsmaak van eeuwigheid. 
  

De wijn die de geest betekent 
van een nieuw mensenverbond, 
de beker die ons zegent — 
de Naam van mond tot mond. 
 
Gebed na de communie 
Heer, terwijl wij nog onderweg zijn naar U, 
zijt Gij ons tegemoet gekomen. 
Gij hebt ons genodigd aan uw tafel, 
Gij zelf hebt ons bediend. 
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Maak ons tot waakzame dienaren 
die klaar staan als dag en uur gekomen zijn 
waarop Gij ons tot U roept voor altijd. 
Door Christus, onze Heer. 
 
Mededelingen en Zegen 
Slotlied: GOD WIL EEN TEMPEL BOUWEN.......  
God wil een tempel bouwen 
om ons nabij te zijn, 
zal Zij gezegend zijn 
die Hij zich heeft verkoren: 
Maria is Haar naam, 
een roos die zonder doornen 
In bloei zal komen staan. 

De bloem gaat zich ontvouwen, 
het zonlicht wekt Haar zacht, 
verwacht in stil vertrouwen 
het wijken van de nacht:  
zo heeft Zij willen wachten, 
zo schijnt na vele nachten 
ons levenslicht voorgoed.  

Zijn warmte zal verlichten 
De armen in het land, 
op aarde vrede stichten: 
kom reik elkaar de hand. 
God zal zijn tempel bouwen 
Een wereldwijd tehuis; 
mensen die Hem vertrouwen 
worden er kind aan huis 


