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 Sleutelfiguur 

Op deze steenrots zal ik mijn kerk bouwen 

 Matteüs 16, 18b,  
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Openingslied: Wij treden biddend in uw licht 

Wij treden biddend in uw licht, 

op U is onze hoop gericht, 

die alles wat op aarde leeft 

te allen tijd uw liefde geeft. 

 

God, Vader, die van eeuwigheid, 

het heil der mensen hebt bereid, 

geef, dat uw alverlossend woord 

in groot vertrouwen wordt aanhoord. 

 

God, Zoon, die door uw offerdood 

de deur naar ‘t leven weer ontsloot, 

wij vragen dringend, altijd weer: 

bewaar ons in uw  liefde, Heer. 

 

God, goede Geest van heiligheid 

die ieder mens in liefde leidt, 

breng allen samen en bewerk 

de eenheid van de christenkerk. 
 
V   Begroeting. 
Goede morgen u allemaal  
van harte welkom in deze woord en communieviering. 
Het thema van deze viering is:   Sleutelfiguur 
 
We beginnen deze viering met het kruisteken 
In de naam van de Vader enz. ….. 
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Vrede aan ons allen, van God onze vader, de genade van 
Jezus Christus en het licht en de vreugde van de H. Geest 
zij altijd bij ons. Amen 
 
Openingswoord 
Op deze eerste dag van de week 
zijn we samen geroepen door de Heer zelf 
Hij is het die mensen roept. 
Hij is het die op bepaalde momenten in de geschiedenis 
aan mensen een taak geeft die de wereld veranderen kan. 
Vandaag horen wij in de lezingen over deze “sleutelfiguren” 
Telkens krijgen deze personen de opdracht om het heil van 
God bekend te maken 
en zelfs mensen hiertoe te brengen. 
Christus is ons uiteindelijke heil, ons geluk. 
Daarom danken wij Hem in de viering en keren ons, 
bewust van onze te korte tot Hem.  Amen 
 
V   Bidden we samen het gebed om vergeving 
Broeders en zusters, belijden wij samen onze zonden en  
bekeren wij ons tot God om deze woord en  
communieviering goed te kunnen vieren. 
Allen: 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 
alle engelen en heiligen, 
en u, broeders en zusters 
voor mij te bidden tot de Heer, onze God. 
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Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, 
onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig 
leven.  Allen     Amen 
   
Eer aan God…. 
 V. Eer aan God in den  hoge en vrede op aarde  
aan de mensen die Hij liefheeft. 
A. Wij loven U. 
Wij prijzen en aanbidden U. 
Wij verheerlijken U en zeggen U dank 
voor U 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  
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 
 
V   Bidden we samen het openingsgebed  
Al.: Goede God, Vader van onze Heer Jezus Christus,  
Gij hebt uw gemeenschap gegrondvest op Petrus 
en de apostelen. Wij vragen U: 
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bewaar in uw kerk het getuigenis der eerste christenen. 
Blijf bij ons tot het einde van de tijden. Door onze Heer 
Jezus Christus, uw Zoon. Amen. 
 
V   Luisteren we nu naar de lezingen 

 De eerste lezing is uit de profeet Jesaja 22, 19-23 
Shebna wordt uit zijn ambt gestoten. In zijn plaats wordt 
Eljakim aangesteld tot hofmaarschalk en paleisbestuurder. 
Zo spreekt de Heer tot Shebna, de overste van de tempel: 
“Ik zal u van uw post verjagen en u stoten uit uw ambt. En 
dan zal Ik mijn dienaar roepen, Eljakim, de zoon van Chilkia, 
en hem bekleden met uw gewaad, hem tooien met uw 
sjerp en aan hem uw taak in handen geven. Hij zal een 
vader zijn voor de bewoners van Jeruzalem en voor het 
huis van Juda. De sleutel van Davids huis zal Ik op zijn 
schouders leggen, en als hij opendoet, zal niemand sluiten, 
en als hij sluit, zal niemand opendoen. Ik zal hem vastslaan 
als een spijker op een stevige plek, en hij wordt een 
erezetel voor het huis van zijn vader.” Zo spreekt de 
almachtige Heer. 
Zo spreekt de Heer.   -   Wij danken God 

 Antwoordpsalm: Ps. 138, 1-2a.2bc-3.6.8 
 
L.: U wil ik prijzen, Heer, uit heel mijn hart,  
omdat Gij naar mijn bidden hebt geluisterd. 
Ik zing voor U en alle hemelmachten 
en werp mij neer, gebogen naar uw heiligdom. 
A.: Uw goedheid, Heer, blijft duren zonder einde: 
vergeet het maaksel van uw handen niet! 



6 

L.:  U prijs ik om uw goedheid en uw trouw,  
want uw belofte hebt Gij mateloos vervuld. 
Wanneer ik tot U riep hebt Gij mij steeds verhoord, 
Gij hebt mij altijd nieuwe moed gegeven.   
A.: Uw goedheid, Heer, blijft duren zonder einde: 
vergeet het maaksel van uw handen niet! 
 
L.: Waarlijk verheven is de Heer, die let op de geringe, 
maar op de trotsen neerziet van omhoog.  
Uw goedheid, Heer, blijft duren zonder einde;  
vergeet het maaksel van uw handen niet. 
A.:  Uw goedheid, Heer, blijft duren zonder einde: 
vergeet het maaksel van uw handen niet! 
 
L.: De tweede lezing is uit de brief van de heilige apostel 
Paulus aan de christenen van Rome 11, 33-36 
Paulus bezingt de ondoorgrondelijke wijsheid van God. 
0 onpeilbare rijkdom van Gods wijsheid en kennis! Hoe 
ondoorgrondelijk zijn zijn beslissingen, hoe onnaspeurlijk 
zijn wegen! Wie kent de gedachte des Heren? 
Wie is zijn raadsman geweest? Wie kan vergoeding eisen 
voor wat hij God heeft gegeven? Want uit Hem en door 
Hem en voor Hem zijn alle dingen. Hem zij de glorie in 
eeuwigheid! Amen.  Zo spreekt de Heer. Wij danken God 
 
♫ Tussenlied: In vuur en vlam 

Wie leeft verloren in de tijd 

raakt aan de haast zijn leven kwijt, 
hij gaat zijn weg met ogen dicht 

en ziet geen spoor, geen schijn van licht; 
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maar als zo’n blinde ziende wordt, 
dan komt hij oog en oor te kort, 
hij vindt zichzelf, de dag breekt aan, 
hij komt in vuur en vlam te staan. 
 

Maar soms zijn mensen levend dood, 
want hun bestaan is ademnood, 
ze leven roekeloos en snel 
en zetten hart en hoofd op ‘t spel.  
Maar als zo’n mens geduldig wacht, 
dan voelt hij hoe een ander zacht 

zijn armen om hem heen wil slaan, 
hij komt in vuur e vlam te staan. 
 

Wanneer een mens maar verder wil, 
hij jaagt maar door en staat niet stil 
op weg naar geld en klatergoud, 
zo’n mens verslijt, wordt ziende oud; 
maar als hij knielt en biddend rust, 
zal  God hem wekken doelbewust. 
Hij haalt hem uit zijn droom vandaan, 
hij komt in vuur en vlam te staan. 
 

Wie vastgeroest en uitgedoofd 

alleen nog in vandaag gelooft, 
wie nooit eens over bergen ziet, 
wordt moe en sterven zal zijn lied; 
maar als in harten heimwee brandt 

naar nieuwe tijd en blijer land, 
dat breken mensen op en gaan, 
men komt in vuur en vlam te staan. 
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 Lezing uit het evangelie van onze Heer Jezus Christus 
volgens Matteüs 16, 13-20 
Simon belijdt zijn geloof in Jezus. Hij krijgt van Jezus 
een nieuwe naam en een belangrijke taak.  
In die tijd kwam Jezus in de streek van Caesarea van 
Filippus en Hij stelde zijn leerlingen deze vraag: 
“Wie is, volgens de opvatting van de mensen, de 
Mensenzoon?” 
Zij antwoordden: “Sommigen zeggen Johannes de doper, 
anderen Elia, weer anderen Jeremia of een van de 
profeten.” 
 “Maar gij,” sprak Hij tot hen, “wie zegt gij dat Ik ben?” 
Simon Petrus antwoordde: “Gij zijt de Christus, de Zoon 
van de levende God.” Jezus hernam: “Zalig zijt gij, Simon, 
zoon van Jona, want niet vlees en bloed hebben u dit 
geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. Op mijn 
beurt zeg Ik u: Gij zijt Petrus;” en op deze steenrots zal Ik 
mijn kerk bouwen en de poorten der hel zullen haar niet 
overweldigen. Ik zal u de sleutels geven van het rijk der 
hemelen en wat gij zult binden op aarde zal ook in de 
hemel gebonden zijn, en wat gij zult ontbinden op aarde 
zal ook in de hemel ontbonden zijn.” 
Daarop verbood Hij zijn leerlingen nadrukkelijk 
iemand te zeggen, dat Hij de Christus was. 
Zo spreekt de Heer. - Wij danken God 
 
Overweging ̀  V.   Geloofsbelijdenis  
V . Ik geloof dat ik nooit alleen ben, 
dat God bij mij is, dat Hij mijn Vader wil zijn. 
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Ik geloof dat God zijn Zoon Jezus Christus 
gezonden heeft naar deze aarde. 
 
V. Ik geloof dat Jezus Christus is gekomen 
m mij te bevrijden van zonden en schuld. 
 
A. Ik geloof dat de Geest van Jezus Christus 
 in mij leeft en werkt. 
 
V. Ik geloof dat ik onder de mensen niet alleen ben 
 Ik geloof dat om mij heen is: 
 de gemeenschap van de kerk,  waartoe ik wil behoren. 
 
A. Ik geloof dat ik nooit zover van God kan weglopen, 
dat er geen terugkeer meer mogelijk is. 
 
V. Ik geloof dat ik nooit zover kan afdwalen, 
dat God mij niet naar zich toe wil trekken. 
 
A. Ik geloof dat God voor mij het leven wil en 
niet de dood, de blijdschap en niet het verdriet. 
 
V. Ik geloof dat Hij bij mij is, 
vandaag en altijd, tot in de eeuwen der eeuwen. 
 
A. AMEN 
 
Voorbede 
Levende God, U bent betrokken bij ons leven 
en daarom bidden wij U: 
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• Voor Paus Franciscus 
en voor allen die leiding geven in onze kerk 
dat zij de sleutel die zij van U gekregen hebben, 
gebruiken om deuren te openen  laat ons bidden 
 

• Voor onze eigen geloofsgemeenschap, 
geroepen om de weg naar U te wijzen, 
dat zij de deugd van de gastvrijheid beoefent 
en nooit de deur voor mensen sluit  laat ons bidden 
 

• Voor allen die betrokken zijn bij de  
geloofsopvoeding voor jongen mensen of  
geloofsleerlingen in onze kerk,  dat zij hun de goede 
sleutels weten aan te reiken om uw Woord te openen 
laat ons bidden 
 

• Voor ouders en grootouders, en voor allen 
die bij het opgroeien van jonge mensen betrokken zijn, 
dat zij door hun eigen leven aan hen laten weten 
dat het leven meer is dan geld materie, laat ons bidden 
 
Hier volgen de intenties van de gelovige gemeenschap….. 
 
God, wil naar ons luisteren en ons gebed verhoren, 
help ons te binden wat is losgeraakt 
en te ontbinden wat is vastgeraakt. 
Dat vragen wij U in naam van Jezus, uw Zoon 
die ons aan elkaar gegeven heeft en die leeft bij U in alle 
eeuwen der eeuwen.  Amen 
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De collecte vooraf gegeven is voor onze eigen kerk. 
 
V  Inleiding op het communiegebed 
Aan het begin van dit samen zijn hebben wij het Woord 
van God in ons midden genomen en het overwogen. 
  Het is een oeroud menselijk gebruik om de 
verbondenheid,   die door dit samenzijn is ontstaan, 
  tot uitdrukking te brengen in een maaltijd. 
Ook onze Heer Jezus Christus heeft dit, 
na zijn Vader gedankt te hebben, 
op zijn geheel eigen wijze gedaan, 
toen Hij met zijn vrienden maaltijd hield. 
Sinds die avond hebben mensen, 
om Hem te gedenken, deze maaltijd gevierd, 
het Brood gedeeld en wat overbleef als heilig bewaard. 
Als wij, ten teken van verbondenheid met elkaar, 
eten van het Brood, 
dat vanuit de eucharistieviering is aangereikt,  
dan mogen wij ons een weten 
met onze verrezen Heer en met allen die kerk zijn. 
  
Communiegebed   
 
V.  Gij God, naar wie wij uitzien als naar geen ander 
om wie wij vragen met heel ons wezen, 
die wij voelen in de morgen en zoeken op de dag 
vermoeden in de avond en roepen in de nacht, 
die verschijnt aan wie ziet, die spreekt tot wie hoort 
en er bent voor wie met U leeft: 
wilt U hier met ons zijn. 



12 

Allen Gij die het leven zijt 
in al wat ontluikt en ontluikt in al wat leeft, 
die groeit en groeien laat, komt en bent, 
wordt in tijd, en zijt van eeuwigheid, Heer blijf bij ons. 
 

L.  Gij God die U heeft laten zien in Jezus Christus uw 
warenman, eigen Zoon, in wie Gij door alle waas en nevel 
heen gebroken zijt. Laat Jezus ons voorbeeld zijn. 
 

Allen Hij riep ons toe:  
zoek God niet hier, niet daar, niet in de hoogte 
niet in de diepte, niet in de harde wet 
en stellige bewering, in de tempel niet eens. 
 

V.  Hij wees U aan te midden van ons 
in de liefde die alles bindt, 
in de Geest die de tijden stuwt, 
in mensen minnetjes en kleinen kwetsbaar, 
in zieken en stervende die hopen en vertrouwen, 
in ons zorgen en werken. 
God luister naar ons bidden. 
 

Allen Al wie eet van dit Brood  
en breekt en deelt met een ander,  
hij houdt de Heer in leven hier onder ons. 
 
L.   Hij was met U, God, als een rank aan de wingerd, 
als de vrucht aan de boom, de korrel in het brood. 
Hij wordt in ons leven zo zoet als het is, 
zo zuur als het smaakt, gebroken en gedeeld 
totdat alles is voltooid en allen zijn opgegaan 
in U onze God, eeuwig leven. 
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Allen Al wie eet van dit Brood,  
en breekt en deelt met een ander,  
hij houdt de Heer inleven hier onder ons. 
 
V.  Daarom kan het niet zijn dat wij-in-Hem 
als het gras verkleuren, als de grond in de winter 
verkillen en verstenen, als dor uitgeleefd blad 
van de takken vallen. 
 
Daarom kan het niet zijn, dat wij geloven in niets 
hopen op niemand, dat onze liefde zinloos is. 
Daarom eten wij dit Brood om te weten dat Gij, 
God-in-Hem, met ons zijt tot alle leven is voldragen. 
 
Allen  Al wie eet van dit Brood, 
en breekt en deelt met een ander, 
hij houdt de Heer in leven hier onder ons. 
 
L.    Daarom reiken wij elkaar het leven aan, 
om te worden nieuwe mensen, 
vlees en bloed van Jezus Messias. 
Amen 
 
V.  Bidden wij nu samen het gebed dat Jezus ons zelf gaf: 
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, 
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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. Amen. 
  
V.     Vredeswens 
Hij die gesproken heeft  en die onze dienaar werd, 
de minsten van allen: 
Hij is onze vrede geworden. 
Mogen zijn vrede nu met ons zijn, 
opdat wij horen en doen Gods woord, 
opdat wij elkaar zoeken en dienen, opdat wij leven. 
Wensen wij elkaar de vrede toe. 
 
V. Communie gebed 
Heer onze God, voor ons ligt het brood 
waarmee Gij ons wilt voeden voor eeuwig leven 
Gij hebt het doordesemd met de Geest van Uw Zoon 
Wij vragen U laat ons één worden met dit Brood 
en mogen de Geest in ons vaardig worden 
opdat wij deel krijgen aan Uw koninkrijk. 
Zalig zij, die genodigd zijn aan de tafel van de Heer. 
 
V. Zie het lam Gods,  
dat weg neemt de zonden van de wereld: 
Allen:    Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt,  
maar spreek slechts een woord en ik zal gezond zijn. 
 
 Communielied  Kijken naar mensen 
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Tussen God en mensen voelt men vaak een kloof.  
Kijk naar medemensen want daar groeit geloof.  
Leer te accepteren, blijf steeds bij de tijd!  
Dan zal men ervaren Gods aanwezigheid. 
 

Nieuwe tijden komen vol onzekerheid.  
Kracht uit het verleden helpt ons in de strijd. 
 Bouwen wij aan vrede zonder veel gedruis!  
Hopend op die toekomst voelt de mens zich thuis. 
 

Mens te zijn voor mensen blij en doelbewust,  
zorgen voor elkander geven levenslust.  
Optimistisch leven, werken met talent!  
Daarbij is de liefde toch het fundament. 
 
V.     Bidden wij samen het slotgebed  
God, Gij hebt U geheel aan ons gegeven 
en ons gevoed met het Lichaam des Heren 
Wij vragen U: 
beweeg ons tot woorden en daden van liefde, 
en laat ons met U verbonden blijven.  
Door Christus onze Heer. Amen. 
 
L.    Mededelingen 
 
V.     Wegzending en zegenbede: 
Zegenen wij elkaar, hier met lied en gebed 
en daar in ons dagelijks leven. 
Zegenen wij elkaar met liefde en trouw 
 bij alle lief en leed, in vreugde en verdriet. 
Moge God ons zegenen  In de Naam van de Vader….. 
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♫ Slotlied: Wij hebben voor u gebeden 
Refrein: 
Wij hebben voor u gebeden dat uw geloof niet bezwijkt 
en uw op uw beurt, tot inkeer gekomen, 
versterk uw broeders, versterk uw zusters. 
Wij hebben voor u gebeden dat uw geloof niet bezwijkt. 
 
Gaat uit over alle landen 
tot zover als de wereld reikt. 
Verkondigt het evangelie 
dat het alles wat leeft bereikt. Refrein 
 
En zegt; wie in Hem geloven 
zijn gered voor het koninkrijk. 
De wonderen, blijde tekens 
zijn dan binnen uw handbereik. Refrein 
 
Verdrijft in zijn naam de duivels, 
dat het kwaad uit de wereld wijkt. 
Legt handen op aan wie lijden, 
dat het heil tot de hemel reikt. Refrein 
 


