
Woord- en Communieviering Zondag 16 januari 2022. 
(kerk) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Voorzang:  “Alabansa de mi alma”  
Chorus: Senor yo te exalto, Senor yo te adoro  
Y levanto mis manos pues Tu  
Me hiciste libre, me hiciste libre  
Para alabarte (2x)  
 
Refrein: Con todas mis fuerzas, yo vengo a kantarte  
Me postro en tu presencia, amado Salvador  
Recibe esta alabansa, que sale de mi alma   
Y es solo para Ti mi Rey I mi Dios Chorus  
Refrein(2x)    
 
Begroeting. 
 
Openingslied: ”In your hands’’ 
I’m so secure  
You’re here with me  
You stay the same  
Your love remains here in my heart  
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Refrein: So close I believe  
You’re holding me now   
In your hands I belong  
You’ll never let me go(2x)  
 
You gave your life   
In your endless love  
You set me free  
And showed the way, now I am found  
Refrein(2x)  
 
All along, you were beside me  
Even when I couldn’t tell  
 Through the years   
You showed me more of you, more you…  
Refrein(4x)  
 
Thema: Het thema van de viering is: “Proef van Pasen”.  
 
Schuldbekentenis:   
V: Broeders en zusters,   
God roept ons op om ons met Hem  
en met elkaar te verzoenen   
en te zorgen dat wij zijn genade niet tevergeefs ontvangen. 
Belijden wij daarom onze schuld. 
Heer die onze toevlucht zijt,  
ons redt en ons bijstaat in iedere nood, ook nu,  
ontferm u over ons.  
Allen: Heer ontferm u over ons.  
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V: Christus; die de dood hebt vernietigd en door het  
evangelie onvergankelijk leven deed aanlichten,  
ontferm U over ons.  
Allen: Christus ontferm U over ons.  
 
V: Heer die door Uw goedheid ons de weg wijst en met 
erbarmen aan ons denkt,  
Ontferm U over ons.  
Allen: Heilige Geest ontferm u over ons. 
 

♫ Gloria:  
V:Eer aan God in de hoge.  
Allen: Vrede op aarde 
en liefde onder alle mensen: 
liefde die nieuw maakt en heelt, 
liefde die hoopt en duldt, 
liefde die blijft in tijd en eeuwigheid. Amen.   
 
Openingsgebed: 
 Allen: Almachtige God, 
 in een heilig verbond hebt Gij Uzelf aan ons geschonken  
en hebt Gij in ons uw welbehagen gesteld;  
zoals een bruidegom zich verheugt in zijn bruid,  
zo ook verheugt Gij U in ons.  
Geef ons bij dit heilig gastmaal  
uw Geest die vreugde brengt in overvloed. 
 Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon... 
 
L: De eerste lezing: is uit de profeet Jesaja (62, 1-5) 
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Dit zegt de Heer: 
 omwille van Sion mag ik niet zwijgen,  
terwille van Jeruzalem mij niet stilhouden.  
Want als de zon zal haar gerechtigheid stralen,  
haar heil branden als een fakkel.  
De volkeren zullen uw gerechtigheid aanschouwen, 
 alle koningen uw glorie zien  
en men zal u een nieuwe naam geven,  
een naam door de Heer bedacht.  
In de hand van de Heer  
zult gij een flonkerende kroon zijn,  
in de hand van uw God een koninklijke diadeem. 
 Gij zult niet meer heten: `de Verlatene', 
 uw land niet meer: 'Woestenij'; 
 maar gij zult heten: 'Mijn Welbehagen',  
uw land: `Gehuwde';  
Want in u heeft de Heer zijn behagen gesteld   
en uw land wordt Hem ten huwelijk gegeven.  
Zoals een jongen zijn meisje trouwt,  
zal Hij die u opbouwt, u trouwen;  
en zoals een bruidegom zich verheugt in zijn bruid  
zal uw God zich verheugen in u. 
 Zo spreekt de Heer – 
Allen: Wij danken God.  
 

♫Eerste Tussenlied: “You are my all in all”   
You are my strength when I am weak  
You are the treasure that I seek   
You are my all in all  
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Seeking you as a precious jewel  
Lord to give up i’d be a fool   
You are my all in all  
 
Refrein: Jesus, lamb of God   
 Worthy is your name   
Jesus, lamb of God   
Worthy is your name  
Chorus:  
Refrein(2x) 
 
Antwoordpsalm: (Psalm 96, 1-2a, 2b-3.7-8a.9-10)  
L. Meldt aan de naties Gods wondere daden. 
 Allen: Meldt aan de naties Gods wondere daden.  
 
L. Zingt voor de Heer een nieuw gezang,  
zingt voor de Heer, alle landen.  
Zingt voor de Heer en verheerlijkt zijn naam,  
verkondigt zijn heil alle dagen. 
Allen: Meldt aan de naties Gods wondere daden.  
 
L. Meldt aan de naties Gods heerlijkheid,  
zijn wondere daden aan alle volken.  
Huldigt de Heer, alle stammen en volken,  
huldigt de Heer om zijn glorie en macht.  
Huldigt de Heer om de roem van zijn naam.  
Allen: Meldt aan de naties Gods wondere daden.  
 
L. Gaat Hem aanbidden in heilig gewaad.  
Beeft voor de Heer, alle mensen op aarde,  
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zegt tot elkander: de Heer regeert!  
de volken bestuurt Hij met billijkheid. 
 Allen: Meldt aan de naties Gods wondere daden.  
 
L: De tweede lezing: 
 Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de 
Korintiërs (12, 4-11) 
 Er zijn verschillende gaven maar slechts één Geest.  
Er zijn vele vormen van dienstverlening  
maar slechts één Heer. 
Er zijn allerlei soorten werk, maar er is slechts één God  
die alles in allen tot stand brengt. 
 Maar aan ieder van ons wordt de openbaring van de 
Geest meegedeeld tot welzijn van allen. 
 Aan de een wordt door de Geest een woord van wijsheid 
gegeven, aan een ander een woord van kennis  
krachtens de zelfde Geest,  
aan een derde door de zelfde Geest het geloof. 
 Aan weer anderen schenkt de ene Geest gaven  
om ziekten te genezen, om wonderen te doen,  
de gave van profetie,  de onderscheiding van geesten, 
 velerlei taal of de vertolking ervan. 
 Maar alles is het werk van een en de zelfde Geest, 
 die aan ieder zijn gaven uitdeelt zoals Hij het wil. 
 Zo spreekt de Heer  
Allen: Wij danken God.  
 

♫Tweede Tussenlied: “Pescador de Hombres”  
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Tu has venido a la orilla 
No has buscado ni a sabios ni a ricos 
Tan solo quieres que yo te siga 
 
Refrein:  
Senor me has mirado a los ojos 
Sonriendo has dicho mi nombre 
En la arena he dejado mi barca 
Junto a ti buscare otro mar 
 
Tu sabes bien lo que tengo 
En mi barca no hay oro ni plata 
Tan solo redes i mi trabajo 
 
Refrein: 
 
Tu Necesitas mis manos 
Mi cansancio que a otros descanse 
Amor que quiera seguir amando 
 
Refrein: 
 
Tu pescador de otros mares 
Ansia eterna de almas que esperan 
Amigo bueno que asi me llamas 
 
Refrein: 
V: Alleluja. Maak ons hart ontvankelijk, Heer opdat wij de 
woorden van uw Zoon zouden begrijpen. Alleluja.  
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V: Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus 
Christus volgens Johannes 2, 1-12  
Allen: “Lof zij U Christus” 
V: In die tijd was er een bruiloft te Kana in Galilea,  
waarbij de moeder van Jezus aanwezig was.  
Jezus en zijn leerlingen waren eveneens op die bruiloft 
uitgenodigd.  Toen de wijn opraakte 
zei de moeder van Jezus tot Hem: 
 `Ze hebben geen wijn meer'. 
 Jezus zei tot haar:  `Vrouw, is dat soms uw zaak? 
 Nog is mijn uur niet gekomen'. 
 Zijn moeder sprak tot de bedienden:  
`Doet maar wat Hij u zeggen zal'.  
Nu stonden daar volgens het reinigingsgebruik der joden  
zes stenen kruiken,  elk met een inhoud van ongeveer 
honderd liter.  Jezus zei hun:  
`Doet die kruiken vol water'.  
Zij vulden ze tot bovenaan toe.  
Daarop zei Hij hun:  `Schept er nu wat uit  
en brengt dat aan de tafelmeester'.  Dat deden ze. 
 De tafelmeester proefde van het water  
dat in wijn veranderd was.  
Hij wist niet waar die wijn vandaan kwam,  
maar de bedienden die het water geschept hadden, 
 wisten het wel.  
Zodra hij geproefd had riep hij de bruidegom en zei hem: 
 'Iedereen zet eerst de goede wijn voor  
en wanneer men eenmaal goed gedronken heeft de 
mindere. U hebt de goede wijn tot nu toe bewaard'. 
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 Zo maakte Jezus te Kana in Galilea een begin met de 
tekenen  en openbaarde zijn heerlijkheid.  
En zijn leerlingen geloofden in Hem. 
 Daarna daalde Hij af naar Kafarnaüm, 
 Hijzelf en zijn moeder,  
de broeders en zijn leerlingen; 
 maar zij bleven daar slechts enkele dagen. 
 Zo spreekt de Heer – 
Allen: Wij danken God.  
 
ACCLAMATIE: 
 Allen: U komt de lof toe u onze zang u alle Glorie oh Vader,   
oh Zoon oh Heilige Geest in alle eeuwen der 
eeuwen. Amen.  
 
V: Overweging: 
 
Geloofsbelijdenis: 
 V: Wij geloven in het leven, ons gegeven  
als een kans om mens te worden naar Gods beeld. 
 Allen: Wij geloven in de Vader van dat leven, 
 die de zin is en de grond van ons bestaan, 
 de hoop en het uitzicht, door alles heen.  
 
V: Wij geloven in Jezus Christus  
 Zoon van god, mens voor mensen,  
lijdend tot in de dood, maar levend voorgoed,  
iemand om nooit te vergeten, 
 eten en drinken voor mensen van alle tijden. 
 Allen: Wij geloven in zijn geest,  
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die levend maakt en kracht geeft,  
die perspectief en toekomst biedt, 
 die werkt in mens en tijd,  
die het kwaad en het lijden aandurft  
en niet ophoudt de liefde waar te maken.  
 
V: Wij geloven in de goede krachten in de mens, 
 dat wij samen op weg zijn van donker naar licht,  
van nacht naar dag, van lijden en verdriet naar verlossing. 
Allen: Wij geloven in het leven als de weg naar de liefde,     
naar het geluk dat volkomen is. Amen.  
  
Gebed voor de gelovigen (voorbede):    
L: Laten wij bidden tot God, onze Vader  
voor de noden van kerk en wereld. 
 
L: Barmhartige God, wij bidden u voor uw Kerk,  
in wie wij de bruid van uw Zoon, Jezus Christus mogen 
herkennen:  
dat zij jong, fris en fier in de wereld mag staan  
en de vreugde van uw goddelijke liefde   
aan alle mensen mag verkondigen. Laat ons bidden… 
Allen: Heer verhoor ons gebed. 
 
L: Bidden we voor de gelovigen over de hele wereld:  
dat zij zich genodigd mogen weten 
op het bruiloftsmaal van uw Zoon  
en door hun leven de vreugde mogen uitstralen  
die past bij het geloof in de verrezen Heer. Laat ons bidden 
Allen: Heer verhoor ons gebed. 
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L: Bidden we voor alle mensen  
die het moeilijk hebben  
door armoede, oorlogsgeweld, eenzaamheid,  
of verlies van iemand die hen lief was: 
 dat ze Gods nabijheid  
op een bijzondere manier mogen ervaren. Laat ons bidden 
Allen: Heer verhoor ons gebed. 
 
Hierna volgen de intenties van de eigen 
geloofsgemeenschap...  
 
L: Goede God, verhoor de gebeden van uw volk  
dat zich verheugt in uw liefde en barmhartigheid  
en dat niet aflaat te proeven van de hemelse vreugde.  
Door Christus onze Heer. Amen 
 

♫ Intermezzolied/Tafellied: “Tuma e pan” 
 
Dibo nos ta na bo mesa sinta 
Dibo komiendo bo kuminda drecha 
Komo bo junan nos ke komporta 
Tuma nos, tuma noooos 
 
Refrein: 
Tume pan o tata tuma nos 
ta di bo nos ke ta 
I bo ke ta nos dios, tuma nos 
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Ata bo pueblo bo ju juda nan 
nos tur ta digno na bo mesa jama 
E ofrenda, miho nos tin ata nos mes-  
Uka/Malva 
Tuma nos, tuma noooos. Refrein: 
 

Inleiding op het Communiegebed:  
V: Ooit gesproken, Ooit geschreven, 
 werden woorden van leven,  
tot hier en nu aan ons doorgegeven, 
 opdat zij ons verlichten zouden,  
en wij wegen van vriendschap en liefde zouden gaan.  
Die vriendschap, die liefde mogen wij hier en nu vieren 
rondom een tafel van gemeenschap. 
Eerder werd aan deze tafel in een Eucharistieviering,  
met de woorden van Jezus, dit brood geheiligd tot brood 
van leven, waarin hij zichzelf aan ons schenkt.  
Wat overbleef is als heilig in het tabernakel bewaard. 
 Als wij van dit Heilig brood eten dan mogen wij ons één 
weten met onze verrezen Heer en met allen, die Kerk zijn.   
Op zijn woord mogen wij Zijn en elkaars tafelgenoten 
worden, in vriendschap en liefde met elkaar verbonden. 
 

Communiegebed:    
L: Goede God, door te luisteren naar Uw woord  
en het delen van het heilig brood  verbinden wij ons aan de 
boodschap van Jezus.   Wij bidden U dat we ook mogen 
delen in zijn kracht en vol vertrouwen gaan in zijn spoor. 
 Allen: God, luister naar ons en schenk Uw geest die leven 
geeft. 
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V: Wij danken u voor het evangelie van Uw Zoon, 
 dat als een lopend vuur over deze wereld gaat.  
Dat wij door het delen in deze heilige maaltijd dragers 
worden van zijn blijde boodschap en vrede brengen in Zijn 
naam. 
Allen: God, luister naar ons en schenk Uw geest die leven 
geeft.  
 
L: Uw woord wijst ons wegen van gerechtigheid,  
Uw tafel voedt ons en bezielt ons met levenskracht.  
Dat wij mensen worden die omzien naar elkaar en in woord 
en daad getuigen van Uw blijde boodschap van bevrijding 
en recht voor deze wereld.  
Allen: God, luister naar ons en schenk Uw geest die leven 
geeft. 
Allen: 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:   
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. 
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Want van U is het koninkrijk en de kracht, en de 
heerlijkheid in eeuwigheid, Amen. 
 
Vredeswens:  (door voorganger) 
 
Vredeslied: “Een beetje vrede, een beetje liefde” 
Net als een pop afgedankt door een kind 
En net als een blad afgerukt door de wind 
Net als een visje dat bijt in een haak,  
Zo voel ik mij oh zo vaak  
Dan zie ik de wolken zo dreigend en grauw 
En hoor ik de kreet van een vogel in 't nauw 
De regen die valt en de zon zie ik niet 
Dan zing ik wat bang mijn lied 
 
Refrein: 
Een beetje vrede, een beetje liefde 
Voor onze wereld waarop we wonen 
Een beetje vrede, een beetje vreugde 
Erover dromen, dat doe ik al 
Een beetje vrede, een beetje liefde 
Dat er weer hoop is voor alle mensen 
Een beetje vrede, een beetje vreugde 
Toe laat ons wensen dat het komen zal 
 
Ik ben maar een meisje dat zingt wat ze voelt 
En in een lied zegt wat ze bedoelt  
Ik ben maar alleen als een meeuw in de wind 
Die voelt dat de storm begint. Refrein: 
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Zing dit lied maar mee met mij 
Samen zingen maakt je blij(2x) 
 
Lam Gods:  
Toen Johannes de Doper naar Jezus keek was hij ervan 
overtuigd dat de Messias gekomen was. 
 Hij zei: 'Zie, het Lam Gods, dat wegneemt 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 worden. 
 
Communielied: “Ik loof de Heer”  
Chorus: Het is vandaag mij voor mij zo’n mooie dag  
Ik sta hier voor ’t altaar en looft de Heer 
Ik heb gebeden, zo mijn best gedaan  
O, wat een eer, een eer om hier te staan  
 
Refrein: Ik zal U loven bovenal  
U bedanken voor dee’z maal  
Ik zal U loven met de citer 
Span de snaren U ter eer  
Looft hem zingend al wat leeft  
Allelujah, looft de Heer  
‘K zal beginnen door te zeggen, Ik hou van U  
Chorus:  
Refrein: O, wat een eer, een eer om hier te staan  
Refrein: 
 
Slotgebed:   



16 

Allen: Heer, wij danken U voor de overvloed van dit 
gastmaal dat Gij voor ons hebt aangericht als teken van uw 
Verbond.  Laat uw gave in ons vrucht dragen; 
 dat wij het dienstwerk volbrengen waartoe Gij ons roept, 
en aan alle mensen uw heil verkondigen. 
 Door Christus, onze Heer.  
 

Mededelingen:     
 

Wegzending en zegenbede: 
 

♫ Slotlied: “Sumergeme” 
Chorus: Cansado del camino  
Sediento de ti  
Un desierto he cruzado 
Sin fuerzas he quedado  
Vengo a ti  
Luché como soldado   
Y a veces sufrí  
Y aunque la lucha he Ganado 
Mi armadura he desgastado  
Vengo a ti(2x)  
 

Refrein: Sumérgeme  
En el río de tu espíritu  
Necesito refrescar este seco corazón  
Sediento de ti(2x)  
 

Chorus:    
 

Refrein: (3x) Sumérgeme, Sumérgeme, Sumérgeme 
Sumérgeme    


