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Welkom  
 
Vandaag is het de laatste viering met een beperkt aantal 
gelovigen. Vanaf volgende week mogen we met 100 mensen 
gelovigen vieren.  
 
Zoals het er nu uitziet is er voldoende ruimte. Wilt u naar de kerk 
komen, dan dient u zich wel aan te melden. Dat kan via de 
website of via het secretariaat op dinsdag, donderdag en 
vrijdagmorgen tussen 10.00 en 11.30 uur (0346-561277). 
 
Om de viering goed te laten verlopen conform de Coronaregels, 
even in het kort de belangrijkste afspraken. 
 
• Bent u verkouden of heeft u koorts, blijf dan thuis. Door te 
komen geeft u aan niet ziek te zijn. 
• U dient uw handen te ontsmetten met de aanwezige 
ontsmettingsgel alvorens de kerk te betreden. 
• Een begeleider zal u een plaats toewijzen voor deze 
viering.  
• De zitplaatsen in de kerk zijn gemarkeerd met een sticker. 
In de bank schuift u zo ver mogelijk door. Echtparen en mensen 
uit hetzelfde gezin mogen naast elkaar zitten. 
• De zitplaatsen direct aan de gangpaden worden niet 
gebruikt, zodat er 1,5 meter is met degene die daar lopen. 
• Zingen is helaas nog niet toegestaan. 
• Wij gaan staan i.p.v. knielen. 
• De communie wordt uitgereikt met een pincet en achter 
een spatscherm. 
• Er is geen collecte tijdens de viering, u kunt uw bijdrage bij 
het verlaten van de kerk in de collectebus achter in de kerk doen.  
 
Vandaag is er voor de laatste keer een verdiepingskwartier. Dat is 
met Edwin Frissen over kerkmuziek, in verschillende vormen en 
van verschillende tijden. 
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Vanaf volgende week begint de viering om 10.00 uur en is er geen 
verdiepingskwartier. Ook worden er geen eigen misboekjes meer 
gemaakt. In de Mariakapel zullen wel een aantal Berneboekjes 
liggen voor thuisgebruik. 
 
Locatieraad/Pastoraatsgroep, Maarssen 
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Openingslied: Christus die verrezen is  
 
Christus die verrezen is, doet ons samenkomen; 
’t maal van zijn gedachtenis wordt hier blij hernomen. 
Broeders vrij en opgericht, alleluja, heft uw ogen, 
Alleluja naar den hoge, heft uw ogen naar het licht. 
 
Christus brak de slavernij, brak de donk’re dagen. 
Rijzend uit zijn graf heeft Hij Adams dood verslagen. 
Broeders vrij en opgericht, alleluja, heft uw ogen, 
alleluja naar den hoge, heft uw ogen naar het licht. 
 
Christus die verrezen is, straalt van eeuwig leven; 
’t maal van zijn gedachtenis zal dat ons ook geven. 
Broeders vrij en opgericht, alleluja, heft uw ogen, 
alleluja naar den hoge, heft uw ogen naar het licht 
 
Begroeting 
 
Schuldbelijdenis 
 
Heer ontferm U 
 
Heer ontferm U, Christus ontferm U, Heer ontferm U. 
 
Eer aan God  
 
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 zonder der wereld, aanvaard ons gebed; Gij, zie zit 
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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. 

 
Gebed 
 
Eerste lezing: 2 Koningen 4: 8-11, 14-16a 
Op zekere dag kwam de profeet Elisa langs Sunem. Daar woonde 
een welgestelde vrouw, die hem met aandrang uitnodigde, bij 
haar te komen eten. En iedere keer dat de profeet in het vervolg 
daar in de buurt kwam, ging hij daar eten. Daarom zei de vrouw 
tot haar man: `Luister eens, ik heb gemerkt dat de man die altijd 
bij ons aankomt, een heilige man Gods is. Laten we op ons huis 
een kleine kamer voor hem metselen en er een bed, een tafel, 
een stoel en een lamp in zetten; als hij dan bij ons aankomt, kan 
hij daar zijn intrek nemen.' Toen Elisa er dus op zekere dag aan 
kwam, kon hij de bovenkamer betrekken en er zich te ruste 

leggen. Daarna vroeg Elisa aan Gechazi, zijn knecht: `Kunnen we 
dan werkelijk niets voor haar doen?' Gechazi antwoordde: `Zij 
heeft helaas geen zoon en haar man is oud.' Toen zei Elisa: `Roep 
haar.' De knceht riep haar en zij bleef in de deuropening staan. En 
Elisa zei: `Volgend jaar om deze tijd zult u een zoon aan uw hart 
drukken.' 
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Tweede lezing : Romeinen 6: 3-4, 8-11 
 
Broeders en zusters, gij weet dat de doop, waardoor wij één zijn 
geworden met Christus Jezus, ons heeft doen delen in zijn dood?  
Door de doop in zijn dood zijn wij met Hem begraven, opdat ook 
wij, zoals Christus door de macht van zijn Vader uit de doden is 
opgewekt, een nieuw leven zouden leiden zoals Christus, die door 
de macht van zijn Vader uit de doden is opgewekt. Indien wij dan 
met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met Hem 
zullen leven: want wij weten dat Christus, eenmaal van de doden 
verrezen, niet meer sterft: de dood heeft geen macht meer over 
Hem. Door de dood die Hij gestorven is, heeft Hij eens voor al 
afgerekend met de zonde; het leven dat Hij leeft, heeft alleen met 
God van doen. Zo moet ook gij uzelf beschouwen: als dood voor 
de zonde en levend voor God in Christus Jezus.   
 
Alleluia 
 

 
 
Evangelie: Mattheus 10: 37-42 
 
In die tijd zei Jezus tot zijn apostelen: “Wie vader of moeder meer 
bemint dan Mij, is Mij niet waardig; wie zoon of dochter meer 
bemint dan Mij, is Mij niet waardig. En wie zijn kruis niet opneemt 
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en Mij volgt, is Mij niet waardig. Wie zijn leven vindt, zal het 
verliezen, en wie zijn leven verliest om Mijnentwil zal het vinden.   
Wie u opneemt, neemt Mij op; en wie Mij opneemt, neemt Hem 
op die mij gezonden heeft. Wie een profeet opneemt, omdat het 
een profeet is, zal ook het loon van een profeet ontvangen; en wie 
een deugdzaam mens opneemt, omdat het een deugdzaam mens 
is, zal ook het loon van een deugdzame ontvangen. En wie een 
van deze kleinen al was het maar een beker koud water geeft, 
omdat hij mijn leerling is, voorwaar, Ik zeg u: Zijn loon zal hem 
zeker niet ontgaan.”   
 
Alleluia 
 
Homilie 
 
Geloofsbelijdenis 
 
Ik geloof in God, de almachtige Vader, 
-Schepper van hemel en aarde. - En in Jezus Christus, zijn enige 
Zoon, onze Heer, - die ontvangen is van de heilige Geest, -geboren 
uit de maagd Maria, -die geleden heeft onder Pontius Pilatus, -is 
gekruisigd, gestorven en begraven, -die nedergedaald is ter helle, 
-de derde dag verrezen uit de doden, -die opgestegen is ten 
hemel, zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader, - 
vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden. –Ik 
geloof in de heilige Geest; -de heilige katholieke kerk, -de 
gemeenschap van de heiligen; -de vergeving van de zonden; -de 
verrijzenis van het lichaam; -en het eeuwig leven. Amen. 
 
Voorbede 
 
Heer, onze Heer, wij bidden U, verhoor ons. 
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Offerandelied: Tot u ben Ik gezonden (GVL 469) 
 

 
 
 
Prefatie 
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Heilig 
 
Heilig, heilig , heilig de Heer, de God der hemelse machten! 
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.  
Hosanna in den hoge.  
Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren.  
Hosanna in den hoge. 
 
Acclamatie 
 
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij 
wederkeert, dat Gij verrezen zijt. 
 
Onze Vader 
Onze Vader, die in de hemel zijt, 
Uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, 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. 
 
Vredesgroet 
 
Lam Gods 
  
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over 
ons. 
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over 
ons. 
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, geef ons de 
vrede. 
 
Uitnodiging tot de communie 
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Gebed Geestelijke Communie 
 
“er zal een uur komen, ja het is er al, dat de ware aanbidders de 
Vader zullen aanbidden in geest en waarheid” (Joh 4:23) 
 
Mijn Jezus, ik geloof dat Gij in het allerheiligste Sacrament 
tegenwoordig zijt. Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart 
te ontvangen. Maar ik kan dit nu niet werkelijk doen; daarom bid 
ik U: kom tenminste op geestelijke wijze in mijn hart. Ik omhels U, 
alsof Gij reeds gekomen waart en verenig mij geheel en al met U. 
Laat mij toch nooit van U gescheiden worden. 
 
Communielied: Ken je mij (Oosterhuis) 
 
Ken je mij? Wie ken je dan? 
Weet jij mij beter dan ik? 
Ken je mij? Wie ben ik dan? 
Weet jij mij beter dan ik? 
 
Ogen die door de zon heen kijken 
Zoekend naar de plek waar ik woon 
Ben jij beeldspraak voor iemand 
die aardig is, of onmetelijk ver, 
die niet staat en niet valt 
en niet voelt als ik, 
niet koud en hooghartig 
 
Hier is de plek waar ik woon 
Een stoel op het water, 
Een raam waarlangs het opklarend weer 
Of het vallende duister voorbij vaart 
Heb je geroepen? Hier ben ik 
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Ik zou een woord willen spreken 
Dat waar en van mij is 
Dat draagt wie ik ben, 
dat het houdt, 
Ik zou een woord willen spreken 
Dat rechtop staat als mens die mij aankijkt en zegt 
Ik ben jouw zuiverste zelf, 
Vrees niet, versta mij, ik ben, ik ben 
 
Ben jij de enige voor wiens ogen 
Niet is verborgen van mijn naaktheid 
Kan jij het hebben, 
Als niemand anders, 
Dat ik geen licht geef, niet warm ben, 
Dat ik niet mooi ben, niet veel 
Dat geen bron ontspringt 
in mijn diepte 
Dat ik alleen dit gezicht heb, 
geen ander. 
Ben ik door jou, zonder schaamte, 
gezien, genomen, 
door niemand minder? 
Zou dat niet veel teveel waar zijn? 
Zou dat niet veel teveel waar zijn? 
 
Slotgebed 
 
Zending en zegen 
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Slotlied: Geest die vuur en liefde zijt (GVL 442) 

 
 


