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Alles begrepen?  
Het Rijk der hemelen gelijkt op een schat,  

verborgen in een akker.  
Toen iemand hem vond, verborg hij hem weer,  

en in zijn blijdschap ging hij alles te gelde maken  
wat hij bezat en kocht die akker.  

Matteüs 13, 44 
 
 
 
♫ Openingslied: Dit is de dag  
 
Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven 
Laat ons Hem loven en danken, verheugd dat wij leven. 
Diep in de nacht heeft Hij verlossing gebracht, 
heeft Hij ons licht aangeheven. 
 
 



 

2 

Waren wij dood door de zonde verminkt en verloren, 
doven van harte , verhard om zijn woord niet te horen. 
Hij is zo groot, Hij overmande de dood. 
Wij zijn in Jezus herboren. 
 

Nu zend uw Geest, als een vuur als in stem in ons midden. 
Dat wij van harte elkander verstaan en beminnen. 
En zo voortaan eren Gods heilige Naam 
en Hem in waarheid aanbidden. 
 
Peter Begroeting. 
 

Goede morgen u allemaal.  
Van harte welkom in deze gebeds/communieviering.  
 

Het thema van deze viering is: Alles begrepen                   
 

Wij beginnen deze viering met het kruisteken.  
In de naam van de Vader enz. ……. 
 

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 
 
Peter  Openingswoord 
In de lezingen en het evangelie van vandaag staat centraal 
Gods liefde voor ons, maar vooral ook of we Gods liefde 
beantwoorden. Het is belangrijk dat we niet kijken naar 
onze eigen behoeftes, maar ons laten inspireren door onze 
innerlijke stem. 
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We hebben talenten van God gekregen, om deze te 
benutten en in te zetten voor onze medemens en de 
schepping. Salomo vraagt om de juiste eigenschappen in 
de eerste lezing. 
In het evangelie speekt Jezus in gelijkenissen en vraagt op 
het eind, of we zijn verhalen begrepen hebben. 
Laten we deze viering nadenken, in hoeverre wij Jezus 
boodschap begrijpen en op welke gebieden we ons leven 
kunnen beteren. 
 

Bidden we nu het Gebed om vergeving 
  

Peter: Broeders en zusters, belijden wij onze zonden en 
bekeren wij ons tot God om deze woord en gebedsdienst 
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 heiligen en u broeders en zusters 
Voor mij te bidden tot de Heer, onze God 
 
Peter: Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, 
Onze zonden vergeven En ons geleiden tot het eeuwige 
leven.  Allen: Amen  
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  Peter: Bidden we samen het Openingsgebed 
Allen: 
God, hemelse vader, 
Gij zijt het heil voor allen die U liefhebben. 
Wij vragen U dikwijls om wat bijkomstig is, 
en aan uw woorden gaan wij achteloos voorbij. 
Geef ons een opmerkzame geest, 
vol wijsheid en begrip, 
zodat wij bereid zij alles prijs te geven 
om alleen datgene te verwerven 
wat in uw ogen waarde heeft. 
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon. Amen. 
   
Peter: Luisteren we nu naar de eerste lezing 
 
Ilaysa: De 1e lezing is uit het boek Koningen. 
 
In die dagen verscheen de Heer s ’nachts in een droom aan 
Salomo en zei: Wat wilt ge dat ik u geef? 
Salomo antwoorde: 
Heer mijn God, Gij hebt uw dienaar tot koning verheven 
hoewel ik een jonge man ben 
en nog niet weet wat ik doen of laten moet. 
Zo staat uw dienaar te midden van het volk 
dat Gij uitverkoren hebt, een groot volk. 
zo groot dat het niet te tellen of te schatten is. 
Geef dus uw dienaar een opmerkzame geest’ 
om recht te kunnen spreken voor uw volk 
en onderscheid te kunnen maken tussen goed en kwaad. 
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Want wie is in staat te spreken, voor dit grote volk van U? 
Dit verzoek van Salomo behaagde de Heer. 
En God zei tot hem: Omdat ge juist dit gevraagd hebt 
en niet gevraagd hebt om een lang leven, ook niet om 
rijkdom, evenmin om de dood van uw vijanden, 
maar omdat ge inzicht gevraagd hebt, om recht te kunnen 
spreken, daarom voldoe ik aan uw verzoek  
en geef ik u een geest vol wijsheid en begrip, 
zoals voor u niemand ooit heeft gehad en ook na u 
niemand zal hebben. 
Zo spreekt de Heer.   -   Wij danken God 
 
Ilaysa: Bidden we samen de antwoordpsalm 
 

  Antwoordpsalm: 119 
 

Ilaysa: Hoezeer is uw wet mij lief Heer. 
 

Ilaisa:  Dit stel ik mij altijd tot taak Heer, 
  Om trouw te zijn aan uw woord, 
  De wet uit uw mond is mij meer waard 
  Dan schatten van zilver en goud 
 

Allen:  Hoezeer is uw wet mij lief Heer. 
 

Ilaisa: Maar laat uw erbarmen mij nu vertroosten, 
  zoals \gij uw dienaar eens hebt beloofd. 
  Door uw barmhartigheid moge ik leven, 
  omdat ik mijn vreugde vind in uw wet. 
 

Allen:  Hoezeer is uw wet mij lief Heer 
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Ilaisa:  Maar ik begeer wat Gij hebt geboden 
    Boven het fijnste goud 
    Daarom heb ik uw bevelen gekozen, 
    Verwerp ik de wet van het kwaad. 
 
Allen:  Hoezeer is uw wet mij lief Heer. 
 
Ilaisa:  Uitstekend is alles wat Gij verordent, 
    Daarom houdt mijn geest daar aan vast. 
    De uitleg van uw woorden geeft klaarheid, 
    Schenkt wijsheid aan wie onervaren is. 
 
Allen:  Hoezeer is uw wet mij lief Heer. 
Ilaisa:  De 2e lezing is uit de brief van Paulus aan de 
Romeinen 
 
Broeders en zusters,  
wij weten dat god in alles het heil bevordert, van die Hem 
liefhebben. 
van hen die volgens zijn raadsbesluit geroepen zijn. 
Want die Hij te voren heeft gekend, heeft Hij ook tevoren 
bestemd, 
tot gelijkvormigheid met het beeld van zijn Zoon, 
opdat deze de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. 
Die hij heeft voorbestemd, heeft Hij ook geroepen. 
Die Hij riep, heeft Hij gerechtvaardigd, 
en die hij rechtvaardigde, heeft Hij verheerlijkt. 
 
Zo spreekt de Heer.   -   Wij danken God 
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:♫ Als Tussenlied wordt gezongen:  
  Als gij naar de woorden luistert ( blz 71) 
 
Als gij naar de woorden luistert 
die hier tot u zijn gezegd, 
zullen zij een licht ontsteken,  
Wijzen zij de goede weg. 
 
Als gij naar de woorden luistert 
die van mij geschreven staan, 
zullen zij van vrede spreken, 
die er schuil gaat in mijn naam 
 
Als gij naar mijn woorden luistert, 
ze van wil verstaan, 
zullen zij de Vader tonen, 
zult gij niet verloren gaan 
 
Als gij naar mijn woorden luistert, 
brengt de dood niet langer vrees, 
wordt gij tot Gods zoon herboren, 
ademt gij zijn levensgeest. 
  
Peter:  Het evangelie is vandaag volgens Mattheüs 
In die tijd zei jezus tot de menigte   
Het rijk der hemelen gelijkt op een schat, verborgen in een 
akker. 
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Toen iemand hem vond, verborg hij hem weer, en in zijn 
blijdschap, ging hij alles te gelde maken wat hij bezat, en 
kocht die akker. 
Ook gelijkt het rijk der hemelen op een koopman,  
op zoek naar mooie parels. 
Toen hij een parel van grote waarde had gevonden, 
ging hij alles verkopen wat hij bezat en kocht haar. 
Ook gelijkt het rijk der hemelen op een sleepnet, 
dat in zee geworpen, vissen van allerlei soorten 
bijeenbracht. 
Toen het vol was trok men het op het strand. 
Men zette zich neer, om de goede vissen uit te zoeken, 
en in manden te doen. 
De slecht werden echter weggeworpen. 
Zo zal het ook gaan op het einde van de wereld. 
De engelen zullen uittrekken,  
om de slechten tussen de rechtvaardigen uit te zoeken, 
en in de vuuroven te werpen. 
Daar zal geween zijn en tandengeknars. 
Hebt gij dit alles begrepen, zij antwoorden Hem ja. 
Hij zei hun: Daarom is iedere Schriftgeleerde, 
Die onderwezen is in het rijk der hemelen, 
Gelijk aan een huisvader, die uit zijn schat,  
nieuw en oud tevoorschijn haalt 
Zo spreekt de Heer. - Wij danken God 
 
Koor Acclamatie: U komt de lof toe….. 
 
 



 

9 

 
 
Peter     Overweging 
In stilte kunt u de lezingen en overweging even 
overdenken en daarna luisteren we naar Gabriela’s song. 
De vertaling vindt u in het inlegvel. 
 
Nu is dit mijn leven 
Ik heb nog maar een korte tijd hier op aarde 
En mijn verlangen heeft me hier gebracht 
Alles wat ik gemist heb en alles wat ik verkreeg 
En toch is dit de weg die ik verkoos 
Mijn vertrouwen was niet in woorden te vatten 
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Dat heeft een klein beetje laten zien 
Van de hemel die ik nooit gevonden had 
Ik wil voelen dat ik leef 
Alle dagen die ik nog heb 
Ik wil leven zoals ik graag wil 
 
Ik wil voelen dat ik leef 
Wetend dat ik goed genoeg was 
Ik ben nooit kwijtgeraakt wie ik was 
Ik heb het alleen laten slapen 
Misschien heb ik nooit de kans gehad 
 
Alleen maar de wil om in leven te blijven 
Alles wat ik wil is gelukkig zijn 
Echt zijn wie ik ben 
Om sterk en vrij te zijn 
Om de dag in de nacht te zien opstijgen 
 
Ik ben hier en het leven is alleen van mij 
En de hemel die ik vermoedde dat daar was 
Ik zal hem ergens ontdekken 
Ik wil voelen dat ik mijn leven echt geleefd heb 
 
Peter      Bidden wij nu de geloofsbelijdenis 2 op blz 13 in 
de kerkbundel. Mag ik u vragen hierbij – als het mogelijk is 
- te gaan staan.  
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Peter Ik geloof 
Dat God ons en onze wereld geschapen heeft 
Om zo zichtbaar te maken wie Hij is 
Een God van goedheid 
Een goede Vader voor ons allen 
  

Allen Ik geloof 
Dat Gods Zoon een der onzen is geworden 
Om met ons van deze aarde 
Een wereld van goedheid en vrede te maken 
 

Peter  Ik geloof 
Dat Gods beloften waar zijn geworden 
In Jezus Christus 
Die de beste van ons mensen werd 
Omdat Hij trouw was tot de dood toe 
 

Allen Ik geloof 
Dat Gods Geest ons gegeven wordt 
Om ons steeds opnieuw te richten op het goede 
Op de weg die Jezus ging  
Peter Ik geloof  
dat vandaag groeien kan 
Een gemeenschap van mensen 
Die in zijn geest het goede willen 
 
Allen Ik geloof 
Dat deze aarde zal opbloeien 
Tot een wereld waar medemenselijkheid 
En verdraagzaamheid samen gaan 
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Peter Ik geloof  
Dat wij de nieuwe wereld zullen bereiken 
Omdat God zal voltooien 
Wat Hij in Jezus begon 
Allen  Amen 
 
Peter     Intentie boek halen  
          
Ilaisa        Bidden wij nu de voorbede  zie inlegvel 
 
Ilaisa       De collecte vooraf gegeven is vandaag voor eigen 
kerk. Ondertussen wordt gezongen: 
 
 Peter/Ilaisa (Na de collecte het H. Brood uit het 
tabernakel halen)  Kaars aansteken 
 
Peter        Inleiding op het communiegebed.    
Aan het begin van dit samenzijn 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 avondmaal hield. 
Sinds die avond hebben mensen, om Hem te gedenken,  
deze maaltijd gevierd, het Brood gedeeld en wat overbleef  
als heilig bewaard.  
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Als wij, ten teken van verbondenheid met elkaar, eten van 
het Brood dat vanuit de eucharistieviering is aangereikt, 
dan mogen wij  ons één weten met onze verrezen Heer en 
met allen, die Kerk  zijn.  
 
Peter Wij bidden nu communiegebed nr 6 dat staat op blz. 
57  
                Ilaisa/Peter/Allen ……..   
 
Peter: Goede God’ 
Uw brood is een teken: U bent God- met ons. 
U bent dichtbij in Jezus 
U hebt Hem gegeven 
Als steun op onze levensweg 
 
Allen Geen heldentocht is ons leven 
Maar vallen en opstaan, dag voor dag,  
Gevangen in zorgen en verplichtingen, 
Uitgeleverd aan de wanen van het ogenblik 
Of slapend als we nodig zijn. 
 
Ilaisa  Toch weten we waar het op aan komt 
Standhouden, uithouden, waken 
En vol verwachting uitzien naar de komst van Hem, 
Die onze droom vervult 
Die brengen zal wat wij zo pijnlijk missen 
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Allen Daarop gespitst zijn, daarop wachten, 
Daarna verlangen met heel ons hart 
En zo onszelf verdragen, accepteren 
Geloven dar er EEN is die van ons houdt 
Ook als wij er niet veel van maken. 
 
Peter Eens zult Ge komen op de dag van Jezus 
Uw volle openbaring wanneer alles wordt vervuld. 
Geen tranen meer, geen leed, geen pijn. 
Weg alle zonden, zwakte en beperking 
Maar gemeenschap met uw Zoon en onze Heer 
 
Allen Dit brood, Uw gaven helpt ons wachten 
Het is een voorproef van die heerlijkheid. 
Het geeft troost en kracht om vol te houden 
En schenkt ons steeds weer aan elkaar, 
Zodat wij samen verder kunnen. 
 
Ilaisa  Wij danken U voor het levensbrood, 
Ontvangen uit uw Vaderhand. 
Wil in Jezus naam bij ons blijven, 
En onze God zijn tot in eeuwigheid. 
 
Peter     Bidden wij tot God onze Vader met de woorden 
die Jezus ons gegeven heeft:  
 
Onze Vader die in de hemel zijt, 
Uw naam worde geheiligd, 
Uw rijk kome, Uw wil geschiede 
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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. Amen.  
             
 
Vredeswens  
 
Peter    Hij die gesproken heeft, 
en die onze dienaar werd, 
de minste van allen: 
Hij is onze vrede geworden. 
Moge 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 op de Corona manier de vrede toe. 
(twee jongere uit de kerk meenemen ?) 
   
Peter      Het is de Heer, 
die ons telkens weer uitnodigt aan zijn tafel. 
Laten wij dan eten van het Brood, 
dat Hij ons aanbiedt 
en moge de Heer zelf onze vrede 
en ons leven zijn. 



 

16 

Peter/Ilaisa  ( Schaaltje met de hosties tonen) klaarleggen 
in cupjes en         daarna hostie geven aan mensen die niet 
naar voren kunnen komen 
  
Peter Zie het Lam Gods, dat wegneemt 
de zonden van de wereld: 
 

Allen:  Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, 
maar spreek en ik zal gezond worden. 
 
Samen     Communie uitreiken 
 
Peter : communielied: Tot U ben ik gezonden, op blz. 95 
Hij ging van stad tot stad,  
Hij sprak: "tot u ben ik gezonden." 
Voor zieken en gewonden  
had Hij een woord, een onderdak. 
Alles heeft Hij welgedaan.  
Tot wie zou ik anders gaan. 
 
Hij gaf aan blinden het gezicht.  
De nacht heeft Hij verdreven. 
Gaf doden weer het leven.  
Waar Hij voorbij ging, werd het licht. refr. 
 
Daags voordat Hij gestorven is,  
heeft Hij het brood genomen: 
"Hiertoe ben ik gekomen,  
doet dit tot mijn gedachtenis." refr. 
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En alwie Jezus' naam belijdt,  
zal wonderen verrichten 
en als een lamp verlichten  
de lange gang van onze tijd. refr. 
 
Peter    (Het H. Brood terugzetten in het tabernakel)   
 
 Peter:  Bidden we samen hetSlotgebed 
 
Heer , Gij verhoort ons gebed, 
meer dan wij kunnen vermoeden. 
Brood van eeuwig leven hebt gij ons gegeven, 
en ons uitgenodigd om uw zoon te volgen. 
Laat ons aan deze roeping beantwoorden, 
liefdevol elkaar verdragen 
en ijveren voor gerechtigheid en vrede. 
Bewaar ons in de eenheid van de heilige Geest. 
Door Christus onze Heer, Amen 
 
Peter:  Er zijn nog enkele mededelingen 
 
Ilaisa      Mededelingen  
   
  Peter      Wegzending 
Mag ik u vragen te gaan staan voor de zegenbede: 
Zegenen wij elkaar, 
bij alles wat te doen staat, 
bij alles wat we beleven mogen,  
bij alles wat ons overkomt. 
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Zegenen wij elkaar  
in dit leven dat wij delen, 
zo kwetsbaar als het is. 
Die God en Goed is zegenen ons 
 In naam van de Vader de Zoon en de Heilige Geest Amen. 
 
Tot slot luisteren we naar: You raise me up  
  
Nederlandse vertaling 
 
Wanneer ik me slecht voel, oh mijn ziel zo wazig 
Wanneer problemen komen en mijn hart me verbrandt 
Dan, ben ik er nog en wacht hier in stilte, 
Tot U komt en een tijdje bij mij zit. 
 
Refrein: 
U tilt me op, zodat ik op bergen kan staan. 
U tilt me op, om stormige zeeën te bewandelen. 
Ik ben sterk wanneer ik op Uw schouders zit. 
U tilt me op, 
Tot meer dan ik kan zijn. 
 
Er is geen leven, geen leven zonder honger. 
Elk rusteloos hart dat zo imperfect klopt. 
Maar wanneer U komt en ik vervuld ben met twijfel, 
Soms denk ik dat ik de eeuwigheid zie. Refrein 
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