
We brengen de kaarsjes van de dopelingen 
van de maanden maart en april  
in ons midden.

Lied 

Welkom 

Een stukje evangelie deel 1 
Daarop zei de man: ‘Werp het net uit,  
rechts van de boot, daar zal je iets vangen.’ 
Nadat ze dit gedaan hadden, zat het net zo vol vis, 
dat ze het bijna niet konden ophalen. 

Bidden om nabijheid 
'De leerlingen waren moedeloos  
en durfden niet meer te hopen.’' 
Ook wij hebben dagen dat het ons niet gaat. 
Dan denken we:  
'Wat voor zin heeft het? Ik kan niets!  
Ik sta er helemaal alleen voor.  
Een ander heeft het veel beter.’ 
En toch geloven wij, Jezus,  
dat U licht brengt in ons leven. 
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'De man op het strand riep hen toe  
en ze deden wat hij zei.' 
Ook nu zijn er mensen die ons aanmoedigen. 
Maar, Jezus, soms herkennen wij uw stem  
en uw licht niet in het leven van alledag. 
 
Lied 
Jezus, U bent het licht in ons leven,  
laat nimmer toe dat het duister tot mij spreekt. 
Jezus, U bent het licht in ons leven,  
open mij voor uw liefde, O Heer. 
 
'Het net zat vol vis.' 
Ons leven zit vol kansen en mogelijkheden,  
al zien we dat dit niet voor iedereen evenveel is. 
Wij kunnen elkaar op zoveel manieren helpen  
en gelukkig maken. 
Daarom vragen wij Heer, dat mensen aan ons 
zien dat wij open staan voor uw liefde. 
 
Lied 
Jezus, U bent het licht in ons leven,  
laat nimmer toe dat het duister tot mij spreekt. 
Jezus, U bent het licht in ons leven,  
open mij voor uw liefde, O Heer. 
 
Gebed   
Goede God, 
wij willen mensen zijn  
die kracht vinden in het verbinden, 
die nieuwe uitdagingen aangaan 
en niet blijven vastzitten  
in wat vroeger was. 
Graag maken wij uw liefde zichtbaar in het 
leven van iedere dag. 
Gij helpt ons elkaar aan te moedigen  
om te leven naar het voorbeeld van Jezus, 
uw Zoon. Amen. 
 
Evangelie  deel 2 
Toen ze zoveel vis bovenhaalden,  
keek één van de leerlingen nog eens naar de man 
op het strand.…  
 



Homilie 
 
Orgelmuziek 
 
Geloofsbelijdenis 
Ik geloof in God.  
Ik hoor Hem in de stilte.  
Hij roept mij om steeds het goede te doen. 
 
Ik geloof in Jezus.  
Ik zie Hem wanneer mensen anderen helpen. 
Hij gaat mij voor en wijst mij de weg. 
 
Ik geloof in de Geest.  
Ik voel Hem wanneer ik goede dingen doe. 
Hij geeft mij de kracht om door te gaan. 
 
Ik geloof in de gemeenschap van de Kerk, 
in mensen die geloven en vertrouwen  
dat God hen nabij is. 
Ik ben blij dat ik erbij hoor. 
 
Ik geloof in Gods droom voor de mensen.  
Ik ben bereid om mijn steentje bij te dragen. 
Ik beloof trouw te blijven aan dit geloof. 
Ik beloof mij in te zetten  
voor de boodschap van Jezus Christus. 
Ik zie uit naar de Geest van God. 
 
Een stukje evangelie   
Jezus zei hun: ‘Kom, we gaan ontbijten.’ 
Toen ze allen samen zaten, nam Jezus het brood, 
brak het en gaf het hun, en zo ook de vis.  
 
Offerande 
 
Gebed over de gaven 
Goede God, 
de leerlingen zagen Jezus  
met nieuwe ogen en herkenden Hem. 
Samen met hen brak Hij het brood.  
Zo vonden zij in woord en daad  
de kracht zich terug met U te verbinden. 
Daarom danken wij U  
dat U met uw Geest over deze gaven komt. 
Zo kunnen ook wij Jezus herkennen. Amen. 
 
Bidden bij brood en wijn van leven 
De Heer zal bij u zijn. De Heer zal u bewaren. 
Verheft uw hart. Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
Brengen wij dank aan de Heer, onze God.   
Hij is onze dankbaarheid waardig. 
  
God, onze Vader, wij danken U,  
Gij hebt alles zo prachtig gemaakt: 
de mensen en de dieren, de lucht en de vogels, 
de bloemen en de zee. 



Gij zijt ook bij ons, Heer, in deze viering,  
in dit samenzijn, willen wij ons in woord en daad 
verbinden om te zien met nieuwe ogen. 

 
Dank U voor alle mensen, die goed voor ons zijn, 
dank U God voor Jezus, Uw Zoon. 
Hij toont ons hoe goed Gij voor ons zijt. 
Hij gaat met ons mee en wordt een tochtgenoot. 
 
Een vreemde wordt een tochtgenoot, 
verbonden bij het breken van brood. 
Zien met nieuwe ogen.  
 
Nu we hier samen zijn, goede Vader, 
denken wij aan die laatste avond 
toen Jezus, zoals wij nu,  
met zijn vrienden aan tafel was (…). 
 
Blijf eten van dit brood  
en drinken uit deze beker om aan Mij te denken. 
Moment van stilte 
 
Jezus was de vriend van armen en van kleinen, 
van hen die niet meetelden in de wereld, 
Hij keek naar mensen en zag hun nood. 
 
Naar zijn voorbeeld vragen wij: 
help ons om van mensen te houden, 
niet alleen van de mensen die óns  
liefhebben, maar ook van de mensen  
die niet meetellen in onze wereld. 

 
Want zo heeft Hij het ons voorgedaan, 
en durven wij Gods wegen gaan. 
Zien met nieuwe ogen.  
 
Neem al onze overledenen op  
in uw Rijk van vrede en gerechtigheid. 
Wij gedenken onze eigen familieleden,  
medeparochianen, vrienden en kennissen. 
In deze viering gedenken wij speciaal (…) 
Geef hen uw eeuwige vrede,  
want wij vertrouwen op U. 
 
In blind vertrouwen in God die ziet, 
geneest wat leeft aan pijn en verdriet. 
Zien met nieuwe ogen. 
 
 



Goede Vader, wij willen één worden met Jezus. 
Geef dat wij daardoor meer en meer 
op Hem gaan gelijken  
en doen wat Hij gedaan heeft: 
dat wij ons leven breken en delen met elkaar. 
En schenk uw Geest aan allen  
die zich vandaag inzetten, 
in onze kerk, in onze samenleving, in onze wereld. 
 
Een open Kerk en ook vandaag,  
weer welkom zijn en iedereen graag 
zien met nieuwe ogen. 
 
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. 
Want van U is het koninkrijk en de kracht  
en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. 
 
Vredewens 
Heer Jezus,  
waar mensen groeien en meewerken  
aan een nieuwe wereld van vrede,  
werkt Gij met hen mee. 
Gij schenkt ons de vrede  
die Gij uw leerlingen beloofde. 
Laat ons die vrede verder doorgeven, want: 
de vrede van de Heer zij altijd met U.  
En met Uw Geest. 
 
Communie 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Om in stilte te lezen Toon Tellegen  
God schudt zijn ernstig betwijfelde hoofd - 
 
als voorkomen beter was dan genezen, 
dan was hij nergens aan begonnen, 
dan was het nu nog nul uur nul 
op de nulde dag 
en bleef het dat - 
 
hij bijt op zijn niet langer voorstelbare nagels 
en gluurt naar beneden - 
straks gaat hij genezen, 
in zijn aandoenlijke wijsheid  
weet hij alleen 
waarvan.  



Dankend verder gaan   
Dank U wel, God,  
voor mensen die ons graag zien, 
voor alles wat wij van anderen mogen ontvangen, 
die voor ons zorgen, die ons verdriet delen,  
die ons gelukkig maken. 
 
Dank U wel, God,  
voor alle mensen die in ons geloven,  
voor hen die attent zijn  
in de kleinste dingen van alledag, 
mensen die kunnen troosten  
en ons vergeven wanneer we iets verkeerd 
doen.  
 
Dank U wel, God, voor mensen die hoop geven, 
die bemoedigende woorden spreken, 
mensen die kunnen luisteren,  
die zomaar nabij zijn, die ons rust geven. 
 
Samen danken wij U, God, 
omdat Gij de goedheid van mensen draagt. 
Wij danken U omdat Gij een God zijt 
van hoop, geloof, liefde en vertrouwen! 
 
Lied   

 
Kracht van verbinden, als grond van bestaan,  
vanuit wat Hij deed, wat Hij zei,   
stevig geworteld en vrij om te gaan,  
in kwetsbaarheid sterk en nabij.  
 
Mededelingen 
 
Zegen en zending 






