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Wees welkom bij de vieringen. Echter…….  
  
• Voor elke kerkdienst dient u zich aan te melden voor het  

Noorddamcentrum of de Torenkapel via het  secretariaat tel. 

020-6413233 maandag t/m vrijdag van 10.00 – 12.00 uur.  

• Kom vroeger i.v.m. incheck en gezondheidsvragen.  

• Gebruik het desinfectiemiddel bij ingang.  

• U wordt ontvangen en begeleid naar uw zitplaats.  

• Respecteer de 1,5 meter regel.  

• Jas meenemen / aanhouden.  

• Geen kaarsjes aansteken / branden.  

• Niet meezingen met de muzikale begeleiding.  

• Onder begeleiding naar de communie, die klaar staat bij het 

altaar.  

• Toiletgebruik liever thuis.  

• U wordt na de dienst weer begeleid naar de uitgang.  

• Er is geen koffiedrinken of samen napraten na de viering.  

  

Het is nogal wat waar we aan moeten wennen.  

Maar als kerk vinden wij dat we extra verantwoordelijkheid dragen 

voor onze mensen, want veiligheid staat voorop. Daarom hopen we 

dat u zich ondanks al deze afspraken welkom zult voelen, nu we 

weer als gelovige gemeenschap samen mogen komen.  

  



 

♫ OPENINGSLIED: Handen uit je mouwen  Refrein:  

Steek je handen uit de mouwen  

Zet je beste beentje voor,  

Gaan we samen vol vertrouwen   

Heel de wijde wereld door!  

  

Mensen zet je ogen open,  

Mensen steek je handen uit!  

Samen werken aan de vrede:  

Hoofd omhoog en borst vooruit!  

Refrein  

  

Jezus heeft de weg gewezen  

Mensen lief zijn voor elkaar  

Maak een ander mens gelukkig,  

Dan worden jouw dromen waar!  

Refrein  

  

Wees een lichtpunt voor de ander,  

Plak een pleister op zijn wond!  

Met jouw glimlach en jouw liefde   

Wordt de wereld weer gezond!  

Refrein  

  

Laat ze zien wat het betekent:  

Kinderen van God te zijn!  

Liefde geven aan de ander:  

Vrede, vriendschap, brood en wijn!  

Refrein  

 

 

OPENINGSGEBED  
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♫ VERGEVINGSLIED: Een moment van rust en van bezinning   

Een moment van rust en van bezinning  

Ver van alle drukte en venijn   

Stoor ons nu toch niet nu we juist beseffen  

Hoe enorm uitverkoren wij wel zijn  

  

Een moment van rust en van bezinning  

Maar als straks het volle leven wacht  

Geef ons dan de kracht om daaraan te geven  

Wat er daarin van ons allen wordt verwacht  

Een moment van rust en van bezinning    

Een moment van vragen aan je hart 

  

Of wij inderdaad elke dag beseffen  

Wat of onze naaste eig’lijk wel verwacht  

  

Een moment van rust en van bezinning  

Dan gewapend op naar elke dag  

Dan weer ’s avonds laat dankbaar kunnen zeggen  

Toch wel fijn dat dat in mijn vermogen lag  

   

  

♫ LIED: Gloria   

Gloria, Gloria, in excelsis Deo  

Gloria, Gloria, alleluja, alleluja  
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SPIEGELVERHAAL: Wie zijn echte helden?  

(Kind op Maandag (Kwintessens/NZV), 2006)   

  

‘Spiderman is de beste!’ ‘Nee hoor, Superman! Die redt zelfs mensen uit brandende 

huizen!’ ‘Niet! Actionman is tien keer zo sterk als Superman.’  

‘Jongens, jongens wat is dat?’, vraagt meester Dirk. ‘Ga eens gauw allemaal op je 

plaats zitten. Het lijkt wel storm hier.’   

  

Als alle kinderen weer op hun plaats zitten vraagt meester Dirk waar de jongens 

over ruzieden. ‘Hij zegt dat Superman beter is dan Actionman, maar dat is niet 

waar want -’ ‘Wel waar, want Actionman-’ En weer schreeuwen alle jongens door 

elkaar.  

  

Meester Dirk kijkt het even lachend aan. Maar dan zegt hij: ‘Ho maar. Ik hoor het al, 

het gaat over wie de grootste held is. Maar weten jullie wel dat hier in de klas ook 

echte helden zijn?’ Dáár kijken de kinderen van op. Echte helden? Hier in de klas? 

Wie dan? Ze kijken om zich heen. Joeri misschien? Die is niet bang. Of Dimitri? Die 

heeft wel eens een kat uit de sloot gehaald.   

  

‘De echte helden’, zegt meester Dirk, ‘hebben dit weekend de dieven betrapt toen 

ze opnieuw onze computers wilden stelen. Ze hebben de politie gebeld en foto’s 

van de dieven en hun auto gemaakt. Dankzij hen kon de politie ze nog diezelfde 

dag oppakken.’ Zo! Dat zijn echte helden, daar is de hele klas het over eens. ‘Ga 

maar even staan, Sanne en Ayla’, zegt meester Dirk. ‘Dan kan iedereen zien hoe 

helden er in het echt uitzien.’  
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♫ LIED: Heal the World   

There's a place in your heart  
And I know that it is love  
And this place could be much  
Brighter than tomorrow  
And if you really try  
You'll find there's no need to cry In 
this place you'll feel  
There's no hurt or sorrow  
  
There are ways to get there  
If you care enough for the living  
Make a little space  
Make a better place  
  
Heal the world  
Make it a better place  
For you and for me  
And the entire human race  
There are people dying  
If you care enough for the living  
Make it a better place  
For you and for me  
  
If you want to know why  
There's love that cannot lie Love is 
strong  
It only cares of joyful giving  
If we try we shall see  
In this bliss we cannot feel  
Fear of dread  
We stop existing and start living  
  
Then it feels that always  
Love's enough for us growing  
So make a better world  
Make a better place  
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Heal the world  
Make it a better place  
For you and for me  
And the entire human race There 
are people dying  
If you care enough for the living  
Make a better place for you and for me  
  
And the dream we were conceived in  
Will reveal a joyful face  
And the world we once believed in  
Will shine again in grace  
Then why do we keep strangling life  
Wound this earth, crucify its soul  
Though it's plain to see  
This world is heavenly  
Be god's glow  
  
We could fly so high  
Let our spirits never die  
In my heart I feel you are all my brothers  
Create a world with no fear  
Together we cry happy tears  
See the nations turn their swords into plowshares  
  
We could really get there  
If you cared enough for the living  
Make a little space  
To make a better place  
  
Heal the world  
Make it a better place  
For you and for me  
And the entire human race  
There are people dying  
If you care enough for the living  
Make a better place for you and for me  
  
There are people dying  
If you care enough for the living  
Make a better place for you and for me.  You and for me  
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VERHAAL UIT DE BIJBEL:  

Jezus preekt op de berg  

  

Er waren meestal veel mensen om Jezus heen, die naar zijn woorden wilden 

luisteren. Maar soms wilde hij zijn twaalf vrienden alleen iets vertellen. Op een 

keer toen Jezus weer voor veel mensen had gepreekt, nam hij zijn helpers, die ook 

wel apostelen worden genoemd, mee naar de top van een berg. Hij vertelde hun 

wie de gelukkigste mensen waren:   

  

Gelukkig zijn de mensen die geen macht en niet te veel geld hebben, want ze 

hebben God in hun hart. Gelukkig zijn de mensen die verdriet hebben, want ze 

zullen getroost worden. Gelukkig zijn de mensen die vriendelijk en niet 

haatdragend zijn. Gelukkig de mensen die ernaar verlangen, dat de wereld 

rechtvaardig zal zijn. Gelukkig de mensen die medelijden met anderen hebben. 

Gelukkig de mensen met een goed hart. Gelukkig de mensen die vrede willen 

brengen. Zelfs de mensen die gehaat worden, omdat ze God willen dienen, kunnen 

gelukkig zijn. Gelukkig de mensen die bedreigd en vervolgd worden omdat ze mijn 

vrienden zijn.  

  

Daarna vertelde Jezus nog over de oude profeten. Die werden ook vervolgd, omdat 

ze de boodschap van God aan de mensen doorgaven. ‘Als de mensen jullie slecht 

behandelen, kun je toch nog gelukkig zijn. God zal jullie een grote beloning geven.’  

 

  

IN GESPREK MET DE KINDEREN  
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♫   GELOOFSBELIJDENIS: Ik geloof   
Refrein  

Ik geloof dat God in mij leeft  
Ik geloof dat Jezus liefde geeft  

Ik geloof in Gods goede Geest  

Ja, ik geloof  

  

Ik ben mens, onder velen, Heer  

Ik ben mens, zoals velen, Heer  

Ik ben mens, leer mij delen, Heer  

Want ik geloof    Refrein  

  

Steeds op zoek naar de waarheid, Heer Steeds 

op zoek naar de liefde, Heer  

Steeds op zoek naar de vrede, Heer  

Want ik geloof   Refrein   

 

 

VOORBEDEN  

Acclamatie:  

Met mijn handen gevouwen, breng ik tot God een wens Met 

mijn hart vol vertrouwen, bid ik voor ieder mens.  

  

Goede God, u hebt alles zo mooi gemaakt: de grote 

gele zon, de grote blauwe zee, het kleine kevertjes, 

de mug en de spin, maar ook de mooi gekleurde 

vlinder. Leer ons met open ogen kijken, leer ons 

genieten van al het mooie en het goede dat U ons 

geeft.  

Laat ons bidden:  

  

Goede God, U hebt ons de aarde gegeven.  

We kunnen er meer dan genoeg voedsel uit laten groeien om 

alle mensen eten te geven.  

Toch lijden veel mensen honger, omdat wij 

niet weten te delen met elkaar. Laat ons 

voelen hoe fijn het kan zijn om niet alles 

voor onszelf te willen houden, maar te delen 

met anderen. Laat ons bidden:  



10  

Goede God, als ik naar de grote wereld kijk, zie 

ik veel ellende en verdriet.  

Leer mij blijdschap, vrede en geluk te brengen thuis, bij 

vrienden of op school dan mag ik zoals Jezus een 

voorbeeld zijn voor anderen.  

Laat ons bidden:  

  

INTENTIES  

  

TAFEL KLAARMAKEN / COLLECTE  

Voor de collecte kunt u ook gebruik maken van de Givt-app  

 

♫ Lied: Hou je aan de regels  

Refrein:  

Hou je aan de regels, anders maak je brokken  

Hou je aan de regels, en kijk goed uit je doppen  

Hou je aan de regels, anders gaat het fout  

Hou je aan de regels, dat geldt voor jong en oud  

  

De vader van mijn vriendje heeft een hele stoere bak met 

spoilers, brede bandjes, automaat en kanteldak Hij reed laatst 

veel te hard en heeft de bocht toen niet gezien  

Nu zit ‘ie met een schade van een mieletje of tien, dus…  

Refrein  

  

Fikkie stoken vind ik echt het mooiste wat er is  

Maar na de laatste keer toen ging het wel een beetje mis  

Het leek eerst zo onschuldig met alleen die oude krant  

Maar nu is het schuurtje tot de grond toe afgebrand, dus…  

Refrein  

  

Van Mark Rutte, hij is de minister-president, mogen we 

niet leven zoals wij dat zijn gewend Als wij daaraan 

gehoorzaam zijn en doen wat hij ons zegt dan komen we 

uiteindelijk toch nog goed terecht, dus…  

Refrein  
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VIERING VAN DE EUCHARISTIE  

 

Dank U wel God, dat alle leven uit uw hand komt.   

U gaf het ons en ziet ons graag gelukkig.   

Daarom hebt U Jezus uit de dood gered.   

En ook aan ons hebt u een leven zonder eind en zonder  pijn 

en tranen beloofd.  

Wij danken U hiervoor. Samen met alle mensen die in U geloven, zingen wij U toe:  

 

Het koor zingt:  

‘Vader in de hemel die al het goede geeft, wij 

danken U, wij danken U voor al wat leeft.’  

  

Ja, God, U bent goed voor ons en voor alle mensen.   

Wij danken U voor Jezus, uw Zoon. Hij kwam in de wereld om mensen dichter bij U 

en bij elkaar te brengen.   

Hij heeft ons gezegd wie wij zijn: broers en zusters van elkaar, kinderen van U, onze 

Vader.  

Op dit moment brengt Hij ons samen rond deze ene tafel  om 

te doen wat Hij heeft voorgedaan.   

Goede Vader, heilig deze gaven, brood en wijn, zodat zij Lichaam en Bloed worden 

van Jezus Christus, uw Zoon.  

 

 

Want op de avond voordat Hij zijn leven voor ons gaf,  was 

Hij met zijn vrienden voor het laatst aan tafel.   

Hij nam brood, dankte U, brak het, gaf het hun en zei:  ‘Neemt 

en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn Lichaam,  dat voor 

jullie gegeven wordt.’  
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Zo nam Hij ook de beker met wijn, Hij dankte U, gaf hem aan zijn leerlingen en zei:  

‘Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe 

Verbond, dit is mijn Bloed dat voor jullie en alle mensen wordt vergoten tot 

vergeving van de zonden’.  

  

Daarna zei Hij tot hen: ‘Blijft dit doen om Mij te gedenken’.   

  
 

Het koor zingt:  

‘Vader in de hemel die al het goede geeft, wij 

danken U, wij danken U voor al wat leeft.’  

  

Daarom zijn wij hier samen, Vader, en denken blij en dankbaar aan wat Jezus deed 

voor ons. Wij vieren zijn dood en verrijzenis en wij doen wat Hij ons heeft 

voorgedaan. Wij bidden U: maak ons door dit Brood ook sterk, zend uw heilige 

Geest en geef dat wij meer en meer gaan doen wat U van ons verwacht. Denk, 

Heer, aan paus Franciscus en aan onze bisschoppen. Help iedereen die Jezus wil 

volgen: laat hen vrede brengen aan alle mensen.  

Help ons blijdschap brengen aan allen die leven in verdriet. God, onze Vader, 

breng ons allemaal eens voorgoed thuis bij U  samen met Maria, zijn moeder, 

en met alle heiligen. Dan zullen wij met Jezus Christus voor altijd bij U zijn.   

  

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, God, in alle eeuwen der 

eeuwen. Amen.  
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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. 

 

♫ VREDESLIED: Vrede wens ik je toe / Sjaloom 

 
 Vrede wens ik je toe. Liefde wens ik je toe.  
Moge God je behoeden, leef met zijn liefde.  

Vrede wens ik je toe!  

  

Sjaloom chaverim, sjaloom chaverim  

Sjaloom, sjaloom Lehitra-oth, Lehitra-oth Sjaloom, 

sjaloom!  

  

Vrede wens ik je toe. Aandacht wens ik je toe.  

Dat er mensen zijn met wie je kunt delen.  

Vrede wens ik je toe!  

  

COMMUNIE-UITREIKING  

  

♫COMMUNIELIED: Het kriebelt in je zij   

 

Geluk, dat is een knuffel die altijd op jou past.  

Geluk is een kastanje je houdt hem stevig vast.  

Geluk dat is een touwtje en daaraan een ballon.  

Geluk is spelen in de sneeuw en zwemmen in de zon.  

  

Refrein:  

Geluk, geluk, geluk!  

Dat is een fijn gevoel.  

Want het wiebelt in je benen en het kriebelt in je zij.  

Je voelt vlinders diep van binnen  en je ogen staan heel blij!  

Weet jij wat ik bedoel… Dat is geluk!  
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Geluk dat is een glimlach de 

juf die aardig doet.  

Geluk is dat ze zeggen:  

Oh, dat kan jij heel goed!  

Geluk dat is alleen zijn  

en spelen met de poes.  

Geluk is als het lekker ruikt naar 

warme appelmoes.  

Refrein  

  

Geluk dat is een vriendje  

met wie je heel fijn speelt. 

Geluk is iemand hebben die 

heel veel met je deelt. 

Geluk dat is iets geven zo 

maak je iemand blij. Geluk 

is als je samen bent  

Iets fijns voor allebei  

Refrein  

  

SLOTGEDACHTE:   

(Geluk van Toon Hermans)  

  

Geluk is geen kathedraal, misschien een klein  

kapelletje. Geen kermis luid en kolossaal, 

misschien een carrouselletje.  

  

Geluk is geen zomer van smetteloos blauw, 

maar nu en dan een zonnetje.  

Geluk dat is geen zappelin,  

‘t is hooguit een ballonnetje.   

  

 

MEDEDELINGEN  

  

  

WEGZENDING EN ZEGEN  
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♫ SLOTLIED: Muziek laat je dromen   

Soms is het stil om me heen   

En ben ik helemaal alleen  

Of heb ik zo’n leeg gevoel   

Weet je wat ik bedoel?   

Totdat ik mooie klanken hoor  

  

Refrein:  

Want muziek laat je dromen  

Je dromen uitkomen  

Muziek is een taal, en die verstaan we  

allemaal Laat ons stralen  

Muziek brengt ons samen  

Muziek maakt ons een, en daarom zijn we nooit alleen, nooit alleen  

Want muziek laat je dromen  

Je dromen uitkomen  

Muziek is een taal, en die verstaan we allemaal, allemaal  

  

Als ik muziek hoor dan voel ik me vrij   

Ik dans, ik zing, en kan mezelf weer zijn  

Want muziek laat je dromen  

Dus laat ze maar komen  

We voelen het ritme, en we zingen allemaal  

Oh,woho  

Refrein  

  

  

 

 

 

 

Wil je meezingen met ons jeugdkoor?  

Geef je dan op via:  

urbanissimo@outlook.com  
  


