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Vaste gezangen uit  de “St. Aloysiusmis” 
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Intrede 
 
Openingslied: Wat zou de wereld anders zijn 

  

Wat zou de wereld anders zijn, 

als er in plaats van leed en pijn, 

geluk en goedheid heersen zou, 

verbondenheid, en goede trouw, 

als oorlog eens verdwenen was, 

en steden uit hun puin en as, 

voorgoed herrezen zouden zijn. 

Wat zou de wereld anders zijn! 

 

refrein: 

Breek die muren af, breek die deuren open, 

laat er voor de mensen, hoop op leven zijn! 

     

Wat zou de wereld anders zijn, 

als er eens mensen zouden zijn, 

die niet op eigen rechten staan, 

maar bruggen naar elkander slaan, 

als niemand meer gelukkig is,| 

zolang er nood en honger is, 

en wapens onze vrede zijn. 

Wat zou de wereld anders zijn!                                               Refrein 

 

Wat zou de wereld anders zijn, 

als wij genezen zouden zijn, 

van eigen dunk en zucht naar macht, 

die al zolang de oorlog bracht, 

en liefde ons eens en voorgoed, 

als echte mensen leven doet 

Dan zal er hoop en toekomst zijn, 

voor allen die op aarde zijn!                                                    Refrein 
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Kruisteken: 
 
Pr: In de naam van de Vader en de Zoon en de H. Geest. 
A: Amen. 
Pr: De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en 
 de gemeenschap van de heilige Geest zij met u allen. 
A: En met uw Geest. 
 
Begroeting 
 
Schuldbelijdenis: 
 A. 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 engelen en heiligen, 
en u, broeders en zusters, 
voor mij te bidden tot de Heer, onze God. 
P. Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden 
vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. 
A. Amen.  
 
Heer ontferm U: “Aloysiusmis” 
 
Gebed 

 
LITURGIE VAN HET WOORD 
 
Eerste lezing:  
Uit het eerste boek Samuël 
In die dagen zei de Heer tot Samuël: 'Vul een hoorn met olie: Ik 
zend u naar Isaï, de Betlehemiet, want een van zijn zonen heb ik 
voor het koningschap bestemd'. Toen Samuël daar aankwam, viel 
zijn blik op Eliab en hij dacht: Die daar voor de Heer staat is 
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ongetwijfeld zijn gezalfde! Maar de Heer zei tot Samuël: 'Ga niet af 
op zijn voorkomen of zijn rijzige gestalte: hem wil Ik niet. Want God 
ziet niet zoals een mens ziet; een mens kijkt naar het uiterlijk, maar 
de Heer naar het hart'. Zo stelde Isaï zeven van zijn zonen aan 
Samuël voor, maar Samuël zei tot Isaï: 'Geen van hen heeft de 
Heer uitverkoren'. Daarop vroeg hij aan Isaï: 'Zijn dat al uw 
jongens?'. Hij antwoordde :'Alleen de jongste ontbreekt: die hoedt 
de schapen'. Toen zei Samuël tot Isaï: 'Laat die dan halen, want we 
gaan niet aan tafel voordat hij hier is'. Isaï liet hem dus halen. De 
jongen was rossig, had mooie ogen en een prettig voorkomen. Nu 
zei de Heer:' Hem moet gij zalven: hij is het'. Samuël nam dus de 
hoorn met olie en zalfde hem te midden van zijn broers. Sedert die 
dag was de geest van de Heer vaardig over David. 
  
             

Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 

Tussenzang: Geef de liefde door 

 

Een vonk is al genoeg, om 'n vuur te doen ontbranden 

Dat wegdringt alle kou, uit kille mensenhuizen, 

zo gaat het met Gods liefde: heb je die eenmaal gevoeld, 

dan breng je vuur bij iedereen, geeft haar aan and'ren door 

  

De kracht der lentezon geeft bomen nieuwe knoppen 

geeft vogels nieuw gezang, doet de natuur herleven, 

zo gaat het met Gods liefde, heb je die eenmaal gevoeld, 

dan geef je kracht aan iedereen, geeft haar aan and'ren door 

  

De vreugde die ik vond, zeg zou die niets voor jou zijn, 

waarheen je weg ook leidt, op God kun je vertrouwen, 

ik roep het van de hoogste top, 'k wil dat de wereld het weet, 

dat ik Gods liefde heb gevoeld, ik geef het and'ren door, 

ik geef het and'ren door. 
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Evangelielezing: Johannes 9, 1-41 of 1. 6-9. 13-17. 34-38 
 

Pr: De Heer zij met u. 
A: En met uw geest. 
Pr: Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus 
 volgens Johannes  
A: Lof zij U, Christus. 
 

In die tijd zag Jezus in het voorbijgaan  
een man die blind was van zijn geboorte af.  
Hij spuwde op de grond,maakte met het speeksel slijk,  
bestreek daarmee de ogen van de man 
en zei tot hem “Ga u wassen in de vijver van Siloam,” 
- wat betekent: gezondene. –  
Hij ging ernaar toe, waste zich en kwam er ziende vandaan. 
 
Zijn buren nu en degenen die hem vroeger hadden zien bédelen, 
zeiden: “Is dat niet de man, die zat te bédelen?”  
Sommigen zeiden “Inderdaad, hij is het.” 
Anderen: “Neen, hij lijkt alleen maar op hem.” 
Hijzelf zei “Ik ben het.” 
 
Men bracht nu de man die blind geweest was 
bij de Farizeeën; de dag waarop Jezus slijk had gemaakt 
en zijn ogen geopend, was namelijk een sabbat. 
Ook de Farizeeën vroegen hem dus, 
hoe hij het gezicht herkregen had. 
Hij zei hun: “De man die Jezus heet, deed slijk op mijn ogen, 
ik waste mij en ik zie.” Toen zeiden sommige Farizeeën: 
“Die man komt niet van God,  
want Hij onderhoudt de sabbat niet.” 
Anderen zeiden: “Hoe zou een zondig mens  
zulke tekenen kunnen doen?” 
Zo was er verdeeldheid onder hen. 
 
Zij richtten zich opnieuw tot de blinde en vroegen: 
“Wat zegt gijzelf van Hem,  
daar Hij u toch de ogen geopend heeft?” 
Hij antwoordde: “Het is een profeet.” 
Zij voegden hem toe: “In zonden ben je geboren, 
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zo groot als je bent, en jij wilt ons de les lezen?” 
Toen wierpen ze hem buiten. 
 
Jezus vernam dat men hem buitengeworpen had 
en toen Hij hem aantrof, zei Hij: 
“Gelooft ge in de Mensenzoon?” 
Hij antwoordde: “Wie is dat, Heer? 
Dan zal ik in Hem geloven.” 
Jezus zei hem: “Gij ziet Hem,  
het is Degene die met u spreekt.” 
Toen zei hij: “Ik geloof, Heer.”  
En hij wierp zich voor Hem neer. 
 

Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Acclamatie:  “Aloysiusmis” 

 

Dit woord brengt ons als een licht dichterbij dan ooit bij de waarheid 

van het leven. 

 
Verkondiging:  

 
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; 
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de vergeving van de zonden; 
de verrijzenis van het lichaam; 
en het eeuwig leven. Amen. 
  
 
Voorbede / acclamatie: Verhoor ons bidden 
 
EUCHARISTISCHE LITURGIE 
 

Bereiding van de gaven 
 

Collecte:  
 

Ronde mandjes: voor onze geloofsgemeenschap 
Vierkante mandjes: Vastenactie Mensen onderweg Zuid-Soedan. 
Dit jaar staat de Vastenactiecampagne in het teken van mensen die 
op de vlucht zijn voor geweld, natuurrampen of een uitzichtloos 
bestaan. We ondersteunen een project in Zuid-Soedan. 
Zie uitgebreide tekst achterin dit boekje 

 
Offerandelied: Give, give give 
 
                                                          tekst & muziek: Gen Australië 
Refrein:   
          In every moment that we live.  
          We can give, give, give of ourselves. 
          And if we give, give, give in every moment that we live,  
          we can built a united world. 
  
Life's a gift for each of us 
and we can use it how we choose. 
But when we give we really start to live, 
let's make this world a better place. 
  
Let's start to...                                                                       Refrein 
  
Life's too short to waste our time 
chasing things that will not last. 
Let's use our time for something more. 
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Let's use our time to start to give. 
Let's make this world a home 
where all the people start to live as one. 
Let's start right now to change this world 
and we will see the hundredfold. 
  
If we will...                                                                           Refrein 2x 
 
 
Pr: Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan  
      worden door God, de almachtige Vader. 
A: Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer  
      van zijn naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk. 
 
Gebed over de gaven 

 
Het Eucharistisch gebed 

 
Pr: De Heer zij met u. 
A: En met uw geest. 
Pr: Verheft uw hart. 
A: Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
Pr: Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 
A:  Hij is onze dankbaarheid waardig. 
 
Prefatie:  van de 4e zondag 40-dagentijd 
 
Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw 
heerlijkheid, om heil en genezing te vinden zullen wij U danken, 
altijd en overal door Christus onze Heer. Door het mysterie van zijn 
menswording heeft Hij het volk, dat in duisternis dwaalde, het licht 
van het geloof geschonken. Aan allen die geboren werden als 
slaven van de zonde, gaf Hij het vermogen kinderen van God te 
worden door het bad van de wedergeboorte. Daarom wordt in de 
hemel en op aarde een nieuw lied gehoord van aanbidding, en met 
de engelen zingen ook wij U toe vol vreugde: 
  
 



 10 

Heilig: ” Aloysiusmis” 
 

Eucharistisch gebed: 2c 
 
Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig 
dan deze gaven met de dauw van uw heilige Geest, dat zij voor ons 
worden tot Lichaam en Bloed van Jezus Christus onze Heer. 
Toen Hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam 
Hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het zijn 
leerlingen met deze woorden: Neemt en eet hiervan, gij allen, want 
dit is mijn Lichaam, dat voor u gegeven wordt. 
  
Zo nam Hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de 
dankzegging uit, en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden: 
Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van 
het nieuwe altijddurende Verbond, dit is mijn Bloed dat voor u en 
alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit 
doen om Mij te gedenken. Verkondigen wij het mysterie van het 
geloof. 
  
Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, 
verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. 
  
Zijn dood en verrijzenis indachtig, God, bieden wij U aan het 
levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken U omdat Gij ons 
waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst 
te verrichten. Zó delen wij in het Lichaam en Bloed van Christus en 
wij smeken U dat wij door de heilige Geest worden vergaderd tot 
één enige kudde. Denk toch, Heer, aan uw kerk, verspreid over de 
hele wereld, dat haar liefde volkomen wordt, één heilig volk met 
Franciscus, onze paus, en Willem, onze bisschop, en allen die uw 
heilig dienstwerk verrichten. 
  
Gedenk ook onze broeders en zusters die reeds ontslapen zijn in 
de hoop der verrijzenis, ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw 
zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw 
gelaat. 
  
Wij vragen U, ontferm U over ons allen, opdat wij tezamen met de 
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maagd Maria, de moeder van Christus, met de heilige Jozef, haar 
bruidegom, met de apostelen en met alle heiligen, die hier eens 
leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwig 
leven deelachtig te zijn en U loven en eren. Door Jezus Christus, 
uw Zoon. 
  
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. 
 

Communieritus 
 

Gebed des Heren: Onze Vader  (indien gebeden) 
 
A. 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.    
 
Pr. Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef genadig vrede in onze 
dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, altijd vrij mogen 
zijn van zonde, en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl wij 
uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze 
Verlosser Jezus Christus.  
 
A.  Want van U is het koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid in 
eeuwigheid.  

 
Vredesritus 
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Breken van het brood 
 
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. 
  
Communie: 
 
Pr: Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. 
    Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. 
A: Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt,  
     maar spréék en ik zal gezond worden. 
 
Lied tijdens de communie: Jésus le Christ 
  
Jésus le Christ, lumiére intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me 
parler. 
Jésus le Christ, lumiére intérieure, donne moi d`accueillir ton 
amour. 
 
Vertaling: 
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 na de communie 
 

SLOTRITEN 
 
Zegen en wegzending:    (allen gaan staan) 

 
Pr: De Heer zij met u. 
A: En met uw geest. 
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Pr: Zegene u de almachtige God, de Vader,  
 de Zoon en de heilige Geest. 
A: Amen. 
Pr: Gaat allen heen in vrede. 
A: Wij danken God. 
 
Slotlied: Children of the sun 
                            muziek: Mirjam Timmer  tekst: Peter van Asten en 
                                                                        Edwin Schimscheimer 
 We're coming from far over oceans of time, 
we're coming from places we once left behind. 
We're looking for love 
in the heart of ev'ry man, 
we're looking for reasons we'll all understand. 
  
Refrein: We are in need 
              we want a place for ev'ry one. 
              We shine through love. 
              We are the children of the sun. 
  
We follow our dreams 
and we'll never stop. 
We follow our hopes and we'll never give up 
untill we have found 
the warmth of the sun 
until we are one.                                                                 Refrein      
  
 
Collecte: 
 
GEBRUIK GRATIS WIFI IN DIT KERKGEBOUW  
Wifi naam: gast rk kerk    Wachtwoord: 1234567890  
 

    
 

 Voor goede doel                                    Voor eigen parochie 
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Mensen onderweg 
 
Het project dat we steunen, richt zich op kwetsbare groepen 
ontheemden in de deelstaat Warrap, in het westen van Zuid-
Soedan. Het doel is ervoor te zorgen dat de deelnemers na afloop 
in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.  
Warrap is de meest onderontwikkelde deelstaat van het land en 
ging nog in 2020 gebukt onder periodes van ernstig geweld, 
veroorzaakt door diefstal van vee, conflicten over hulpbronnen, 
seksueel geweld en wraakacties. Door het geweld, de onveiligheid 
en de extreme voedselonzekerheid in het gebied verlaten mensen 
hun gemeenschappen en gaan op zoek naar voedsel en veiligheid. 
Niet voor niets zijn er in Warrap de meeste ontheemden van heel 
Zuid-Soedan: 287.000 mensen.  
 
De meeste mensen zijn hier afhankelijk van landbouw voor hun 
levensonderhoud. In grote delen van Zuid-Soedan zijn de 
infrastructuur én het ecosysteem echter erg fragiel. Zo werden in 
2020 60.000 mensen in Warrap getroffen door grote 
overstromingen, wat desastreuze gevolgen had voor hun 
voedselvoorziening. 
 

De 1500 deelnemers aan het 
Vastenactie-campagneproject – 
overwegend vrouwen, waaronder 
kwetsbare groepen als oudere 
vrouwen en vrouwen met een 
beperking - worden getraind in 
duurzame landbouw- en 
veeteeltmethodes. Doel is dat ze 
voldoende en gevarieerd voedsel 

voor hun familie kunnen verbouwen én voldoende zaaigoed 
overhouden voor het volgende seizoen. Door samen op te trekken 
in coöperaties, vormen de boeren bovendien een sterkere 
onderhandelingspartner voor partijen die hun oogst willen kopen en 
kunnen ze betere prijzen afspreken. Naast de trainingen ontvangen 
de deelnemers ook zaaigoed en gereedschappen om de grond te 
bewerken.  
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VASTENACTIE HOUTEN OLV Ten Hemelopneming, 
Loerikseweg 12, 3991 AD  Houten    
ING: NL75INGB0000582707     
 
Hongerdoek 'De weg naar de Ander'  
 

 
 
OVERWEGING BIJ DE HONGERDOEK  
 

Jezus gaat om met mensen die anderen mijden. Hij zit aan tafel 
met tollenaars en zondaars. Hiermee stapt Hij over grenzen heen. 
Wij worden opgeroepen om ook over onze eigen grenzen heen te 
kijken. Staan we daarom vandaag stil bij ‘Jezus en een 
Samaritaanse vrouw’. Jezus gaat in gesprek met de vrouw, iets wat 
niet was toegestaan. Maar Jezus trekt zich niets aan van 
vooroordelen en beoordeelt de mens niet op zijn of haar afkomst. 
Iedere mens is uniek en onvervangbaar. Iedere mens is welkom bij 
God. Daarom aan ons de oproep: beoordeel mensen niet op hun 
afkomst, hun levenswijze en hun geloof. Treed hen open en 
ontvankelijk tegemoet en ga eerlijke relaties aan. Het verrijkt ons 
leven en maakt ons vrij. 

 
Vieringen komende week en komend weekend 
 

 

Zo. 26-03 11.00 uur Eucharistieviering m.m.v. koor 
Cantilene 
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Mededelingen: 
 
Koffiedrinken 
Iedere woensdag is er van 10.00 uur tot 12.00 uur een gezellige 
koffieochtend in de dagkapel.  
U bent van harte hierbij uitgenodigd. 

Palmpasenstokken maken 
Op zondag 2 april a.s. is het Palmpasen en dan gaan we na de 
kinderviering van 9.30 uur Palmpasenstokken maken. 

Men dient zich hiervoor aan te melden via houten@pj23.nl 
 
 
10 sporen naar de toekomst. 

Op maandag 27 maart komt Leo Fijen spreken over zijn ideeën hoe 
we onze geloofsgemeenschap kunnen versterken. Over hoe we als 
lokale kerk gastvrij en uitnodigend kunnen zijn. 

U bent welkom van af kwart voor acht, de lezing zelf begint om 
20.00 uur en is hier in onze pastorie. Meer informatie vindt u in 
Open Venster op blz. 18 of op de website van de parochie 
(www.pj23.nl). We vinden het fijn als u zich van te voren opgeeft 
via wegvangeloven@gmail.com  
 
 
                      Wij wensen u een fijne zondag 
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