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H. Livinusparochie 

in Herzele & Sint-Lievens-Houtem 
Bisdom Gent 

Ik geloof, Heer! 
 

4e zondag in de veertigdagentijd (A-cyclus) 
22 maart 2020 – Sint-Martinuskerk, Herzele 

 
 

Wij nodigen je van harte uit om écht mee te vieren, zingen en bidden. 
Ook al zal dat anders zijn dan je gewoon bent: 

via Radio Star of YouTube kunnen we – verbonden met elkaar – 
de Heer ontmoeten in zijn Woord en de tekenen van Brood en Beker. 

 
 
INTREDELIED: Oud het leven dat wij leiden 
(uit: Zingt Jubilate, uitgeverij Averbode) 
 
Oud het leven dat wij leiden, woordeloos verleden tijd. 
Afgegraasd de groene weiden en geen herder die ons weidt, 
en geen water dat ons drenkt, geen nieuw landschap dat ons wenkt. 
In een sleur van ongenade slepen wij ons voort ten kwade. 
 
Die ten goede ons gemaakt hebt, ons gewend, gekeerd tot U; 
liefste liefde die gewaakt hebt door de nachten heen tot nu, 
dat de weerwolf ons niet vond, dat de leeuw ons niet verslond; 
Laat dan nu de morgen komen, dat wij baden in uw stromen. 
 
Gij die nieuw zijt alle dagen, alle uren van de tijd; 
zoudt Gij één uur het verdragen dat Gij niet mijn toekomst zijt? 
Als een graf ben ik, zo dicht, wentel af het dood gewicht. 
Open mij een nieuw getijde, dat uw Naam mij zal bevrijden. 
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MOMENT VAN INKEER 
 
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 maagd Maria, alle engelen en heiligen, 
en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. 

 
 
KYRIEZANG: Wij zoeken hier uw aangezicht 
(uit: Zingt Jubilate, uitgeverij Averbode) 
 
Wij zoeken hier uw aangezicht. 
God, houd uw oog op ons gericht: Kyrie eleison! 
 
Om alles wat U tegenspreekt, 
een wereld waar uw Naam ontbreekt: Kyrie eleison! 
 
Uw Zoon heeft ons de weg gebaand.  
Wij zullen vol vertrouwen gaan: Kyrie eleison! 
 
 
LEZING uit het eerste boek Samuël (16,1b.6-7.10-13a) 
 

David tot koning gezalfd. 
 
 
PSALM 23 (22), 1-3a.3b-4.5.6 
(P28 uit: Zingt Jubilate, uitgeverij Averbode) 
 
R/ De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort. 
 
 
LEZING uit de brief van de heilige apostel Paulus 
   aan de christenen van Efeze (5,8-13) 
 

Christus’ licht zal over u stralen. 
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VERS VOOR HET EVANGELIE 
(3c uit: Zingt Jubilate, uitgeverij Averbode) 
 
Barmhartig de Heer en genadig. Barmhartige Heer, genadige God. 
Lankmoedig en rijk aan ontferming. Barmhartige Heer, genadige God. 
 
 
EVANGELIELEZING (Joh 9,1-41) 
 

De Blindgeborene. 

 

 

 

 
ACCLAMATIE NA HET EVANGELIE 
(3d uit: Zingt Jubilate, uitgeverij Averbode) 
 
Lof en eer zij U, Heer Jezus. Lof en eer zij U, Heer Jezus. 
 
 
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, en geboren uit de Maagd Maria, 
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, 
die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, 
die opgevaren is ten hemel, 
en zit aan de rechterhand van God, zijn 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 vergiffenis van de zonden, 
de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen. 
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BIJ DE VOORBEDE 
(3d uit: Zingt Jubilate, uitgeverij Averbode) 
 
Luister, Heer, wees ons genadig; laat komen uw Rijk en zijn gerechtigheid. 
 
 
OFFERANDE 

De coronacrisis raakt Broederlijk Delen midden in de campagneperiode. 
Daarom nodigen we jullie langs deze weg uit om de campagne te ondersteunen. 

 

Delen doet goed, nu meer dan ooit. 
 

Stort een gift via www.broederlijkdelen.be of via overschrijving 
BE12 0000 0000 9292 met de mededeling +++201/1000/50493+++ 

 

 
 
 
EUCHARISTISCH GEBED 
(42 uit: Zingt Jubilate, uitgeverij Averbode) 
 
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. 
 
 
(14d uit: Zingt Jubilate, uitgeverij Averbode) 
 
Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, 
verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. 
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ONZE VADER 
 
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. 

 
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. Amen. 
 
 
VREDESWENS 
 
 
LAM GODS 
(42 uit: Zingt Jubilate, uitgeverij Averbode) 
 
Lam Gods dat draagt de zonden van de wereld, ontferm U over ons. 
Lam Gods dat draagt de zonden van de wereld, ontferm U over ons. 
Lam Gods dat draagt de zonden van de wereld, geef ons uw vrede. 
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GEBED BIJ DE SPIRTUELE COMMUNIE 
 
Omdat u niet in de mogelijkheid bent om de eucharistie te onvangen, 
bidden we samen het gebed van de geestelijke of spirituele communie: 
A/ Mijn Jezus, 

ik geloof dat U in het Allerheiligst Sacrament tegenwoordig bent. 
Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart te verwelkomen. 
Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, 
vraag ik van U de genade van de geestelijke communie. 
Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. 
Draag mij in Uw Geest, en laat mij nooit van U gescheiden worden. 
Amen. 

 
 
COMMUNIEZANG: De Heer heeft mij gezien 
(uit: Zingt Jubilate, uitgeverij Averbode) 
 

1. De Heer heeft mij gezien en onverwacht 
ben ik opnieuw geboren en getogen. 
Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht, 
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen. 
Zo komt Hij steeds met stille overmacht 
en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen 

 
2. Hij doet met ons, Hij gaat ons in en uit. 

Heeft in zijn handen onze naam geschreven. 
De Heer wil ons bewonen als zijn huis, 
plant als een boom in ons zijn eigen leven, 
wil met ons spelen, neemt ons tot zijn bruid 
en wat wij zijn, Hij heeft het ons gegeven. 

 
3. Gij geeft het uw beminden in de slaap, 

Gij zaait uw Naam in onze diepste dromen. 
Gij hebt onszelf ontvankelijk gemaakt, 
zoals de regen neerdaalt in de bomen, 
zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat, 
zo zult Gij uw beminden overkomen. 
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ZENDING & ZEGEN 
 
 
TOEWIJDING AAN MARIA: 
Maria, wij komen u zingende begroeten (uit: Zingt Jubilate, uitgeverij Averbode) 

 
1. Maria, wij komen u zingende begroeten, 

wij noemen, Maria, uw zoete naam. 
Met velen tezamen om u te ontmoeten 
op de paden van ons zoekende bestaan. 
Maria, gezegende onder alle vrouwen,  
wij bidden u: reik ons uw moederhand 
die lief en die leed gans aan u toevertrouwen. 
Toon ons de weg naar Gods levende land. 

 
2. Bij u stroomt tezamen al wat er liep verloren 

aan lijden, aan zonde, aan pijn, verdriet. 
Bij u wordt bekering en nieuwheid geboren; 
lof en dank weerklinkt in stilte en in lied. 
En helpende handen en toegewijde zorgen 
verbinden de wereld aan Jezus’ kruis. 
Een nacht zonder licht wordt een heldere morgen. 
Leid ons, Maria, weer hoopvol naar huis. 

 
 
 

In prettige samenwerking met 

 
www.radiostar.be 


