
 

 

Licht dat verlost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
19 maart 2023: Vierde zondag in de veertigdagentijd 

Voorgangers: Pastor Sandor Koppers  
            Lisette de Block  

Muzikale begeleiding: Anneke van Huissteden 
 

 

 

♫ Openingslied: Gedenken wij dankbaar                         GvL 441 

Begroeting en inleiding 

Gebed om vergeving:      
♫  Heer, ontferm U                         GvL 224 

Openingsgebed 

1e lezing: 1 Samuel 16,1b.6-7.10-13a 

♫ Tussenzang: Want mijn Herder is de Heer.             Ps. 23 III 



 

Vers voor evangelie: Joh. 8,12b 

Evangelie: Johannes  9, 1-41  

♫ Acclamatie:  Als alles duister is, 
   ontsteek dan een lichtend vuur, 
   dat nooit meer dooft, 
   een vuur dat nooit meer dooft. (2x) 
Overweging  

 

Geloofs belijdenis:               GvL 722 

Voorbeden  
 
 
 
 
 
Collecte –  klaarmaken van de tafel 

U kunt u gaven op verschillenden manieren overmaken. Naast de 
collectezakjes en mandjes kunt u ook per bank overmaken of via Givt-app 
op uw telefoon of tablet. 

Bank: NL96RABO  0301047782 t.n.v. RK Parochie St. Bonifatius 

 

U kunt gebruik maken van deze QR-codes d.m.v. uw bank app.  



 

 
 

Hiervoor mijn dank. Pastoor Sandor Koppers 

 

Gebed over de gaven 

♫ heilig:                GvL 291 

Eucharistisch gebed:               GvL 729 

Onze Vader 

Vredeswens 

♫ Lam Gods:               GvL 334 

Nodiging – Communie 

♫ Communielied: Het lied van het brood ten leven     GvL 502 



 

Slotgedachte: 
Spreek een woord dat licht ontsteekt  
op het donkerste moment van de nacht. 
Open de ogen van ons hart 
zodat we leren zien met andere ogen 
Open ons hart heel voorzichtig  
zodat er een straaltje licht binnen kan komen. 
Maak ons warm diep van binnen  
zodat de liefde in ons vanzelf gaat stromen. 
Maak die liefde tot een rivier  
zodat zij kronkelt over de hele aarde. 
Bouw bruggen, hier en daar  
zodat mensen elkaar kunnen ontmoeten. 
Laat de kinderen dansen en spelen  
zodat de oude mensen kunnen lachen. 
Laat de dichters schrijven in geuren en kleuren  
zodat we later niet vergeten.  
Spreek een woord dat licht ontsteekt… 
Leer ons zien met andere ogen en alles wordt anders. 

Mededelingen 

Zending en zegen       

♫ Slotlied: De Heer zal ons bevrijden. Couplet 1-2-5 GvL 588 

 

 

 
Wilt u op de hoogte gehouden 

worden wanneer er vieringen in deze 
Bonifatiuskerk zijn? Kijk op: 
Katholiekalmere.nl 

We hebben ook vieringen die online te zien zijn, 
meestal op zondag om 10u00 via 

 
(St. Bonifatius Parochie Almere) 
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