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LIED VOORAF: HÉ, HALLO 
 

Hé, hallo. Welkom op dit feest. 
Ben je al wat vaker of nooit eerder hier geweest? 
 
Dat maakt niet uit, we gaan er tegen aan. 
Doe je met ons mee? Ga dan maar even staan. 
Spring zo hoog je kunt, …draai eens in het rond… 
Maak een diepe buiging en raak dan nu de grond. 
Armen in de lucht, zwaai ze heen en weer. 
Klap nu in je handen, zo prijzen wij de Heer. 
Hé, hallo, dat gaat super goed. 
Onze complimenten voor hoe jij dat zo snel doet! 
Er komt nog meer, dus blijf maar even staan. 
Doe weer met ons mee terwijl wij verder gaan. 
Zing eens lekker hard, la-la-la-la-la. 
En nu super zacht: la-la-la-la-la. 
Schud elkaar de hand en roep uit alle macht: YEAH! 
Handen in je zij, wiebel heen en weer. 
Met ons hele lichaam prijzen wij de Heer. 

 
INTREDELIED:  DE WERELD IS EEN TOVERBAL 
 

De wereld is een toverbal 
geen mens weet hoe het worden zal, 
Maar één ding dat weet iedereen: 
je kunt het niet alleen. 
 
Refr: Dus zullen we er samen iets van moeten maken 

                       de wereld is een mooi maar bewerkelijk ding, 
          dus zullen we er samen iets van moeten maken, 
          hé, hé, hé, hé, kom maar in de kring. 
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Bekijk een keer de wereldkaart, 
een mens is toch iets beters waard, 
je ziet dat het een puinhoop is, 
zo gaat het zeker mis.  Refr… 
 
We praten zus, we praten zo, 
we roepen ach en wee en oh, 
maar wil je elkaar echt goed verstaan, 
dan doe je er iets aan. Refr…    

 
KRUISTEKEN EN BEGROETING 
 
Pr: In de naam van de Vader en de Zoon de Heilige 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. 
 
WOORD VAN WELKOM 
 
DE WERELD OP Z’N KOP 
 
Carnaval op 1,5 meter… 
We hebben er wel even over na moeten denken: Kan dat wel? 
Moeten we dat wel doen? Veilig en gemakkelijk is om maar 
helemaal niets te doen. Maar dat niet álles mogelijk is 
betekent natuurlijk niet dat er níets mogelijk is. 
En wat is Carnaval anders dan de wereld die wij kennen éven 
op zijn kop zetten, afstanden overbruggen tussen hoog en 
laag, arm en rijk, ziek en gezond? Carnaval brengt mensen bij 
elkaar en geeft een beetje lucht aan de samenleving en de 
zwaarte van het bestaan. 
Dus ja, we vieren Carnaval op 1,5 meter, want we hebben zorg 
voor elkaar en weten ons op afstand met iedereen verbonden. 
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Deze viering gaat via internet de hele wereld over. Pastoor en 
prins thuis bij u op de bank. Moge deze viering u inspireren 
en vreugde geven. 
 
GEBED OM VERGEVING 
 
Goede God, mensen mogen plezier maken, maar soms 
vergeten wij om die vreugde met anderen te delen. Daarom 
bidden wij samen om vergeving: 
 
A:  Heer, ontferm U over ons 
 
Goede God, mensen mogen het goed hebben, maar soms 
vergeten wij dat ook anderen dat verdienen. Daarom bidden 
wij samen om vergeving: 
 
A:  Christus, ontferm U over ons 
 
Goede God, mensen mogen hun stem gebruiken en uitbundig 
zijn, maar soms vergeten wij om stil te worden en te luisteren. 
Daarom bidden wij samen om vergeving: 
 
A:  Heer, ontferm U over ons 
 
 
OPENINGSGEBED  
 
LIED: IK WIL EVEN BIJ U KOMEN 
 

Ik wil even bij U komen, in de stilte, heel alleen. 
Even uit de drukte, weg van iedereen. 
U kent mijn gedachten, mijn zorgen groot en klein. 
Maar het mooiste is dat ik bij U mezelf mag zijn. 
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U bent mijn vriend, U laat me nooit alleen. 
U bent mijn vriend, slaat uw armen om me heen. 
Iedere dag van mijn leven, op de weg die ik zal gaan, 
kan ik op U vertrouwen, U zult altijd naast me staan. 

 
Ik  wil even bij U komen, in de stilte, heel alleen. 
Even uit de drukte, weg van iedereen. 
Ik kniel aan uw voeten met eerbied en ontzag 
en vol dankbaarheid omdat ik bij U komen mag. 
 
U bent mijn vriend, U laat me nooit alleen. 
U bent mijn vriend, slaat uw armen om me heen. 
Iedere dag van mijn leven, op de weg die ik zal gaan, 
kan ik op U vertrouwen, U zult altijd naast me staan  2x 
 
Kan ik op U vertrouwen, U zult altijd naast me staan 

 
DIENST VAN HET WOORD 
 
EVANGELIE (allen gaan zo mogelijk staan) 
 
Pr:  De Heer zij met U. 
A: En met uw Geest. 
Pr: Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus  

volgens Marcus (1, 40-45) 
A: Lof zij u, Christus 
 
In die tijd kwam er eens een melaatse bij Jezus die op zijn 
knieën viel en Hem smeekte: “Als Gij wilt kunt Gij mij 
reinigen.” Door medelijden bewogen stak Hij de hand uit, 
raakte hem aan en sprak tot hem: “Ik wil, word rein.” 
Terstond verdween de melaatsheid en was hij gereinigd. 
Terwijl Hij hem wegstuurde vermaande Hij hem met klem: 
“Zorg ervoor dat ge aan niemand iets zegt, maar ga u laten 
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zien aan de priester en offer voor uw reiniging wat Mozes 
heeft voorgeschreven, om ze het bewijs te leveren.” 
Eenmaal vertrokken begon de man zijn verhaal overal in het 
openbaar te vertellen en ruchtbaarheid aan de zaak te geven, 
met het gevolg dat Jezus niet meer openlijk in de stad kon 
komen, maar buiten op eenzame plaatsen verbleef. Toch 
kwamen de mensen van alle kanten naar Hem toe. 
  
Woord van de Heer  
 
A: Wij danken God 
 
ACCLAMATIE OP HET EVANGELIE  
 

ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA 
    

OVERWEGING  
 
GELOOFSBELIJDENIS (allen gaan staan) 
 
Pr:  Ik geloof in God de Almachtige Vader, Schepper van 

hemel en aarde. 
A: Ik geloof in God die als een goede Vader ons het leven 

heeft gegeven, die ons draagt in Zijn liefde en ons nooit 
verlaat. 

Pr: Ik geloof in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze 
Heer, die geboren is uit de maagd Maria, die gestorven 
en begraven is, die uit de dood is opgestaan en leeft 
aan Gods rechterhand. 

A: Ik geloof in Jezus de Zoon van God, die ons de weg 
wijst naar zijn Vader, en een voorbeeld is van liefde en 
goedheid. 

Pr: Ik geloof in de Heilige Geest, de heilige katholieke Kerk, 
de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de 
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zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig 
leven. 

A.: Ik geloof in de Geest van God, die liefde is, die ons 
helpt om het goede te doen,  die ons troost en kracht 
geeft en ons samenbrengt in de kerk .  

            Amen 
 
VOORBEDEN  
 
Wij bidden voor de grote en kleine mensen die nooit kunnen  
laten zien wie ze zijn omdat ze tekort komen. Geen onderwijs,  
geen eten, geen vrienden of vriendinnen, geen dak boven hun  
hoofd. Dat zij zichzelf mogen worden, door lieve mensen om 
hen heen die hen helpen. Laat ons bidden: 
 
 A.    Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
 
Wij bidden voor alle mensen die op dit moment in nood zijn; 
voor hen voor wie alle maatregelen rondom het coronavirus  
een donkere wolk is in hun leven. Voor hen die door de deze 
maatregelen alles kwijt zijn geraakt of die door oorlog en  
geweld alles hebben moeten achterlaten. Dat ook voor hen 
het licht opnieuw mag schijnen en dat zij veilig een nieuw 
leven kunnen opbouwen. Laat ons bidden: 
 
A.    Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
 
Wij bidden voor alle mensen: dat de bezorgdheid van deze tijd 
niet zal ontsporen, maar dat wij blijven opkomen voor 
gerechtigheid. Dat vanuit ons hart al het goede tevoorschijn 
mag komen voor onze medemens. Laat ons bidden: 
 
A.    Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
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INTENTIES  
-Afsluitend gebed door de pastoor 
 
VIERING VAN DE EUCHARISTIE 
 
LIED: LEER ONS OM TE DELEN 

 
We zijn op deze wereld met zo velen, 
de een is arm de andere is rijk. 
De hoogste tijd om alles te gaan delen, 
voor God is immers iedereen gelijk. 
 
Leer ons om te delen. 
Leer ons om te delen. 
Leer ons van Uw koninkrijk. (2x) 
 
We hebben hier zoveel om mee te spelen. 
We gaan gewoon naar school toe elk jaar weer. 
Toch wordt het echt niet minder als we delen 
Uiteindelijk wordt het alleen maar meer. 

 
Leer ons om te delen. 
Leer ons om te delen. 
Leer ons van Uw liefde Heer (2x) 

 
PREFATIE 
 
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. 
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GEBED OVER DE GAVEN 
 
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. 
 
God onze Vader, U hebt ons bijeengeroepen. Wij zijn blij, dat 
we zo dicht bij U mogen zijn; nu kunnen wij U zelf vertellen 
waarom we zoveel van U houden. Er zijn zoveel mooie dingen 
op de wereld en soms zijn we zo blij van binnen. Dat hebben wij 
van U gekregen; wij danken U daarvoor. Elke morgen wordt het 
weer licht om ons heen en als we luisteren naar uw woorden 
zal het nooit donker worden in ons hart; wij danken U daarvoor. 
Op de hele wereld wonen zoveel verschillende mensen.  
Ze hebben allemaal van U het leven gekregen, evenals wij; wij 
danken U daarvoor. Ja, God, U bent echt een goede Vader. U 
houdt veel van ons en U maakt ons leven vol wonderlijke ver-
rassingen. Daarom zeggen wij voor U: 
 
A: Hemel en aarde zijn vol van uw glorie. Hosanna in den hoge.  
 
U bent een vader die met zijn gedachten altijd bij de mensen is 
en U wilt hen niet in de steek laten. Daarom hebt U Jezus aan 
ons gegeven; Hij is uw Zoon, U houdt veel van Hem. Hij is op 
aarde gekomen en aan het kruis gestorven om ons gelukkig te 
maken. Want veel zieken heeft Hij beter gemaakt, en als de 
mensen kwaad gedaan hadden zei Hij: Ik vergeef het jullie. Dat 
U veel van ons houdt, kunnen we zien aan wat Jezus heeft 
gedaan: Hij riep de kinderen bij zich om ze te zegenen.  
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Zo geeft Hij ook ons zijn zegen. Daarom zeggen wij U toe vol 
dankbaarheid: 
 
A: Gezegend Hij die komt in de Naam des Heren. 
    Hosanna in den hoge.  
 
Overal op de wereld zijn er mensen die U danken net als wij, U 
loven en prijzen. Met heel de Kerk, met allen die in Christus 
geloven, willen wij tot U bidden, samen met paus Franciscus en 
onze bisschop Willem. In de hemel loven en prijzen U: de 
heilige maagd Maria, de apostelen en alle heiligen. Samen met 
hen, en met de engelen zeggen wij: 
 
A: Heilig, heilig, heilig, de Heer, de God der hemelse machten.  
     Hosanna in den hoge. 
 
Heilige Vader, alle goede gaven hebben wij van U gekregen, ook 
dit brood en deze wijn. Wij willen U laten zien hoe dankbaar wij 
U zijn. Wij geven U daarom deze gaven terug en wij vragen: laat 
ze het Lichaam en Bloed worden van Jezus Christus, uw Zoon. 
Zo kunnen wij U aanbieden wat van U gekomen is. 
 
Want op de avond voordat Hij zou sterven, ging Jezus met zijn 
apostelen aan tafel. Hij nam brood in zijn handen en sprak een 
dankgebed uit. Toen deelde Hij het brood een zijn vrienden uit 
en zei:  

NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN, WANT DIT IS MIJN  
LICHAAM DAT VOOR U GEGEVEN WORDT. 

 
Toen ze gegeten hadden nam Hij een beker wijn en dankte zijn 
Vader. Hij gaf de beker aan zijn vrienden en zei: 
  
 NEEMT DEZE BEKER EN DRINKT HIER ALLEN UIT WANT 

DIT IS DE BEKER VAN HET NIEUWE, ALTIJDDURENDE 
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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. 

 
Vader in de hemel, we zijn hier om te doen wat Jezus heeft 
gezegd. U geven wij dit Brood voor het leven en deze Kelk van 
het heil. Wij roepen het uit: Jezus is gestorven en weer 
verrezen! Hij zal ook ons bij U brengen, Vader. Geef ons, vragen 
wij U, een plaats in uw liefde samen met Hem. 
 
A: Jezus is voor ons gestorven, Jezus is voor ons verrezen.  
     Jezus Christus, naar U zien wij uit! 
 
Vader, U houdt veel van ons. U geeft ons de heilige Geest. Die 
maakt ons blij. U nodigt ons uit aan deze tafel en wij ontvangen 
het Lichaam en Bloed van Jezus uw Zoon, die wil leven in ons 
hart. Vader, nooit zult U iemand vergeten. Wij bidden U, denk 
ook aan hen van wie wij zoveel houden. En de mensen die ge-
storven zijn, laat die bij U vrede vinden. Wees een vader voor 
allen die lijden en bedroefd zijn. Wees een vader voor de grote 
familie van alle christenen en voor alle mensen op de hele 
wereld. Door Jezus uw Zoon doet U al deze mooie dingen, wij 
zien ze en vinden ze mooi. Daarom zeggen wij: 
 
A: Jezus is voor ons gestorven, Jezus is voor ons verrezen.  
     Jezus Christus, naar U zien wij uit!  
 
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.  
 
A: Amen. 
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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. Amen. 

 
Pr: Verlos ons Heer, van alle kwaad en geef vrede in onze 

dagen, dat wij gesteund door Uw barmhartigheid, vrij 
mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle 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 
 
VREDESLIED:  ZEND UW VREDE 
 

Zend Uw vrede Heer, over ons. 
Zend Uw vrede Heer, over ons. 
Zend Uw vrede Heer, over ons. 
Uw vrede, over ons. 

 
UITNODIGING TOT DE COMMUNIE 
 
Pr: Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren: 
      Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. 
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A: Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt, maar spreek  
     en ik zal gezond worden. 
 
 
COMMUNIE 
 
 
 
 
 
 
LIED:  MAKE U BEAUTIFUL NOISE 
 

Make  a beautiful noise   (3x) 
Unto the Lord. 
Make a beautiful noise (3x) 
unto the Lord. 

 
   Refr: He is worthy of our praise 
 He is worthy of our praise, 
 so make a beautiful noise 
 unto the Lord. (2x) 
  

Clap, clap your hands, (3x) 
unto the Lord 
Clap, clap your hands (3x) 
unto the Lord.   Refr… 

 
Stamp, stamp your feet.  (3x) 
unto the Lord. 
Stamp, stamp your feet. (3x) 
Unto the Lord.  Refr… 
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GEBED NA DE COMMUNIE 
 
SLOTRITUS 
 
SLOTGEDACHTE  
 
Goede God, bij U is plaats voor alle mensen. 
Voor wie bang is, voor wie denkt dat hij slecht is, 
voor wie fouten heeft gemaakt. In Uw hart is plaats voor 
iedereen en voor alles wat bestaat. Wij mogen bij U onszelf 
zijn en wij danken U hiervoor. Door Jezus kunnen wij zien dat 
ook wij, iedereen een nieuwe kans moeten geven. Wij horen 
niemand uit te sluiten of aan de kant zetten, omdat wij in Uw 
liefde geloven. Echte liefde, die alles goed kan maken. Maak 
van ons, God, kinderen en volwassenen die echt proberen te 
leven zoals Jezus, Uw Zoon. Amen. 
 
MEDEDELINGEN  
 
ZENDING EN ZEGEN  
 
KORT WOORDJE door De Umdraeyers 
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LEUTEKUMS VOLKSLIED “LEUTEKUM MIEN PLAETSKE”  
 
 
Ich bun d’r geboren, ik kom d’r vandaon 
Ik heb er mien eerste stappen gedaon 
’t is Deutekum ’t staedje met zien möl  
waorin ik mien ’t gelukkigste vuul 
drei dagen bun ik uut ow niet weg te sloan 
as Leutekum wurd ow carnavals naam  
 
Refrein:  
Leutekum mien plaetske, wat holl ik toch veul van ow 
As ik weer um ow kerk draey, krieg ik zo’n fijn gevuul 
Ik zal oe dan ook nooit ruilen veur ’n andre plek 
Want in het plaetske Leutekum heb ik mien eigen stek (2 x) 
         
Met Carnaval trek ik van kroeg naor kroeg 
Kom ook wel weer thuus, maor dat is nooit zo vroeg 
Mien vrouw dut dan lilluk, lut mien d’r niet in 
Mor dat kan mie niks schealen, want ik heb goeje zin 
En as zie dan vrug waor kom ie nu vandaan 
Dan zing ik veur eur onder ’t slaopkamerraam.  Refr. 
 
Ik krieg an den dinsdag elk jaor weer de pest 
Ook al heb ik mien durs dan ruumschoots gelest 
En a’j mien dan ’s aovends bie ons Leut ziet staon 
Dan schrei ik toch stiekum een enkele traon 
Maor ik denk dan altied an ’t volgende jaor 
Dan bunt wie in Leutekum weer bie mekaar.  Refr. 
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VRIENDSCHAP 
 
Het kost niet zoveel een glimlach te schenken, 
of je hand op te steken voor een vriendelijke groet. 
Zoiets kan opeens de zon laten schijnen, 
in het hart van de mens die je zomaar ontmoet. 
 
Het kost niet zoveel een hand uit te steken, 
om een ander een beetje behulpzaam te zijn.  
Een dankbare blik is vaak de beloning, 
al was de moeite voor u slechts heel klein. 
 
Het kost niet zoveel om je hart open te zetten, 
voor de mensen om je heen, in vreugde en verdriet. 
Wees blij, dat je zo wat kan doen voor die ander, 
of is die ander je medemens niet? 
 
Het kost maar heel weinig, je arm om een schouder, 
of alleen maar even een zachte druk van een hand. 
’t lijkt voor de ander dan vaak of hij even, 
in een soort klein paradijs is beland. 
 
Het kost maar zo weinig om een ander te geven, 
iets wat je zelf ook zo heel graag ontvangt. 
Vriendschap! Alleen door dat weg te schenken, 
geef je iets waar ieder mens naar verlangt! 
 
 


