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Openingslied: De dag gaat open 
 
 
Begroeting en inleiding 
 
 

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…..  
A: Amen. 
 
 
Heer ontferm U 

Heer, ontferm U  – Heer, ontferm U  
Christus, ontferm U  –  Christus, ontferm U  
Heer, ontferm U  –  Heer, ontferm U  
 
 
Gloria 
 
Eer aan God in den hoge en vrede op aarde aan de mensen die Hij 
liefheeft. – Wij loven U. – Wij prijzen en aanbidden U. – Wij 
verheerlijken U en zeggen U dank voor uw grote heerlijkheid. – 
Heer God, hemelse Koning, God, almachtige Vader; – Heer, 
eniggeboren Zoon, Jezus Christus; – Heer God, Lam Gods, 
Zoon van de Vader; – Gij, die wegneemt de zonden der wereld, 
ontferm U over ons. – Gij, die wegneemt de zonden der wereld, 
aanvaard ons gebed. – Gij, die zit aan de rechterhand van de 
Vader, ontferm U over ons. – Want Gij alleen zijt de Heilige. – Gij 
alleen de Heer. – Gij alleen de Allerhoogste, Jezus Christus, – met 
de heilige Geest in de heerlijkheid van God de Vader. Amen. 
 
 
Gebed bij de opening van de Schrift 
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Eerste lezing: Jesaja 55, 1-11 

Zo spreekt God de Heer: ‘Komt naar het water, gij allen die dorst 
lijdt! Ook gij die geen geld hebt, komt toch. Komt kopen, geniet 
zonder geld en zonder te betalen. Komt kopen wijn en melk. Wat 
geeft gij uw geld voor iets dat geen brood is? Wat geeft gij uw arbeid 
voor iets dat niet voedt? Luistert, luistert naar Mij: dan eet gij wat 
goed is, dan verzadigt gij u aan heerlijke spijs. Neigt uw oor en komt 
naar Mij en luistert en gij zult leven. Een blijvend verbond ga Ik 
sluiten met u; de gunst, aan David verleend, verloochen Ik niet. 
Hem heb Ik gemaakt tot getuige voor de volkeren, tot vorst en 
gebieder over de naties. Waarlijk, een volk zult gij roepen dat gij 
niet kent en een volk dat u niet kent, snelt naar u toe omwille van 
Israëls Heilige, die u verheerlijkt. Zoekt de Heer nu Hij zich laat 
vinden, roept Hem aan nu Hij nabij is. De ongerechtige moet zijn 
weg verlaten, de zondaar zijn gedachten; hij moet naar de Heer 
terugkeren. de Heer zal zich erbarmen terug naar onze God, die 
altijd wil vergeven. Uw gedachten zijn nu eenmaal niet mijn 
gedachten, mijn wegen niet uw wegen zegt het orakel van de Heer, 
maar zoals de hemel hoog boven de aarde is, zo hoog gaan mijn 
wegen uw wegen te boven en mijn gedachten uw gedachten. Zoals 
de regen en de sneeuw uit de hemel vallen en daar pas terugkeren 
wanneer zij de aarde hebben gedrenkt, haar hebben bevrucht, 
zodat zij groen wordt, wanneer zij het zaad aan de zaaier hebben 
gegeven en het brood aan de eter, zo zal het ook gaan met het 
woord dat komt uit mijn mond: het keert niet vruchteloos naar Mij 
terug; het keert pas weer wanneer het mijn wil volbracht heeft en 
zijn zending heeft vervuld.’  
 

Zo spreekt de Heer – Wij danken God. 
 
 
Antwoordpsalm: Jesaja 12 

Refrein: Verheugd zult ge water scheppen uit de bronnen van heil. 
 
Ja, Hij is de God van mijn heil, Hij geeft mij vertrouwen, ik hoef niet 
te vrezen; want Hij is mijn kracht, Hem prijs ik, Hij heeft mij redding 
gebracht.  
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Verheerlijkt de Heer, roept zijn Naam aan; maakt bij de volken zijn 
daden bekend, gedenkt hoe verheven zijn Naam is.   
 
Bezingt de Heer om zijn weergaloos werk, laat heel de aarde het 
weten. Verheugt en jubelt, die Sion bewoont, om Israëls Heilige, 
groot in uw midden. 
 
 
Tweede lezing: 1 Johannes 5,1-9 

Vrienden, iedereen die gelooft dat Jezus de verlosser is, is een kind 
van God. Welnu, wie de vader liefheeft, bemint ook het kind. Willen 
wij God liefhebben en zijn geboden onderhouden, dan moeten wij 
ook Gods kinderen liefhebben. Dat is onze maatstaf. God  
beminnen wil zeggen: zijn geboden onderhouden, en zijn geboden 
zijn niet moeilijk te onderhouden, want ieder die uit God geboren is 
overwint de wereld. En het wapen waarmee wij de wereld 
overwinnen is geen ander dan ons geloof. Niemand kan de wereld 
overwinnen dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is. Hij is 
het die gekomen is met water en bloed, Jezus Christus. Hij is 
gekomen niet door water alleen, maar door water en door bloed. De 
Geest betuigt  het omdat de Geest de waarheid is. Want er zijn drie 
getuigen, de Geest, het water en het bloed, en deze drie stemmen 
overeen. Als wij het getuigenis van mensen aannemen dan zeker 
dat van God, dat zoveel groter gezag heeft; God zelf waarborgt dit 
getuigenis dat Hij heeft afgelegd aangaande zijn Zoon.  
 

Zo spreekt de Heer – Wij danken God 
 

 

Alleluia  

 

Johannes zag Jezus naar zich toekomen en zei: Zie het Lam 
Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Alleluia. 
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Evangelie: Marcus 1,7-11 

In die tijd predikte Johannnes: ‘Na mij komt die sterker is dan ik, en 
ik ben niet waardig mij te bukken en de riem van zijn sandalen los 
te maken. Ik heb u gedoopt met water, maar Hij zal u dopen met de 
heilige Geest.’ In die tijd vertrok Jezus uit Nazaret in Galilea en liet 
zich in de Jordaan door Johannes dopen. En op hetzelfde ogenblik 
dat Hij uit het water opsteeg, zag Hij de hemel openscheuren en de 
Geest als een duif op zich neerdalen. En er kwam een stem uit de 
hemel: ‘Gij zijt mijn Zoon, mijn veelgeliefde; in U heb Ik welbehagen. 
 

Zo spreekt de Heer – Wij danken God. 
 
 
Overweging 
 
 
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; – de vergeving van de zonden; – de verrijzenis van het 
lichaam; – en het eeuwige leven. Amen. 
 
 
Voorbede en intenties – de intentiekaars wordt aangestoken 
 
A: Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons. 
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Intermezzo: Gereedmaken van de Tafel. 
 
 Er wordt niet gecollecteerd.  
 U kunt uw gaven via de  
 GIVT app doneren of in het  
 offerblok bij het verlaten  
 van de kerk. 
 
 
Lied: Jezus, U bent het licht 
 
Jezus, U bent het licht in ons leven; 
laat nimmer toe dat mijn duister tot mij spreekt. 
Jezus, U bent het licht in ons leven; 
open mij voor uw liefde, o Heer 
 
  
Bereiding van de gaven 

P: Bidt, broeders en zusters … 
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 
 
 
Eucharistisch gebed 

P: De Heer zal bij u zijn. A: De Heer zal u bewaren. 
P: Verheft uw hart. A: We zijn met ons hart bij de Heer. 
P: Brengen wij dank aan de  A: Hij is onze dankbaarheid 
 Heer, onze God.   waardig. 
 
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. Die, toen Hij eertijds kwam, 
kwetsbaar en klein, het werk van uw genade heeft voltooid, en vlees 
geworden is en voor ons allen open heeft gedaan die deur naar een 
geluk dat eeuwig duurt, een land dat Hij beloofd heeft en ons geven 
zal. Nú nog zien wij allen naar die toekomst uit, vol hoop en 
vastberaden; ooit zullen wij er binnengaan en wonen, wanneer Hij 
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komt in heerlijkheid voorgoed. Daarom, met alle engelen, machten 
en krachten, met allen die staan voor uw troon, loven en aanbidden 
wij U en bidden U toe vol vreugde: 
 
Heilig 

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. 
 
Heer, onze God, Gij zijt heilig en goed – en zó bekend met ons dat 
onze namen staan geschreven in uw hand. Geen mens zult Gij 
vergeten dank zij Jezus Christus, uw Zoon, die Gij hebt 
voortgebracht en uitgezonden hebt om tranen te drogen van 
mensen die geslagen zijn, om het hart te helen van mensen die 
gebroken zijn, om brood te worden voor vandaag en de vrede zelf  
te zijn.  
 
Wij danken U, dat Hij ons ruimte geeft en vrijheid schept. Wij 
danken U, dat Hij de naam geworden is voor heel ons leven ten  
einde toe.  
 
Heilig deze gaven, met de dauw van uw heilige Geest, dat zij voor 
ons worden tot Lichaam en Bloed van Jezus Christus onze Heer. 
 
Want in de nacht dat Hij zijn leven gaf, nam Hij brood in zijn handen 
– Hij zegende U, Hij brak het en gaf het aan zijn leerlingen met de 
woorden: NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN, WANT DIT IS MIJN 

LICHAAM DAT VOOR U GEGEVEN WORDT.  

 

Ook nam Hij de beker, zegende U weer, en gaf hem aan zijn 
leerlingen met de 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.  
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Verkondigen wij het mysterie van het geloof. 
 
A: Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker,  
 verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. 
 
Heer, onze God, zo gedenken wij Hem die weet wat lijden is en die 
de dood heeft gezien – die Gij hebt opgewekt en naam gegeven 
hebt, hoog boven alle namen. Jezus de Heer is Hij, Die Is En Blijven 
Zal – uw rechterhand – en tot Hij komt verkondigen wij Hem door 
deze levensbeker en door dit brood dat wordt gedeeld. 
 
Wij bidden U: zend dan uw Geest in ons, die over deze aarde gaat 
– en maak ons tot een volk dat recht doet om gerechtigheid; maak 
leven en welzijn toch groter en sterker dan oorlog en dood; en laat 
ons mensen zijn die woningen bouwen voor uw stad van vrede; 
breek het geweld in ons en breng ons thuis bij U uit kracht van Hem, 
de Mensenzoon hier in ons midden. 
 
Bevestig uw kerk die in ballingschap is en maak haar één in liefde 
en geloof, tezamen met uw dienaar Franciscus, onze paus, 
Johannes onze bisschop en met alle bisschoppen. 
 
Samen met heel uw volk, met Maria, altijd maagd, de moeder van 
de Heer, met de apostelen, martelaren en al uw heiligen, vragen wij 
om uw barmhartigheid voor levenden en doden, erkennen wij uw 
grootheid en brengen wij U onze dank. 
 
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. 

P: Verlos ons, Heer… 
A: Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid,  

in eeuwigheid. Amen 
 
 
Vredewens 
 
 
Lam Gods 
 

P: Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, 
A: ontferm U over ons. (2x) 
P: Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, 
A: geef ons de vrede. 
 

 

Communie  
 

P: Zalig zij ... 
A: Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt, maar spréék en  
 ik zal gezond worden. 
 
 
Communielied: Wie ingaat tot dit water 

Wie ingaat tot dit water: 
gaat in tot die het water schiep. 
De liefde van de Vader: 
is als het water diep. 
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Wie ingaat tot dit water: 
gaat met die inging in ons vlees. 
De Zoon van de genade: 
die uit de dood herrees. 
 
Wie ingaat tot dit water: 
ontvangt die op het water zweeft. 
Die is uit Zoon en Vader: 
de Geest die eeuwig leeft. 
 
 
En opstaand uit dit water: 
vergeet hij ’t land dat hij verliet. 
Omdat hij land en water: 
opnieuw geboren ziet. 

 
 
Slotgebed  
 
 
Mededelingen 
 
 
Zending en zegen 
 
 
Slotlied: De Geest des Heren is op Hem 
 
 
 
 
 
 

✓ Het verlaten van de kerk vindt plaats op 
aanwijzing van de begeleiders. 
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Bezinning 

 
 

 


