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Openingslied: Hoort hoe God met mensen omgaat 
 
 
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. 
 
 
Kyrie  

Kyrie, eleison Heer, ontferm U  
Christe, eleison Christus, ontferm U  
Kyrie, eleison Heer, ontferm U  
 
 
Gloria 

Gloria in excelsis Deo Eer aan God in den hoge  
et in terra pax hominibus en vrede op aarde aan de 
bonae voluntatis. mensen die Hij liefheeft. 
Laudamus te. Wij loven U. 
Benedicimus te. Wij prijzen  
Adoramus te. en aanbidden U.  
Glorificamus te. Wij verheerlijken U  
Gratias agimus tibi propter  en zeggen U dank 
magnam gloriam tuam. voor uw grote heerlijkheid. 
Domine Deus, rex caelestis, Heer, God, hemelse koning,  
Deus Pater omnipotens; God, almachtige Vader. 
Domine Fili unigenite,  Heer, eniggeboren Zoon, 
Iesu Christe; Domine Deus, Jezus Christus; Heer God, 
Agnus Dei, Filius Patris; Lam Gods, Zoon van de Vader; 
Qui tollis peccata mundi, Gij, die wegneemt de zonden 
miserere nobis;  der wereld, ontferm U over ons.  
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Qui tollis peccata mundi, Gij, die wegneemt de zonden 
suscipe deprecationem der wereld, aanvaard ons ge- 
nostram; Qui sedes ad bed. Gij die zit aan de rechter- 
dexteram Patris,  hand van de Vader, 
miserere nobis. ontferm U over ons. 
Quoniam Tu solus Sanctus, Gij alleen zijt de Heilige, 
Tu solus Dominus, Gij alleen de Heer, 
Tu solus altissimus, Gij alleen de allerhoogste, 
Iesu Christe, Jezus Christus, 
cum Sancto Spiritu: in met de heilige Geest in de 
gloria Dei Patris. heerlijkheid van God de Vader. 
Amen. Amen. 
 
 
Gebed bij de opening van de Schrift 
 
 
Eerste lezing: Leviticus 13,1-2.45-46 

De Heer sprak tot Mozes: ‘Heeft iemand een gezwel, uitslag of een 
vlek op zijn huid en gaat het lijken op huidziekte, dan moet men hem 
bij de priester Aäron of bij een priester van diens geslacht brengen. 
Degene die aan huidziekte lijdt moet in gescheurde kleren lopen en 
zijn haren los laten hangen; hij moet zijn baard bedekken en roepen: 
Onrein, onrein! Zolang de ziekte duurt is hij onrein; hij moet apart 
wonen en buiten het kamp blijven.’ 
 

Zo spreekt de Heer – Wij danken God. 
 
 

Antwoordpsalm 32: Mijn toevlucht zijt Gij 

Refrein:  Mijn toevlucht zijt Gij, mijn redder in nood, 
 Gij hult mij in voorspoed en vreugde. 
 
Gelukkig degene wiens fout werd vergeven,  
wiens zonde door God werd bedekt.  
Gelukkig de mens die geen schuld heeft bij God,  
wiens hart geen misdaad verbergt.  
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Toen heb ik mijn zonde beleden voor U,  
mijn schuld niet langer ontkend.  
Ik sprak: Voor de Heer beken ik mijn fout;  
toen hebt Gij mijn zonde vergeven.  
 
Want talrijke rampen treffen de zondaar,  
maar God beschermt die vertrouwen op Hem.  
Weest blij in de Heer, alle vromen,  
verheugt u en jubelt, oprechten van hart. 
 
 
Tweede lezing: 1 Korintiërs 10,31-33;11,1 

Broeders en zusters, of gij dus eet of drinkt, of wat gij ook doet, doet 
alles ter ere Gods. Geeft geen aanstoot, noch aan Joden noch aan 
Grieken noch aan Gods kerk; ook ik tracht allen zoveel mogelijk 
terwille te zijn en ik zoek niet mijn eigen voordeel maar dat van de 
gemeenschap, opdat allen gered worden. Weest mijn navolgers zoals 
ik het ben van Christus. 
 

Zo spreekt de Heer – Wij danken God 
 

 
Alleluia  
 
Ik ben het Licht van de wereld, zegt de Heer. 
Wie Mij volgt zal het licht des levens bezitten. 
Alleluia. 
 
 
Evangelie: Marcus 1,40-45 

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 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 



6 

 

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.  

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 Heer, wij bidden U, verhoor ons. 
 
 
Intermezzo:  Gereedmaken van de Tafel 
 Collecte  
 
Collectelied: Cantate Domino 
 
Cantate Domino, cantate, cantate, 
cantate Domino canticum novum,  
laus eius in Ecclesia Sanctorum, 
in Ecclesia Sanctorum. 
Laetetur Israel in eo, laetetur, 
laetetur in eo, qui fecit eum, 
et filii Sion, et filii Sion exultent,  
exultent, exultent in rege suo. 
Exultent, exultent in rege suo.  
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Zingt voor de Heer, zingt, zingt, 
zingt voor de Heer een nieuw lied, 
looft Hem in zijn heiligdom, 
met de gemeenschap der heiligen. 
Verheugt u, Israel, in Hem, verheugt u, 
verheugt u in Hem die u gemaakt heeft, 
en kinderen van Sion, juicht kinderen van Sion, 
juicht, juicht voor uw koning. 
Juicht, juicht voor uw koning. 
 

 

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  A: Hij is onze dankbaarheid 
 de 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 Jezus Christus onze Heer. 
Die met ons onbestendig lot begaan, is vlees geworden, geboren uit 
de maagd; die, aan het kruis gestorven, ons gered heeft van de dood 
die eeuwig duren zou; die, opgestaan voorgoed, ons doet voortleven 
tot in eeuwigheid.  
Daarom, met alle engelen, machten en krachten, met allen die staan 
voor uw troon, loven en aanbidden wij U en zingen U toe met de 
woorden: 
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Sanctus en Benedictus 
 
Sanctus, sanctus, sanctus Heilig, heilig, heilig de Heer, 
Dominus Deus Sabaoth. de God der hemelse machten. 
Pleni sunt caeli et terra Vol zijn hemel en aarde van 
gloria tua.   uw heerlijkheid. 
Hosanna in excelsis.  Hosanna in den hoge. 
Benedictus qui venit  Gezegend Hij die komt 
in nomine Domini.  in de naam des Heren. 
Hosanna in excelsis.  Hosanna in den hoge. 
 
God, onze Vader, wij danken U met heel ons hart, want Gij hebt ons 
tot leven geroepen, Gij hebt ons bestemd voor het geluk in Jezus, uw 
Zoon, onze Heer. In Hem zien wij uw goedheid en uw wil om ons allen 
te redden. Hij is het verlossende Woord, uw helpende hand. Nooit 
willen wij vergeten, hoe Hij één werd met ons in lijden en dood. Onze 
last maakte Hij tot de zijne, zijn trouw werd de onze.Blijvend zijn wij U 
dank verschuldigd om Hem. 
 
God, onze Vader, wij vragen U: zend over dit brood en deze wijn de 
kracht van uw heilige Geest; dat zij voor ons het Lichaam en Bloed  
worden van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus. 
 
Toen het paasfeest op handen was kwam zijn uur. Hij had de zijnen 
in de wereld bemind; nu gaf Hij hen een bewijs van zijn liefde tot het 
uiterste toe. 
In het bewustzijn dat Hij van U was uitgegaan en naar U terugkeerde, 
heeft Hij het brood in zijn handen genomen, en zijn ogen opgeslagen 
naar U, God, zijn almachtige Vader, de zegen uitgesproken, het brood 

gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: NEEMT EN 

EET HIERVAN, GIJ ALLEN, WANT DIT IS MIJN LICHAAM DAT VOOR U GEGEVEN 

WORDT.  

 
Zo nam Hij ook, toen zij gegeten hadden, de beker in zijn handen, Hij 
sprak de zegen en het dankgebed, reikte hem over aan zijn leerlingen 

en zei: 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 
 
Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, 
onze Heer: zijn overgave in lijden en dood, de overwinning van zijn 
verrijzenis en de glorie van zijn hemelvaart; wij bieden U deze gaven 
aan, het levende brood en de heilzame beker, terwijl wij vol 
vertrouwen uitzien naar zijn komst in heerlijkheid.  
 
Zend nu, Vader, de Trooster en Helper in ons midden, uw heilige 
Geest. Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart. Sterk ons 
vertrouwen, verruim onze liefde. Raak ons met het vuur van uw Geest 
en breng ons elkaar nabij.  
 
Vrijmoedig in deze Geest bidden wij U, Vader, voor uw heilige Kerk. 
Bescherm haar en leid haar; geef haar vrede en eenheid over de hele 
wereld. Geef wijsheid en kracht aan paus Franciscus., aan onze 
bisschop Johannes en aan allen die Gij als herders in uw Kerk hebt 
aangesteld. 
 
Gedenk in uw goedheid ook degenen, die een bijzondere plaats 
innemen in ons hart, en vergeet niet hen, die door de dood van ons  
zijn heengegaan. 
 
Samen met heel uw volk, met de Maagd Maria, de Moeder van de 
Heer, met de apostelen, martelaren en al uw heiligen; samen ook met 
allen ter wereld, die op U hun vertrouwen hebben gesteld, vragen wij 
om uw barmhartigheid, erkennen wij uw grootheid en brengen wij U 
onze dank door Jezus, uw Zoon, onze Heer.  
 
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 

 
 
Agnus Dei  
 
Agnus Dei, Lam Gods, dat wegneemt 
qui tollis peccata mundi, de zonden der wereld, 
miserere nobis. (2x) ontferm U over ons. (2x) 
Agnus Dei, Lam Gods, dat wegneemt 
qui tollis peccata mundi, de zonden der wereld, 
dona nobis pacem. 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. 
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Communielied: Tantum ergo 
 
Tantum ergo Sacramentum 
veneremur cernui: et antiquum 
documentum novo cedat ritui: 
praestet fides supplementum 
sensuum defectui. 
 
Genitori, genitoque laus 
et jubilation, salus honor, 
virtus quoque sit et benediction: 
 
procedenti ab utroque 
comparsit laudatio.  
Amen. 
  

Eren wij dan diep gebogen 
dit zo heilig Sacrament. 
D’oude schaduw is vervlogen 
voor dit nieuwe testament. 
Wat de zinnen niet vermogen 
worde door ‘t geloof gekend. 
Ere zij aan God, de Vader, 
en dat elke tong belijd’ 
dat zijn Zoon de macht aanvaard 
heeft en regeert in heerlijkheid; 
lof ook aan de Geest: 
hun liefde, hun gelijk in 
majesteit. Amen. 

 
Slotgebed 
 
Mededelingen 
 
Zending en zegen 
 
Slotlied: Zingt van de Vader 
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Bezinning 

 
 
 
  


