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Introitus 

Benedicta sit sancta Gezegend zij de heilige Drie- 
Trinitas, atque indivisa  eenheid en de ongedeelde 
Unitas: confitebimur  Eenheid: wij willen Haar loven  
ei, quia fecit nobiscum en danken, want Zij heeft 
misericordiam suam. ons haar barmhartigheid getoond. 
Domine Dominus noster: Heer, onze Heer, 
quam admirabile est nomen hoe wonderbaar is uw Naam 
tuum in universa terra! over heel de aarde! 
 
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,   
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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. 
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: Deuteronomium 4,32-34.39-40 
 
Mozes sprak tot het volk en zei: ‘Ga de oude tijden maar na die u zijn 
voorafgegaan vanaf de dag dat God mensen op de aarde schiep. Kijk 
maar van het ene uiteinde van de hemel tot aan het andere: is er ooit 
zo iets groots gebeurd of is er ooit iets dergelijks gehoord? Heeft een 
volk ooit een God uit het vuur horen spreken zoals gij en daarbij het 
leven behouden? Of heeft ooit een God gepoogd uit een ander volk u 
te komen uitkiezen door beproevingen, door tekenen en wonderen, 
door oorlogen, met sterke hand en opgestoken arm, door grote, 
schrikwekkende daden, zoals de Heer uw God die voor uw ogen in 
Egypte heeft verricht? Erken dan heden en prent het in uw hart: de 
Heer is God in de hemel boven en op de aarde beneden; er is geen 
ander. Onderhoud zijn voorschriften en geboden die ik u heden geef. 
Dan zult gij met uw kinderen gelukkig zijn en lang leven op de grond 
die de Heer uw God u voor altijd schenkt.’ 
 

Zo spreekt de Heer - Wij danken God  
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Graduale 

Benedictus es, Domine, Geprezen zijt Gij, Heer, die 
qui intueris abyssos, et troont boven de cherubijnen 
sedes super Cherubim. –  en de zeeën doorschouwt.  
 
 
Tweede lezing: Romeinen 8,14-17 

Broeders en zusters, allen die zich laten leiden door de Geest van 
God zijn kinderen van God. De Geest die gij ontvangen hebt is er niet 
een van slaafsheid die u opnieuw vrees zou aanjagen. Gij hebt de 
geest van het kindschap ontvangen die ons doet uitroepen ‘Abba, 
Vader!’. De Geest zelf bevestigt het getuigenis van onze geest dat wij 
kinderen zijn van God. Maar als wij kinderen zijn dan zijn wij ook 
erfgenamen, en wel erfgenamen van God, tezamen met Christus, 
daar wij delen in zijn lijden, om ook te delen in zijn verheerlijking 
 

Zo spreekt de Heer - Wij danken God. 
 
 
Alleluia 

Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. 
Benedictus es, Domine, Geprezen zijt Gij, Heer, God 
Deus patrum nostrorum, van onze vaderen, en lof- 
et laudabilis in saecula. waardig alle eeuwen door. 
Alleluia. Alleluia. 
 
 
Evangelie: Matteüs 28,16-20 

De elf leerlingen begaven zich naar Galilea, naar de berg die Jezus 
hun aangewezen had. Toen zij Hem zagen wierpen ze zich in 
aanbidding neer; sommigen echter twijfelden.  
Jezus trad nader en sprak tot hen: ‘Mij is alle macht gegeven in de 
hemel en op aarde. Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen 
en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige 
Geest, en leert hun te onderhouden alles wat Ik u bevolen heb.’ ‘Zie 
Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld.’ 
 

Zo spreekt de Heer – Wij danken God. 
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Verkondiging 
 
 
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 met intenties – de intentiekaars wordt aangestoken 
 
Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
 
 
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. 
 
 
Offertorium 

Benedictus sit Deus Pater, Gezegend zij God de Vader, 
uni genitusque Dei Filius, gezegend de eniggeboren 
Sanctus quoque Spiritus: Zoon van God samen met de  
quia fecit nobiscum heilige Geest, want Hij heeft ons 
misericordiam suam. zijn barmhartigheid bewezen. 
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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 Christus onze Heer.  
Met uw veelgeliefde Zoon en met de heilige Geest zijt Gij één God, en 
onze enige Heer. Wat wij weten en geloven van U, Vader, dat weten 
en geloven wij ook van uw Zoon en van de heilige Geest. En wij 
belijden dat Gij God zijt, eeuwig, waarachtig, en getrouw, Gij drie 
personen, even goddelijk voor ons en even groot, o heilige 
Drievuldigheid, Gij, één van hart, één God die wij aanbidden.  
En ook de engelen aanbidden U, de cherubs voor uw troon, de 
serafijnen, zij roepen dag aan dag als uit één mond: 
 
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 
gloria tua. van 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. 
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Ja, waarlijk, heilig zijt Gij, Vader, Gij zijt de bron, uit U stroomt alle 
heiligheid. Stort uw Geest nu uit over deze gaven, zodat zij voor ons 
geheiligd worden tot Lichaam en Bloed van Jezus Christus, uw Zoon 
 
Toen Hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden aanvaardde, nam 
Hij brood in zijn handen, dankte U, brak het om het te verdelen onder 
zijn leerlingen, en sprak:  
NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN, WANT DIT IS MIJN LICHAAM DAT VOOR 

U GEGEVEN WORDT. 

 
Na de maaltijd nam Hij ook de beker in zijn handen, dankte U 
opnieuw, en reikte hem aan zijn leerlingen, en sprak: 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. 

 
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. 
 
Daarom gedenken wij, zoals Hij het heeft gewild, dat uw Zoon is 
gestorven en verrezen, heilige Vader, en wij bieden U aan wat Hij ons 
heeft gegeven: dit brood dat leven geeft en deze beker die ons redde 
van de dood.  
 
Wij danken U omdat Gij, sinds die dag, ons waardig hebt bevonden 
voor uw aanschijn te treden en U dit offer te bereiden. Wij hebben deel 
voortaan aan het Lichaam en het Bloed van uw eerstgeboren Zoon, 
en vragen U met aandrang dat wij naar elkaar toe groeien door de 
kracht van uw heilige Geest. 
Gedenk dan uw kerk, Heer, over de hele aarde, voltooi uw liefde in 
onze gemeenschap rondom de bisschop van Rome, paus Franciscus, 
onze bisschop Johannes en allen die Gij tot uw dienst hebt geroepen. 
 
Gedenk ook onze broeders en zusters die door de dood heen zijn 
gegaan en leven in de verwachting der verrijzenis. Gedenk alle 
mensen die gestorven zijn; neem hen op in uw barmhartigheid en laat 
hen treden in de luister van uw aanschijn. 
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Neem ook ons allen op in uw liefde, dan zullen wij, met de maagd 
Maria, de moeder van uw Zoon, met de heilige Jozef, haar bruidegom, 
met zijn apostelen en met allen die op deze aarde leefden in uw 
welbehagen, delen in uw eeuwig leven. Dan zal de lofzang die wij nu 
hebben aangeheven in dankbaar herdenken van uw geliefde Zoon 
aanhouden tot in uw heerlijkheid. 
 
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. 
 
 
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 
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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. 
 
 
Communio 

Data es mihi omnis Mij is alle macht gegeven 
potestas in caelo et in in de hemel en op aarde, 
terra, alleluia: euntes, alleluia. Gaat en maakt alle 
docete omnes gentes, volkeren tot mijn leerlingen 
baptizantes eos in nomine en doopt hen in de naam van de 
Patris, et Filii, et Spiritus Vader en de Zoon en de heilige 
Sancti, alleluia, alleluia. Geest, alleluia, alleluia. 
 
 
Slotgebed 
 
 
Mededelingen 
 
 
Zending en zegen 
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Slotlied: Zingt van de Vader 

Zingt van de Vader die in den beginne 
de mensen schiep, de dieren en de dingen: 
hemel en aarde wilt zijn naam bezingen: 
houdt Hem in ere! 
 
Zingt van de Zoon, licht voor onze ogen, 
bron van geluk voor wie Hem wil geloven: 
luistert naar Hem, het woord van alzo hoge: 
houdt Hem in ere! 
 
Zingt van de Geest, adem van het leven, 
duurzame kracht die mensen wordt gegeven: 
waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen: 
houdt Hem in ere! 
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Bezinning 

 
 

 


