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Openingslied: God heeft het eerste woord  
 
God heeft het eerste woord. 
Hij heeft in den beginne 
het licht doen overwinnen, 
Hij spreekt nog altijd voort. 
 
God heeft het eerste woord. 
Voor wij ter wereld kwamen, 
riep Hij ons reeds bij name, 
Zijn roep wordt nog gehoord. 
 
God heeft het laatste woord. 
Wat Hij van oudsher zeide, 
wordt aan het eind der tijden 
in heel Zijn rijk gehoord. 
 
God staat aan het begin 
en Hij komt aan het einde. 
Zijn woord is van het zijnde 
oorsprong en doel en zin. 
 
 
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. 
 
 
Vaste gezangen uit: Missa in Honorem  St. Jacobi. 
 C. van de Peet S.C.J. 
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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. 
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. 
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Gebed bij de opening van de Schrift 
 
 
Eerste lezing: Ezechiël 17,22-24 

Dit zegt de Heer God: ‘Dan zal Ik zelf van de top van de hoge ceder 
een twijgje nemen en dat in de grond zetten; van de bovenste van de 
jonge takken zal Ik een twijgje plukken en Ik zelf zal het planten op 
een hoge en verheven berg, op het gebergte van Israëls hoogland zal 
Ik het planten. Het zal takken dragen, vrucht vormen en een prachtige 
ceder worden. Daaronder zullen alle vogels van allerlei gevederte 
nestelen; in de schaduw van zijn takken zullen ze nestelen. En alle 
bomen van het open veld zullen erkennen dat Ik, de Heer, een 
sappige boom heb doen verdorren en een dorre boom tot bloei 
gebracht heb; Ik, de Heer, heb het gezegd en Ik zal het doen.’ 
 

Zo spreekt de Heer – Wij danken God. 
 
 
Antwoordpsalm: Psalm 92 
 
Refrein: Hoe heerlijk is het, Heer, U te prijzen. 
 
Hoe heerlijk is het de Heer te prijzen,  
uw Naam, Allerhoogste, te loven.  
Uw goedheid te melden iedere ochtend  
en heel de nacht door uw trouw.  
 
De vromen schieten als palmbomen op,  
als Libanon-ceders gedijend.  
Zij zijn geplant bij het huis van de Heer,  
zij komen tot bloei in Gods voorhof.  
 
Ook als zij reeds oud zijn dragen zij vruchten,  
zij blijven sappig en fris.  
Zij wijzen uit hoe rechtvaardig de Heer is,  
mijn Rots, in Hem is geen onrecht. 
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Tweede lezing: 2 Korintiërs 5,6-10 

Broeders en zusters, daarom houden wij altijd goede moed. Wij zijn 
ons bewust dat wij, zolang wij thuis zijn in het lichaam, ver zijn van de 
Heer. Wij leven in geloof, wij zien Hem niet. Maar wij houden moed en 
zouden liever uit het lichaam verhuizen om onze intrek te nemen bij 
de Heer. Daarom is onze enige eerzucht, hetzij thuis, hetzij in den 
vreemde, Hem te behagen. Want allen moeten wij voor Christus’ 
rechterstoel verschijnen, opdat ieder het loon ontvangt voor wat hij in 
dit leven heeft gedaan, goed of kwaad. 
 

Zo spreekt de Heer – Wij danken God 
 

 

Alleluia 

 

Alleluia. Alleluia. Alleluia. Alleluia.   

Gezegend de Koning die komt, in de naam des Heren. 

 

Evangelie: Marcus 4, 26-34 

In die tijd zei Jezus tot de menigte: ‘Het gaat met het Rijk Gods als 
met een man die zijn land bezaait; hij slaapt en staat op, ’s nachts en 
overdag, en onderwijl kiemt het zaad en schiet op, maar hij weet niet 
hoe. Uit eigen kracht brengt de aarde vruchten voort, eerst de groene 
halm, dan de aar, dan het volgroeide graan in de aar. Zodra de vrucht 
het toelaat slaat hij er de sikkel in, want het is tijd voor de oogst.’ En 
verder: ‘Welke vergelijking kunnen wij vinden voor het Rijk Gods en in 
welke gelijkenis zullen we het voorstellen? Het lijkt op een 
mosterdzaadje. Wanneer dat gezaaid wordt in de grond, is het wel het 
allerkleinste zaadje op aarde; maar eenmaal gezaaid schiet het op en 
het wordt groter dan alle tuingewassen, en het krijgt grote takken, 
zodat de vogels in zijn schaduw kunnen nestelen.’ In vele dergelijke 
gelijkenissen verkondigde Hij hen zijn leer op de wijze die zij konden 
verstaan. Anders dan in gelijkenissen sprak Hij niet tot hen, maar 
eenmaal met zijn leerlingen alleen gaf Hij van alles uitleg. 
 

Zo spreekt de Heer – Wij danken God. 
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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. 
 
 

Intermezzo: Gereedmaken van de Tafel 

 Collecte  
  
 Er wordt niet gecollecteerd.  
 U kunt uw gaven via de  
 GIVT app doneren of  
 bij het verlaten van de kerk. 
 
 
Lied: Laudate omnes gentes 
 
Laudate omnes gentes, laudate Dominum. 
Laudate omnes gentes, laudate Dominum. 
 
Verblijdt u alle volken, verblijdt u in de Heer 
Verblijdt u alle volken, en looft God altijd weer. 
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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 de  A: Hij is onze dankbaarheid 
 Heer, onze God.   waardig. 
 
Ja, het is een voorrecht, een hoge en heilzame plicht dat wij U, heilige 
Vader, altijd en overal danken door Jezus Christus, de Zoon van uw 
welbehagen. Hij is uw eigen Woord waardoor Gij alles geschapen 
hebt. Hem hebt Gij tot ons gezonden als Heiland en Verlosser. Hij is 
vlees geworden door de heilige Geest en uit een maagd geboren. 
Om uw wil te vervullen en U een heilig volk te verwerven strekte Hij 
zijn handen uit, opdat Hij door zijn lijden aan de dood een eind zou 
maken en de verrijzenis klaar als de dag voor onze ogen zou doen 
stralen. Daarom stemmen wij in met de engelen en met alle heiligen 
roemen wij uw heerlijkheid en wij juichen en zingen: 
 
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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Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig 
dan deze gaven met de dauw van uw heilige Geest, dat zij voor ons 
worden tot Lichaam en Bloed van Jezus Christus onze Heer. 
 
Toen Hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam 
Hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het zijn 
leerlingen met de woorden: 
NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN, WANT DIT IS MIJN LICHAAM, DAT 

VOOR U GEGEVEN WORDT. 

 
Zo nam Hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging 
uit, en gaf hem zijn leerlingen met deze 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.  

 
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. 
 
Zijn dood en verrijzenis indachtig, God bieden wij U aan het 
levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken U omdat Gij ons 
waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te 
verrichten. Zó delen wij in het Lichaam en Bloed van Christus en wij 
smeken U dat wij door de heilige Geest worden vergaderd tot één 
enige kudde.  
 
Denk toch, Heer, aan uw kerk, verspreid over de hele wereld, dat haar 
liefde volkomen wordt, één heilig volk met Franciscus, onze paus en 
Johannes, onze bisschop, en allen die uw heilig dienstwerk verrichten. 
 
Gedenk ook onze broeders en zusters die reeds ontslapen zijn in de 
hoop der verrijzenis, ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. 
Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat.  
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Wij vragen U, ontferm U over ons allen, opdat wij tezamen met de 
maagd Maria, de moeder van Christus, met de heilige Jozef, haar 
bruidegom, met de apostelen en met alle heiligen, die hier eens 
leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwig 
leven deelachtig te zijn en U loven en eren. Door Jezus Christus, uw 
Zoon. 
 
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 
 
 
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. 
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Communie  
 

P: Zalig zij ... 
A: Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt, maar spréék en    
 ik zal gezond worden. 
 
 
Communielied: Ave Verum – Edward Elgar (1857-1934)  
 
Ave verum corpus, natum ex Maria Virgine, 
vere passum, immolatum in cruce pro homine. 
Cujus latus perforatum vero fluxit sanguine; 
esto nobis praegustatum, mortis in examine. 
O Clemens, o dulcis Jesu, Fili Mariae. 
 
Jezus Zoon van God 
geboren uit de Maagd Maria, 
aan het kruis is Hij geslagen,  
opgeofferd voor de mens. 
Was ons schoon met bloed en water, 
stromend uit uw open wond. 
Wees ons voorbeeld nu en altijd  
tot in alle eeuwigheid. Amen. 
 
 
Slotgebed  
 
 
Mededelingen 
 
 
Zending en zegen 
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Slotlied: Als regen die de aarde drenkt 
 
Als regen die de aarde drenkt 
die droog en dorstig is: 
zo voedt het woord van God de mens 
die doods en duister is. 
  
Als zonlicht dat het groen gewas 
uit zaad ontkiemen doet: 
zo geeft het woord van God de mens 
luister en nieuwe gloed. 
 
Als schaduw die verkoeling brengt 
op 't heetste van de dag 
geneest het woord van God de mens 
die op bevrijding wacht. 
 
O God, vernieuw de dorre grond, 
verzacht wat is verhard: 
maak ons gehoorzaam aan Uw woord 
en mensen naar uw hart. 
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Bezinning 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


