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Openingslied: Zingt en speelt voor de Heer van ganser harte. 
 
Refrein: Zingt en speelt voor de Heer van ganser harte. 
 Zegt voor alles dank aan God. 2x 
 
Zingt nu de Heer een nieuw lied,  
een nieuw lied, zingt de Heer, 
aarde alom; zingt de Heer, zegent zijn naam,  
dag op dag verkondigt zijn heil.  Refrein 
 
Eert de Heer om zijn heerlijke naam: 
draagt dan uw gaven, uw gaven Hem aan. 
komt in zijn hoven, zijn hoven getreden. 
Buigt, plechtig getooid, voor de Heer. Refrein 
 
 
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 brevis et solemnis in C. 
 W.A. Mozart (1756-1791) 
 
Kyrie  

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

Gebed bij de opening van de Schrift 
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Eerste lezing: Amos 7, 12-15 
 

In die tijd zei Amásja (de priester van Bethel) tot Amos: ‘Ziener, u moet 
maken dat u wegkomt! Verdwijn naar Juda en verdien daar uw brood 
maar met profeteren! Hier in Betel mag u niet meer profeteren, want 
dit heiligdom is van de koning en dit gebouw van het rijk.’ Amos gaf 
Amásja ten antwoord: ‘Ik ben geen profeet of lid van een 
profetengilde, ik ben veehoeder en vijgenkweker. Maar de Heer heeft 
mij achter mijn beesten weggehaald en het is de Heer die mij gezegd 
heeft: Trek als profeet naar mijn volk Israël.’ 
 

Zo spreekt de Heer – Wij danken God 
 
Antwoordpsalm: Psalm 85 
 
Refrein: Laat ons uw barmhartigheid zien, geef ons uw heil, o Heer. 
 
Aanhoren zal ik wat God tot mij zegt,  
voorzeker een woord van verzoening.  
Zijn heil is nabij voor hen die Hem vrezen,  
zijn glorie komt weer bij ons wonen.    Refrein 
 
Als trouw en erbarmen elkaar tegemoet gaan  
als vrede en recht elkander omhelzen.  
Dan zal de trouw uit de aarde ontspruiten,  
en ziet uit de hemel gerechtigheid neer.   Refrein 
 
Dan zal de Heer ons zijn zegen schenken  
en draagt ons land rijke vrucht.  
Dan zal voor Hem uit gerechtigheid gaan  
en voorspoed zijn schreden volgen.    Refrein 
 
 
Tweede lezing: Efeziërs 1, 3-14  

Broeders en zusters, gezegend is God, de Vader van onze Heer 
Jezus Christus, die ons in de hemelen in Christus heeft gezegend met 
elke geestelijke zegen. In Hem heeft Hij ons uitverkoren vóór de 
grondlegging der wereld, om heilig en vlekkeloos te zijn voor zijn 
aangezicht. In liefde heeft Hij ons voorbestemd zijn kinderen te 
worden door Jezus Christus, naar het welbehagen van zijn wil, tot lof 
van de heerlijkheid van zijn genade. Hiermee heeft Hij ons begiftigd   
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in de Geliefde, in wie wij de verlossing hebben door zijn bloed, de 
vergiffenis der zonden dankzij de rijkdom van zijn genade. Die heeft 
Hij ons meegedeeld als een overvloed van wijsheid en inzicht. Want 
Hij heeft ons zijn geheim raadsbesluit doen kennen, de beslissing die 
Hij in Christus had genomen ter verwezenlijking van de volheid der 
tijden: het heelal in Christus onder één Hoofd te brengen, alle wezens 
in de hemelen en alle wezens op aarde, in Hem. In Christus hebben 
wij ook ons erfdeel ontvangen, daartoe voorbestemd door de 
beschikking van Hem die alles tot stand brengt naar het besluit van 
zijn wil, opdat wij verbreiden de lof van zijn heerlijkheid, wij, die reeds 
te voren onze hoop op de Christus hadden gebouwd. In Christus zijt 
ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie van uw heil  
hebt aanhoord, in Hem zijt ook gij tot het geloof gekomen, verzegeld 
met de heilige Geest der belofte die het onderpand is van onze 
erfenis, tot verlossing van Gods eigen volk en tot lof van zijn 
heerlijkheid.  
 

Zo spreekt de Heer – Wij danken God 
 

Alleluia  
 
Halleluja, halleluja 
. 
Geprezen zijt Gij, Vader van hemel en aarde, omdat Gij de 
geheimen van het koninkrijk aan kinderen openbaart.  
 
 
Evangelie: Marcus 6, 7-13  
 
In die tijd riep Jezus de twaalf bij zich en begon hen twee aan twee uit 
te zenden. Hij gaf hen macht over de onreine geesten en verbood hen 
iets anders mee te nemen voor onderweg dan alleen een stok: geen 
voedsel, geen reiszak, geen kopergeld in hun gordel. ‘Wel moogt ge 
sandalen dragen, maar trekt geen dubbele kleding aan.’ Hij zei verder: 
‘Als ge ergens een huis binnengaat, blijft daar tot ge weer afreist. En 
is er een plaats waar men u niet ontvangt en niet naar u luistert, gaat 
daar dan weg en schudt het stof van uw voeten als een getuigenis 
tegen hen.’ Zij vertrokken om te prediken dat men zich moest bekeren. 
Zij dreven veel duivels uit, zalfden veel zieken met olie en genazen 
hen. 

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: I have decided to follow Jesus. 
 
I have decided to follow Jesus; 3x 
No turning back, no turning back. 

The world behind me, the cross before me; 3x 
No turning back, no turning back. 

Though none go with me, still I will follow; 3x 
No turning back, no turning back.  
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My cross I’ll carry, till I see Jesus; 3x 
No turning back, no turning back. 
 
Will you decide now to follow Jesus? 3x 
No turning back, no turning back. 
 
Vertaling: 
Ik heb besloten om Jezus te volgen; 3x 
Geen weg terug, geen weg terug. 

De wereld achter me, het kruis voor me; 3x 
Geen weg terug, geen weg terug. 
 
Hoewel niemand met mij meegaat, zal ik toch volgen; 3x 
Geen weg terug, geen weg terug. 
 
Mijn kruis zal ik dragen, tot ik Jezus zie; 3x 
Geen weg terug, geen weg terug. 
 
Beslis je nu om Jezus te volgen? 3x 
Geen weg terug, geen weg terug. 
 
 
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. 
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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.  
Door mens te worden heeft Hij de oude mensheid een nieuwe jeugd 
geschonken, en door het lijden te aanvaarden heeft Hij onze zonden 
uitgewist. De toegang tot het eeuwig leven heeft Hij vrij gemaakt door 
uit de doden te verrijzen; door naar U, zijn Vader, op te gaan heeft Hij 
de poort ontsloten die tot de hemel toegang geeft. 
Daarom, met alle engelen en heiligen, loven en aanbidden wij U 
zolang er woorden zijn en zingen  U toe vol vreugde:  

 
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. 
 
Ja Heer, Gij zijt werkelijk de heilige; heel uw schepping moet U wel 
prijzen, want door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, maakt Gij 
alles levend en heilig, in de kracht van de heilige Geest. Altijd blijft Gij 
bezig U een volk bijeen te brengen uit alle naties en rassen en talen; 
want van oost tot west moet door een zuivere offergave hulde worden 
gebracht aan uw Naam.  
 

Wij hebben deze gaven dan ook hier gebracht om ze aan U toe te 
wijden. In alle ootmoed vragen wij U, ze te heiligen door uw Geest, en 
ze Lichaam en Bloed te doen zijn van Jezus Christus, uw Zoon, onze 
Heer, op wiens woord wij deze geheimen vieren.       
 

Want in de nacht dat Hij werd overgeleverd nam Hij brood en sprak 
daarover het dankgebed om uw Naam te verheerlijken. Toen brak Hij 
het brood, gaf het aan zijn leerlingen en zei:  
NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN, WANT DIT IS MIJN LICHAAM, DAT 

VOOR U GEGEVEN WORDT. 
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Zo nam Hij ook na de maaltijd de beker en sprak een zegenbede om 
uw Naam te verheerlijken. Hij gaf hem 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.  
 
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, Heer, gedenken wij het heilzaam lijden en sterven van uw 
Zoon, zijn glorievolle verrijzenis en zijn verheffing aan uw rechterhand; 
zo staan wij vol verwachting open voor zijn wederkomst, en bieden U 
vol dankbaarheid dit offer aan, zo levend en heilig. 
 

Wij vragen U, Heer, zie welwillend neer op het offer van uw kerk, en 
wil er uw Zoon in herkennen, door wiens dood Gij ons met U verzoend 
hebt. Geef dat wij mogen worden verkwikt door het nuttigen van zijn 
Lichaam en Bloed. Vervul ons van zijn heilige Geest opdat men ons 
in Christus zal zien worden tot één lichaam en één geest.  
Moge Hij ons maken tot een blijvende offergave voor U: dan zullen wij 
het erfdeel verkrijgen dat Gij ons beloofd hebt, samen met Maria, de 
heilige Maagd en Moeder van God, met de heilige Jozef, haar 
bruidegom, samen met uw apostelen en martelaren en met allen die 
in uw heerlijkheid zijn en daar voor ons bidden.  
 

Mogen de vrede in de wereld en het heil van alle mensen toenemen 
door dit offer van uw Zoon, dat ons in handen is gegeven opdat wij 
met U worden verzoend. 
Maak uw volk, onderweg hier op aarde, sterk in liefde en geloof: 
samen met uw dienaar Franciscus, onze paus, en Johannes, onze 
bisschop, met alle bisschoppen, de geestelijkheid en heel het gelovige 
volk dat Gij U hebt verworven.  
 

Wij vragen U, welwillend te staan tegenover de wensen van deze 
gemeenschap die hier bij U is, en waarvan Gij de Vader zijt. Goede 
God, breng in uw barmhartigheid al uw kinderen van overal bijeen.  
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Laat onze overleden broeders en zusters, ja, laat allen die U lief waren 
en die van hier zijn heengegaan, genadig binnen in uw rijk. Ook wijzelf 
hopen daar eens te mogen zijn, om met hen samen voor altijd te 
mogen genieten van uw heerlijkheid, door Christus onze Heer. In Hem 
schenkt Gij alles wat goed is aan deze wereld.  
 
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 – W.A. Mozart (1756-1791) 

Ave verum corpus natum Gegroet waarachtig lichaam 
de Maria Virgine: geboren uit de Maagd Maria 
vere passum, immolatum dat werkelijk heeft geleden 
in cruce pro homine: en voor de mens geofferd  
Cuius latus perforatum is aan het kruis. 
unda fluxit et sanguine: Uit welks doorboorde zijde 
Esto nobis praegustatum water met bloed vloeide. 
in mortis examine. Wees voor ons een voorsmaak 
 tijdens de beproeving van de dood. 
 

 
Slotgebed  
 
Mededelingen 
 
Zending en zegen 
 
 
Slotlied: Pelgrimstocht der mensen 
 
Pelgrimstocht der mensen, veertig jaar woestijn. 
Onvervulde wensen. 't Land zal heerlijk zijn. 
Wie aanhoort ons bidden wie ziet naar ons om? 
God trek in ons midden, kom Heer Jezus kom. (2x) 
 
Vrucht van eenzaam sterven. 't Leven overwon. 
Wij gaan 't land nu erven. God is zelf haar zon, 
Trekkers, vol vertrouwen, werpt uw last op Hem. 
God is zelf aan het bouwen. 't Nieuw Jeruzalem. (2x) 
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Bezinning 

 
 

 
 

 
 

 


