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Openingslied: Introïtus 

Da pacem, Domine,  Geef vrede, Heer, aan wie op  
sustinentibus te, ut prophetae U vertrouwen, toon dat uw profeten 
tui fideles inveniantur: de waarheid hebben gesproken. 
exaudi preces servi tui, Verhoor de gebeden van uw dienaar 
et plebis tuae Israël. en van uw volk Israël. 
Laetatus sum in his  Ik ben verheugd over wat mij  
quae dicta sunt mihi : gezegd is: naar het huis des  
in domum Domini ibimus. Heren zullen wij gaan. 
 
 
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 de Angelis 

 

 

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: Jesaja 50, 5-9a 

God de Heer heeft tot mij gesproken en ik heb mij niet verzet, ik ben 
niet teruggedeinsd. Mijn rug bood ik aan wie mij sloegen, mijn wangen 
aan wie mij de baard uitrukten en mijn gezicht heb ik niet afgewend van 
wie mij smaadden en mij bespuwden.  
God de Heer zal mij helpen: daarom zal ik niet beschaamd staan. Hij 
die mij vrij zal spreken is nabij. Wie is mijn tegenstander? Laten wij 
samen voor de rechter treden! Wie is mijn tegenpartij? Laat hij 
tegenover mij komen staan! God de Heer zal mij helpen: wie zal mij 
schuldig verklaren? 
 

Zo spreekt de Heer – Wij danken God 

 

 

Graduale 

Laetatus sum in his quae  Ik ben verheugd, omdat mij werd 
dicta sunt mihi: in domum  gezegd: ‘Wij gaan naar het huis van 
Domini ibimus. de Heer.’ 
 

 

Tweede lezing: Jakobus 2, 14-18 

Broeders en zusters, wat baat het een mens te beweren dat hij geloof 
heeft als hij geen daden kan laten zien? Kan zo’n geloof hem soms 
redden? Stel dat een broeder of zuster geen kleren heeft en niets om 
te eten en iemand van u zou zeggen: ‘Geluk ermee! Hou u warm en 
eet maar goed’, en hij zou niets doen om in hun stoffelijke nood te 
voorzien – wat heeft dat voor zin? Zo is ook het geloof, op zichzelf 
genomen, zonder zich in daden te uiten, dood. Misschien zal iemand 
zeggen: ‘Gij hebt de daad en ik heb het geloof.’ Dan antwoord ik: 
‘Bewijs me eerst dat ge geloof hebt als ge geen daden kunt tonen; dan 
zal ik u uit mijn daden mijn geloof bewijzen.’ 
 

Zo spreekt de Heer – Wij danken God  
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Alleluia 

 
Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. 
Timebunt gentes nomen tuum, De volken zullen uw naam vrezen 
Domine: et omnes reges en de vorsten van de wereld 
terrae gloriam tuam. Alleluia huiveren voor uw glorie. Alleluia 
 
 
Evangelie: Marcus 8, 27-35 

In die tijd trok Jezus met zijn leerlingen naar de dorpen rond Caesaréa 
van Filippus. Onderweg stelde Hij aan zijn leerlingen de vraag: ‘Wie 
zeggen de mensen dat Ik ben?’ Zij antwoordden Hem: ‘Johannes de 
Doper; anderen zeggen Elia en weer anderen zeggen dat Gij een van 
de profeten zijt.’ Daarop stelde Hij hun de vraag: ‘Maar gij, wie zegt gij 
dat Ik ben?’ Petrus antwoordde: ‘Gij zijt Christus.’ Maar Hij verbood hun 
nadrukkelijk iemand hierover te spreken. Daarop begon Hij hun te leren 
dat de Mensenzoon veel zou moeten lijden en door de oudsten, 
hogepriesters en de schriftgeleerden verworpen moest worden, maar 
dat Hij, na ter dood te zijn gebracht, drie dagen later zou verrijzen. Hij 
sprak deze woorden zonder terughoudendheid. Toen nam Petrus 
Jezus terzijde en begon Hem ernstig daarover te onderhouden. Maar 
zich omkerend keek Hij naar zijn leerlingen en voegde Petrus op 
strenge toon toe: ‘Ga weg, satan, terug! Want gij laat u leiden door 
menselijke overwegingen en niet door wat God wil.’ Nadat Hij behalve 
zijn leerlingen ook het volk bij zich had laten komen, sprak Hij tot hen: 
‘Wie mijn volgeling wil zijn moet Mij volgen door zichzelf te 
verloochenen en zijn kruis op te nemen. Want wie zijn leven wil redden, 
zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van Mij en het 
Evangelie zal het redden.’ 
 

Zo spreekt de Heer – Wij danken God 

 

Verkondiging 
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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. 
 
 Er wordt niet gecollecteerd.  
 U kunt uw gaven via de  
 GIVT app doneren of in het  
 offerblok bij het verlaten  
 van de kerk. 
 
 

Offertorium 

Sanctificavit Moyses Mozes wijdde een altaar voor de 
altare Domino,offerens super  Heer, droeg er brandoffers op en 
illud holocausta,et immolans  slachtte er offerdieren. Hij vierde 
victimas :fecit sacrificium  er een avondoffer op, vol heerlijke 
vespertinum in odorem  geur, voor God de Heer, ten 
suavitatis Domino Deo, aanschouwen van de kinderen 
in conspectu filiorum Israël. van Israël 
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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. 
 
U, God, almachtige Vader, danken en prijzen wij door onze Heer Jezus 
Christus voor uw werkzaamheid in de wereld.  
Want te midden van een mensheid die verdeeld is door onenigheid en 
tweespalt, ondervinden wij dat Gij ons hart ombuigt en bereid maakt tot 
verzoening; uw Geest immers beweegt het mensenhart, zodat vijanden 
weer met elkaar in gesprek gaan, tegenstanders elkander opnieuw de 
hand reiken en volkeren elkaar trachten te ontmoeten. Aan U is het te 
danken dat door de wil tot vrede twisten worden bijgelegd, haat door 
vergeving wordt overwonnen en wraak wijkt voor vergiffenis.  
Daarom danken en prijzen wij U, zonder ophouden, sluiten wij ons aan 
bij de lofzang van de engelen in de hemel, die U, Verhevene, toejuichen 
zonder einde: 
 
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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U, Heer van alle machten en krachten, prijzen wij door Jezus Christus, 
uw Zoon, die in uw Naam gekomen is. Hij is uw woord dat ons mensen 
redt, de hand die Gij zondaars reikt, de weg waarlangs uw vrede ons 
wordt aangeboden.  
 
God, Vader van ons allen, toen wij ons van U hadden afgewend, hebt 
Gij ons doen terugkeren door uw Zoon. Hem hebt Gij overgeleverd tot 
in de dood, opdat wij ons tot U bekeren en elkander beminnen.  
 
Daarom vieren wij de verzoening die Christus ons heeft gebracht, en 
vragen wij U: heilig deze gaven met de dauw van uw heilige Geest, nu 
wij de opdracht van uw Zoon vervullen.  
 
Want, voor Hij zijn leven ging geven om ons te bevrijden, nam Hij 
tijdens de maaltijd het brood in zijn handen, dankte en zegende U, brak 
het brood 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. 
 

Eveneens nam Hij op die avond de beker in zijn handen, prees uw 
liefde, vol ontferming, reikte de beker over 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. 
 
Heer onze God, uw Zoon heeft ons dit onderpand van zijn liefde 
nagelaten. Daarom gedenken wij zijn dood en verrijzenis en bieden wij 
U aan, wat Gij ons hebt gegeven: het offer van volkomen verzoening.  
 
Heilige Vader, wij smeken U: neem ook ons aan tezamen met uw Zoon 
en schenk ons zijn Geest in deze maaltijd. Dan zal deze Geest 
verwijderen wat scheiding brengt.  
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Laat Hij ons bewaren in de gemeenschap met Franciscus onze paus 
en Johannes onze bisschop, met alle bisschoppen en met geheel uw 
volk. Maak uw Kerk, zo bidden wij, tot teken van eenheid onder de 
mensen en tot instrument van uw vrede.  
 
Gij hebt ons hier bijeengebracht aan de tafel van uw Zoon, samen met 
de heilige Maagd en Moeder van God, Maria, en met alle heiligen. 
Breng zo de mensen bijeen van alle rangen en standen, van alle rassen 
en talen om in eenheid de maaltijd te vieren tot een eeuwige verzoening 
in een nieuwe wereld, die vervuld is van uw vrede. Door Christus 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. 
 
 
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 

Qui vult venire post me,  Wie mijn volgeling wil zijn, moet 
abneget semetipsum, et tollat Mij volgen door zichzelf te verloo- 
crucem suam, et sequatur me. chenen en zijn kruis op te nemen. 
 

 

Slotgebed 

 

 

Mededelingen 

 

 

Zending en zegen 
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Slotlied: Kom en volg mij 

Kom en volg mij op de weg, 
gehoorzaam aan de schriften, 
die zijn vervuld in wat ik zeg: 
zij zullen u verlichten. 
 
Kom en volg mij op de weg, 
waarvan het eind verhuld is, 
maar wie volbrengt wat ik hem zeg 
draagt de vervulling in zich. 
 
Vraag niet of hij wel veilig is,  
maar durf mij te geloven: 
ik ben voor u in duisternis 
het schijnsel voor uw ogen. 
 
Ik geef u niet de overvloed 
waarvan de mensen dromen, 
maar kracht die verwinnen doet 
wat ons wil overkomen. 
 
Kom en volg mij op de weg, 
die mensen zal verbinden, 
de zwakken in hun rechten zet 
en zicht geeft aan verblinden. 
 
Kom en volg mij op de weg 
en doe uw broeder leven; 
ontvang wat u tot vrede strekt 
als zegen van Godswege. 
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Bezinning 

 

 


