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Openingslied: Verkondig alle mensen 
 
Verkondig alle mensen wat Ik u zeggen zal: 
mijn woorden brengen vreugde en vrede overal. 
 
Verkondig aan de blinden: een licht is opgegaan, 
wij lopen niet verloren, er is een weg te gaan.  
 
Verkondig aan wie zoeken: niet eeuwig duurt uw nood; 
Ik ben uw weg naar vrede; Ik ben uw levens-brood. 
 
Verkondig alle mensen wat Ik u heb gezegd: 
een nieuwe geest van vrede wordt in uw hart gelegd. 
 
 
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: In tempore Adventus et Quadragesimae 
  Michael Haydn 
 

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



3 

 

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 
 
 
Eerste lezing: Jesaja 35, 4-7a 

Spreek tot allen die de moed verloren hebben: ‘Vat moed en vreest 
niet: uw God komt om de wraak te voltrekken, God komt om te 
vergelden en om u te redden. Dan gaan de ogen van de blinden weer 
open en zullen de oren van de doven geopend worden. De lamme zal  
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springen als een hert en jubelen zal de tong van de stomme. Ja, in 
de steppe zullen beken ontspringen, rivieren in de woestijn. De dorre 
vlakte wordt een vijver, het dorstige land één waterbron.’ 
 

Zo spreekt de Heer – Wij danken God. 
 
 
Antwoordpsalm: Psalm 146   
 
Refrein: De Heer zal ik loven mijn leven lang 
 
De Heer doet altijd zijn woord gestand,  
verdrukten verschaft Hij recht.  
De Heer geeft brood aan wie honger heeft,  
gevangenen geeft Hij de vrijheid.  
 
De ogen van de blinden opent de Heer,  
gebrokenen richt Hij weer op.  
De Heer bemint de rechtvaardigen,  
de Heer behoedt de ontheemden.  
 
De Heer geeft wees en weduwe steun,  
maar zondaars laat Hij verdwalen.  
De Heer is koning in eeuwigheid,  
uw God, Sion, heerst over alle geslachten. 
 
 
Tweede lezing: Jakobus 2, 1-5 

Broeders en zusters, gij die gelooft in onze Heer Jezus Christus, de 
Heer der heerlijkheid, verbindt dit geloof toch niet met partijdigheid en 
vleierij! Ik bedoel dit: veronderstel, er treedt in uw samenkomst een 
man binnen, keurig gekleed en met gouden ringen aan zijn vingers, 
en tegelijkertijd komt er ook een arme aan in schamele kleren; als gij 
nu opziet tegen de rijkgeklede man en hem een ereplaats aanbiedt, 
terwijl gij tegen de arme zegt: ‘Blijf daar maar staan’, of: ‘Ga hier op 
de grond zitten, bij mijn voetbank’, maakt ge u dan niet schuldig aan 
een kwaadaardige discriminatie? Luistert, lieve broeders en zusters:  
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God heeft de armen naar de wereld uitverkoren om rijk te zijn in het 
geloof en erfgenamen van het koninkrijk dat Hij beloofd heeft aan wie 
Hem liefhebben. 
 

Zo spreekt de Heer – Wij danken God 
 

 

Alleluia 

Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia. 
Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. 
Aan allen die Hem aanvaardden gaf Hij het vermogen om kinderen 
van God te worden. 
 
 

Evangelie: Marcus 7, 31-37 

In die tijd vertrok Jezus uit de streek van Tyrus en begaf zich over 
Sidon naar het meer van Galilea, midden in de streek van Dekápolis. 
Men bracht een doofstomme bij Hem en smeekte Hem dat Hij deze 
de hand zou opleggen. Jezus nam hem terzijde, buiten de kring van 
het volk, stak hem de vingers in de oren en raakte zijn tong met 
speeksel aan. Vervolgens sloeg Hij zijn ogen ten hemel, zuchtte en 
sprak tot Hem: ‘Effeta’, wat betekent: Ga open. Terstond gingen zijn 
oren open, en werd de band van zijn tong losgemaakt zodat hij 
normaal sprak. Hij verbood het aan iemand te zeggen; maar met hoe 
meer nadruk Hij dat verbood, des te luider verkondigden zij het. Buiten 
zichzelf van verbazing riepen zij uit: ‘Hij heeft alles wel gedaan, Hij 
laat doven horen en stommen spreken.’  
 

Zo spreekt de Heer – Wij danken God. 
 
 
Overweging 
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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 
 Collecte  
  
 
 
 Er wordt niet gecollecteerd.  
 U kunt uw gaven via de  
 GIVT app doneren of  
 bij het verlaten van de kerk. 
 
 
Lied: Bless the Lord  
 
Bless the Lord, my soul, and bless God’s holy name. 
Bless the Lord, my soul, who leads me into life.  
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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. 
 
Wij danken U, barmhartige Vader, getrouwe God, omwille van Jezus, 
uw Zoon, onze Heer en broeder. Armen en zieken, zondaars en wie 
uitgestoten waren heeft Hij van harte liefgehad; deelgenoot was Hij in 
alle menselijke nood. De boodschap van zijn leven heeft ons doen 
verstaan dat Gij begaan zijt met uw mensen, en vriendelijk zorg voor 
hen draagt zoals een Vader voor zijn kinderen doet. Daarom loven en 
prijzen U de hemel en de aarde en verkondigen wij uw goedheid en 
uw trouw. Met alle engelen en heiligen heffen wij de lofzang aan voor 
uw grote heerlijkheid.   
 
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. 
 
  



8 

 

Hemelse Vader, met eerbied noemen wij uw Naam. Altijd zijt Gij met 
ons op weg en dichter dan wij durven dromen zijt Gij bij ons wanneer 
uw Zoon ons samenbrengt rond deze tafel, waar wij uw liefde vieren 
met brood en beker. Zoals eens op de weg naar Emmaüs ontsluit Hij 
nu voor ons de Schrift en wij herkennen Hem bij het breken van het 
brood. 
 
Daarom bidden wij, almachtige God: beadem met uw Geest dit brood 
en deze wijn zodat Jezus Christus in ons midden komt met de gaven 
van zijn Lichaam en zijn Bloed. 
 
Want op de avond voor zijn lijden nam Hij onder de maaltijd brood 
en sprak tot U het dankgebed. Hij brak het brood en gaf het aan zijn 
leerlingen terwijl Hij zei: NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN, WANT DIT 

IS MIJN LICHAAM, DAT VOOR U GEGEVEN WORDT.  
 
Zo nam Hij ook de beker met wijn en sprak opnieuw het dankgebed. 
Hij gaf 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 het woord des Heren, totdat Hij komt. 
 
Oneindig goede Vader, wij vieren de gedachtenis van onze 
verzoening en wij verkondigen de liefde die Gij ons betoont. Uw Zoon 
is door het lijden en de dood gegaan, en tot nieuw leven opgewekt, is 
Hij ingetreden in uw heerlijkheid. Zie met genegenheid neer op dit 
offer en erken erin uw eigen Zoon die zijn leven heeft gegeven en zijn 
bloed vergoten opdat voor ons, Vader, de weg naar U geopend en  
begaanbaar zij.  
 
Barmhartige God, laat de Geest van Jezus in ons wonen en vervul 
ons met uw liefde. Sterk ons door de gaven van zijn lichaam en zijn 
bloed en laat ons één worden in liefde en geloof, verbonden met 
onze paus Franciscus en onze bisschop Johannes. 
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Maak onze ogen open voor alle nood en leg woorden in onze mond 
om wie zich eenzaam en verloren voelen, te troosten in uw Naam. 
Maak ons vindingrijk en moedig om broederlijk bij te staan al wie 
berooid zijn en verdrukt. Maak uw kerk tot een huis van waarheid die 
bevrijdt, van gerechtigheid die vrede schept, van hoop die alle angst  
verdrijft. 
 
Erbarm U, Vader, over onze broeders en zusters die in de vrede van 
Christus naar U zijn teruggekeerd, en over alle gestorvenen waarvan 
Gij alleen het geloof hebt gekend. Breng hen tot het licht van de 
verrijzenis. 
 
En als ook onze weg ten einde loopt, neem ons dan op in uw huis, 
waar plaats is voor velen. Schenk ons de vervulling van onze 
levenslange hoop: overvloedig leven in uw heerlijkheid. 
 
Laat ons toe in de gemeenschap van uw heiligen; dat wij met Maria, 
de Maagd en Moeder God, met uw apostelen en martelaren, en al de 
anderen die U genegen zijn, dankbaar uw Naam aanbidden en U 
prijzen door Jezus 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. 
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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. 
 
 

Communielied: Hoor, maar ik kan niet horen  
 
Hoor. Maar ik kan niet horen. Mijn oren dichtgestopt. 
Mijn adem opgekropt. Mijn hart van leegte zwaar. 
Ik ben nog niet geboren. Ik ben niet ik. Niet waar. 
 
Hoor. Maar ik wil niet horen. Zou ik uw woord verstaan, 
ik moest uw wegen gaan, U volgen hier en nu. 
Ik durf niet zijn geboren en leven toe naar U. 
 
Hoor, roept Gij in mijn oren en jaagt mijn angst uiteen. 
O stem door merg en been verwek mij uit het graf, 
uw mens opnieuw geboren. O toekomst, laat niet af.   
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Slotgebed  
 
 
Mededelingen 
 
 
Zending en zegen 
 
 
Slotlied: Hoort hoe God 
  
Hoort hoe God met mensen omgaat, 
hoe Hij zijn belofte houdt 
die de mens van den beginne 
adem geeft en gaande houdt. 
 
Hoort hoe God met mensen omgaat, 
hoe Hij ons een dienaar zond, 
die met liefde als zijn wapen 
ons voorgoed aan zich verbond. 
 
Hoort hoe God met mensen omgaat, 
hoe wij Hem ter harte gaan 
die ook hier tot ons zal spreken 
als wij vragen naar Zijn Naam. 
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Bezinning 

 
 

 
 

 

 


