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Openingslied: Mogen allen één zijn 
 

Refrein: Mogen allen één zijn, Vader, 
zoals Gij in mij zijt en Ik in U ben; 
mogen zij ook één zijn in Ons, 
opdat de wereld gelove in Mij. 

 
Heilige Vader, bewaar steeds mijn vrienden 
voor het één geloof in uw naam, 
de naam, die Gij aan Mij verleent 
opdat hij door hen bemind moge zijn.  Refrein 
 
Heilige Vader, tot U kom Ik weder; 
doch wijl Ik nog bij hen verblijf, 
spreek Ik tot hen uw vreugdewoord, 
opdat heel mijn vreugd’ in hen moge zijn. Refrein 
 
Heilige Vader, Ik bid ook voor allen, 
die ooit zullen luist’ren naar hen 
en blij geloven in uw Woord: 
ook zij wezen één, en één zoals Wij.  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. 
 
 
Heer ontferm U 

Heer, ontferm U  – Heer, ontferm U  
Christus, ontferm U  –  Christus, ontferm U  
Heer, ontferm U  –  Heer, ontferm U   
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Lofzang  
 
Eer aan God in den hoge en vrede op aarde aan de mensen die Hij 
liefheeft. – Wij loven U. – Wij prijzen en aanbidden U. – Wij 
verheerlijken U en zeggen U dank voor uw grote heerlijkheid. – 
Heer God, hemelse Koning, God, almachtige Vader; – Heer, 
eniggeboren Zoon, Jezus Christus; – Heer God, Lam Gods, Zoon 
van de Vader; – Gij, die wegneemt de zonden der wereld, ontferm 
U over ons. – Gij, die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons 
gebed. – Gij, die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm U 
over ons. – Want Gij alleen zijt de Heilige. – Gij alleen de Heer. – Gij 
alleen de Allerhoogste, Jezus Christus, – met de heilige Geest in de 
heerlijkheid van God de Vader. Amen. 
 
 

Gebed bij de opening van de Schrift 

 
 
Eerste lezing: Wijsheid 2,12.17-20 

De ongelovigen zeggen: ‘Wij willen de vrome belagen; want hij is ons 
een ergernis, en is een aanklacht tegen onze lauwheid. Hij 
beschuldigt ons dat wij de wet niet onderhouden; en verwijt ons onze 
tuchteloosheid. Laat ons eens zien of zijn woorden wel waar zijn en 
nemen we als proef op de som wat er gebeurt bij zijn dood. Want als 
de rechtvaardige een zoon van God is, zal God hem te hulp komen 
en hem bevrijden uit de greep van zijn vijand. Onderwerpen wij hem 
aan een smadelijke proef om met foltering te achterhalen hoe 
zachtmoedig hij is en om ons te overtuigen van zijn 
verdraagzaamheid. Laten we hem veroordelen tot een schandelijke 
dood; naar eigen zeggen geniet hij immers bijzondere bescherming.’  

 
Zo spreekt de Heer – Wij danken God 
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Antwoordpsalm: Psalm 54 
 
Refrein: Het is de Heer die mijn leven bewaart. 
 
God, sta mij bij met uw Naam,  
kom voor mij op met uw macht.  
Luister, o God, naar mijn bede,  
hoor wat mijn mond U zegt.  Refrein  
 
Overmoedigen vallen mij aan,  
brutaal staan zij mij naar het leven,  
zonder te denken aan God.  Refrein 
 
Toch is het God die mij helpt,  
de Heer die mijn leven bewaart.  
Offeren zal ik U dan van harte,  
prijzen, o Heer, uw weldadige Naam. Refrein 

 
 

Tweede Lezing: Jakobus 3,16-18;4,1-3 

Broeders en zusters, waar naijver en eerzucht heersen, daar treft men 
ook onrust aan en allerlei minderwaardige praktijken. De wijsheid van 
omhoog is vóór alles rein, maar ook vredelievend, vriendelijk, altijd 
voor rede vatbaar, rijk aan barmhartigheid en vruchten van goede 
daden, onpartijdig en oprecht. Gerechtigheid is een vrucht van de 
vrede en slechts wie de vrede nastreven zullen haar oogsten. Waar 
komen bij u die vechtpartijen en ruzies vandaan? Toch alleen van uw 
eigen hartstochten die u niet met rust laten? Gij begeert dingen die gij 
niet kunt krijgen. Gij moordt en benijdt en gij kunt uw doel niet 
bereiken. 
Dan gaat gij vechten en strijden. Gij hebt niets omdat gij niet bidt. En 
als gij bidt krijgt ge het niet omdat gij verkeerd bidt, met de bedoeling 
namelijk om wat ge krijgt uit te geven voor uw boze lusten.   
 

Zo spreekt de Heer – Wij danken God 
 
 
 
  



5 

 

Halleluja: Heer laat ons luisteren  
 
Refrein: Halleluja, halleluja, halleluja, hallelujah. 
 
Heer, laat ons luis’tren naar dat, wat U ons zegt 
Heer, laat ons luis’tren naar uw Woord. 
 
 

Evangelie: Marcus 9,30-37 

In die tijd gingen Jezus en zijn leerlingen weg van de berg en trokken 
Galilea door; maar Hij wilde niet dat iemand het te weten kwam, want 
Hij was bezig zijn leerlingen te onderrichten. Hij zeide hun: ‘De 
Mensenzoon wordt overgeleverd in de handen der mensen en ze 
zullen Hem doden; maar drie dagen na zijn dood zal Hij weer opstaan.’ 
Zij begrepen die woorden wel niet maar schrokken ervoor terug Hem 
te ondervragen. Zij kwamen in Kafarnaüm en, eenmaal thuis, 
ondervroeg Hij hen: ‘Waar hebt ge onderweg over getwist?’ Maar zij 
zwegen, want ze hadden onderweg een woordenwisseling gehad 
over de vraag wie de grootste was. Toen zette Hij zich neer, riep de 
twaalf bij zich en zei tot hen: ‘Als iemand de eerste wil zijn, zal hij de 
laatste van allen moeten wezen en de dienaar van allen.’ Hij nam een 
kind en zette het in hun midden; Hij omarmde het en sprak tot hen: 
‘Wie een kind als dit opneemt in mijn Naam neemt Mij op; en wie Mij 
opneemt neemt niet Mij op, maar Hem die Mij gezonden heeft.’ 
 

Zo spreekt de Heer – Wij danken God 
 
 
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   



6 

 

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 eeuwig 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. 
 
 
Collectelied: Da pacem Dómine 
 
Da pacem Dómine, da pacem Dómine in diébus nostris. 
 
 
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.  
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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: 
 
A: Heilig, heilig, heilig de Heer, 

de God der hemelse machten. 
Vol zijn hemel en aarde  
van uw heerlijkheid. 
Hosanna in den hoge. 
Gezegend Hij die komt 
in de naam des Heren. 
Hosanna in den hoge. 

 
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.  
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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.  
 
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. Amen. 
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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 
 
 
Lam Gods 

P: Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, 
A: ontferm U over ons. (2x) 
P: Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, 
A: 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. 
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Communielied: Make me a channel of your peace  

Make me a channel of your peace. 
Where there is hatred let me bring your love; 
where there is injury, your pardon Lord, 
and where there's doubt, true faith in you. 
 
Refrein: Oh, Master grant that I may never seek 
 so much to be consoled as to console; 
 to be understood as to understand 
 to be loved, as to love with all my soul. 
 
Make me a channel of your peace. 
Where there's despair in life, let me bring hope;  
where there is darkness, let me bring your light; 
and where there's sadness, bring your joy.  Refrein: 
 
Make me a channel of your peace. 
It is in pardoning that we are pardoned, 
in giving of ourselves that we receive, 
and in dying that we're born to eternal life. Amen. 
 
 
Vertaling: 
Maak van mij een instrument van uw vrede. 
Laat mij waar haat is, liefde brengen; 
waar wonden zijn, vergeving; 
waar ongeloof is, waar geloof in U. 
 
Refrein:  O Meester, laat mij niet zozeer zoeken, 
 getroost te wórden, als wel te troosten; 
 begrepen te wórden, als wel te begrijpen; 
 bemind te wórden, als wel te beminnen. 
 
Maak van mij een instrument van uw vrede. 
waar wanhoop is, laat mij hoop brengen  
waar duisternis is, uw licht; 
waar verdriet is, vreugde. 
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Maak van mij een instrument van uw vrede 
het is in vergeven dat wij vergeven worden: 
Want het is in geven dat wij ontvangen; 
het is in sterven dat wij herboren worden in het eeuwige leven. 
 
 
Mededelingen 
 
 

Zending en Zegen 
 

 
Slotlied: Kom laat ons opgaan 
 
Kom, laat ons opgaan naar de berg waar God de vrede leert: 
een ploegschaar maak je van je zwaard, 
een snoeimes van je speer. 
 
Wij gaan waar onze voeten gaan,  
God zet ons op het spoor naar vrede en gerechtigheid, 
zijn voetstap gaat ons voor. 
 
Uit Sion zal de wet uitgaan 
en uit Jeruzalem het Woord dat ons de vrede leert,  
sjaloom in naam van Hem. 
 
Wij gaan waar onze voeten gaan de weg van onze Heer: 
een ploegschaar maak je van je zwaard, 
een snoeimes van je speer. 
 
Sjaloom, sjaloom, Jeruzalem. Sjaloom, Jeruzalem. 
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Bezinning 
Vrede 
 
De weg naar vrede betekent niet de maatschappij kleurloos uniform 
maken, maar betekent mensen samen laten werken, schouder aan 
schouder, bij het nastreven van de doelen die ten gunste komen van 
iedereen. 
 
Paus Franciscus 
Uit: Encycliek Fratelli tutti (Allen broeders) 
 
Geef ons uw vrede 
 
Heer God, U hebt ons alles gegeven, 
geef ons nu ook vrede, de vrede van de rust, 
de vrede van de sabbat, de vrede zonder avond. 
Heel deze volmaakte ordening van zeer goede dingen 
zal zijn tijd volmaken en voorbijgaan: 
want zij hebben een morgen en een avond. 
 
Augustinus 
Uit: De Belijdenissen 
 
Gebed 
 
Heer, verleen ook aan ons om van uw vrede te genieten. 
De heilige apostelen hebben uw vrede ontvangen 
en deze over de gehele wereld verspreid 
en terwijl zij bezig waren met de redding van het volk 
verloren zij deze vrede niet 
en is zij in hen niet minder geworden. 
Ere zij de Heer en zijn barmhartigheid 
want Hij heeft ons zeer lief 
en geeft ons zijn vrede 
en de genade van zijn heilige Geest. 
 
Silouan de Athoniet 
Uit: De Heilige Silouan de Athoniet 

 


