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Openingslied: Wie in de schaduw Gods mag wonen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begroeting en inleiding 
 
 
Vaste gezangen uit: ‘Christus het eeuwige woord’ 
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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  
Christus, ontferm U  
Heer, ontferm U 
 
 
Gebed bij de opening van de Schrift 
 
 
Eerste lezing: Deuteronomium 26,4-10 

In die dagen sprak Mozes tot het volk: ‘De priester zal de korf met de 
eerste veldvruchten van u aannemen en hem plaatsen voor het altaar 
van de Heer, uw God. Dan moet gij staande voor de Heer, uw God, 
zeggen: Mijn vader was een zwervende Arameeër. Hij is met een klein 
aantal mensen naar Egypte gegaan. Maar terwijl hij daar als 
vreemdeling verbleef, is hij een groot, machtig en talrijk volk 
geworden. Toen de Egyptenaren ons slecht behandelden, ons 
verdrukten en ons harde slavenarbeid oplegden, hebben wij tot de 
Heer, de God van onze vaderen, geroepen. En de Heer heeft ons 
verhoord en zich onze vernedering, ons zwoegen en onze verdrukking 
aangetrokken. Hij heeft ons uit Egypte geleid met sterke hand, met 
opgeheven arm, onder grote verschrikkingen, tekenen en wonderen. 
Hij heeft ons naar deze plaats gebracht en ons dit land geschonken, 
een land van melk en honing. Daarom breng ik nu de eerste vruchten 
van de grond, die Gij, de Heer, mij hebt geschonken.’ En Mozes 
voegde eraan toe: ‘Dan moet ge die voor de Heer uw God neerleggen 
en u voor Hem neerbuigen.’  
 

Zo spreekt de Heer – Wij danken God. 
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Antwoordpsalm: Psalm 91  
 
 
 
 
 
Gij die de bescherming geniet van de Allerhoogste, 
en die in de schaduw van de Almachtige woont, 
voor u is de Heer: mijn toevlucht, mijn burcht, 
mijn God, op wie ik vertrouw. Refrein 
 
Het kwaad zal u niet bereiken, 
de ramp blijft ver van uw tent. 
Hij heeft zijn engelen last gegeven, 
op al uw wegen u te bewaken. Refrein 
 
Zij zullen u op hun handen dragen, 
geen steen zal uw voeten kwetsen. 
Gij kunt op slangen en adders trappen, 
leeuwen en draken trotseren. Refrein 
 
Wie op Mij rekent zal Ik verlossen, 
beschermen zal Ik wie Mij erkent. 
Wanneer hij Mij aanroept zal Ik hem horen, 
hem redden en aanzien schenken. Refrein 
 
 
Tweede lezing: Romeinen 10,8-13 

Broeders en zusters, dit zegt de Schrift: ‘Het woord is vlakbij, het is in 
uw mond, het is in uw hart,’ het woord namelijk van het geloof dat wij 
verkondigen. Want als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is, en als 
uw hart gelooft dat God Hem van de doden heeft opgewekt, zult gij 
gered worden. Het geloof van uw hart brengt de gerechtigheid en de 
belijdenis van uw mond brengt het heil. Zo zegt het de Schrift: 
‘Niemand die in Hem gelooft zal worden teleurgesteld.’ Er bestaat 
geen verschil tussen Jood en heiden. Zij hebben allen dezelfde Heer, 
rijk aan gaven voor allen die Hem aanroepen. Want alwie de naam 
van de Heer aanroept zal gered worden.  
 

Zo spreekt de Heer – Wij danken God.  
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Tussenzang: Looft de Heer  
 
 
 
 
 
Niet van brood alleen leeft de mens, 
maar van ieder woord dat komt uit de mond van God. 
 
 
Evangelie: Lucas 4,1-13 

In die tijd ging Jezus, vervuld van de heilige Geest weg van de 
Jordaan. Hij werd door de Geest naar de woestijn gevoerd, waar Hij 
veertig dagen verbleef en door de duivel op de proef werd gesteld. 
Gedurende die dagen at Hij niets en toen ze voorbij waren kreeg Hij 
honger. De duivel zei nu tot Hem: ‘Als Gij de zoon van God zijt, beveel 
dan aan die steen daar dat hij in brood verandert.’ Jezus gaf hem ten 
antwoord:  
‘Er staat geschreven: De mens leeft niet van brood alleen.’ Daarop 
voerde de duivel Hem omhoog en toonde Hem in een oogwenk alle 
koninkrijken der wereld. En de duivel sprak tot Hem: ‘Ik zal U alle 
macht geven over deze heerlijke gebieden want ze zijn mij 
geschonken, en ik geef ze aan wie ik wil. Als Gij dus in aanbidding 
voor mij neervalt, zal dat alles van U zijn.’ Toen antwoordde Jezus 
hem: ‘Er staat geschreven: De Heer uw God zult gij aanbidden en 
Hem alleen dienen.’ Daarna bracht de duivel Hem naar Jeruzalem, 
plaatste Hem op de bovenbouw van een tempelpoort en sprak tot 
Hem: ‘Als Gij de zoon van God zijt, werp U dan vanaf deze plaats naar 
beneden; want er staat geschreven: Aan zijn engelen zal Hij omtrent 
U het bevel geven U te beschermen en zij zullen U op de handen 
nemen opdat Ge uw voet niet zult stoten aan een steen.’ Maar Jezus 
gaf hem ten antwoord: ‘Er is gezegd: Gij zult de Heer, uw God, niet op 
de proef stellen.’ Toen gaf de duivel al zijn pogingen om Hem te 
verleiden op en hij verwijderde zich van Hem tot de vastgestelde tijd.  
 

Zo spreekt de Heer – Wij danken God. 
 
 
Verkondiging  
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Geloofsbelijdenis 

Ik geloof in één God, de almachtige Vader. – Schepper van hemel 
en aarde, – van al wat zichtbaar en onzichtbaar is. – En in één Heer 
Jezus Christus, eniggeboren Zoon van God, vóór alle tijden geboren 
uit de Vader. – God uit God, – licht uit licht, – ware God uit de ware 
God. – Geboren, niet geschapen, – één in wezen met de Vader, en 
dóór wie alles geschapen is. – Hij is voor ons, mensen, en omwille 
van ons heil uit de hemel neergedaald. – Hij heeft het vlees 
aangenomen – door de heilige Geest uit de maagd Maria, – en is 
mens geworden. – Hij werd voor ons gekruisigd, Hij heeft geleden 
onder Pontius Pilatus en is begraven. – Hij is verrezen op de derde 
dag, volgens de Schriften. – Hij is opgevaren ten hemel: – Zit aan de 
rechterhand van de Vader. – Hij zal wederkomen in heerlijkheid om 
te oordelen levenden en doden. En aan zijn rijk komt geen einde. – 
Ik geloof in de heilige Geest, – die Heer is en het leven geeft; – die 
voortkomt uit de Vader en de Zoon; – die met de Vader en de Zoon 
tezamen wordt aanbeden en verheerlijkt; die gesproken heeft door 
de profeten. – Ik geloof in de ene, heilige, katholieke en apostolische 
kerk. – Ik beleid één doopsel tot vergeving van de zonden. – Ik 
verwacht de opstanding van de doden – en het leven van het 
komend rijk. Amen. 
 
 
Voorbede en intenties – de intentiekaars wordt aangestoken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intermezzo:  Gereedmaken van de Tafel 

 
Er wordt niet gecollecteerd.  
U kunt uw gaven via de GIVT  
app doneren, of in de  
collecteschaal bij het  
verlaten van de kerk.  
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Lied: Mijn God en Heer – Jean Janssen 

Mijn God en Heer, U wil ik danken, 
U wil ik loven om uw liefde; 
o bron van leven, licht en kracht, 
gezegend zij uw Naam! 
 

Refrein:  U komt de eer toe, drieën God, 
aan U, oneindig geheim van liefde; 
o Vader, o Zoon en Heilige Geest, 
gezegend zij, uw Naam. 

 

O Heer, heb dank voor al uw gaven, 
uw lichtend Woord, uw Heil’ge Geest; 
o levensadem, bron van hoop,  
gezegend zij uw Naam! Refrein 
 
 

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. 
 

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 Christus onze Heer.  
Veertig dagen heeft Hij gevast en door zijn voorbeeld deze tijd van 
boete geheiligd. Alle listen van de verleider heeft Hij weerstaan en ons 
geleerd de macht van het kwaad te overwinnen, om het paasmysterie 
met een zuiver hart te vieren en eenmaal naar het eeuwig paasfeest 
op te gaan.  
Daarom, met alle engelen en heiligen, loven en aanbidden wij U 
zolang er woorden zijn, en zingen U toe vol vreugde:   
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Heilig 

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, 

 
Eveneens nam Hij op die avond de beker in zijn handen, zegende U 
om uw liefde, vol ontferming, reikte hem 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. 
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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 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 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. 
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Vredewens 
 
 
Lam Gods 

Lam Gods, dat wegneemt 
de zonden der wereld, 
ontferm U over ons. (2x) 
Lam Gods, dat wegneemt 
de zonden der wereld, 
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: Gloria sei dir gesungen – J.S. Bach (1685-1750) 

Gloria sei dir gesungen mit  Gloria wordt U toegezongen met 
Menschen- und mit Engelzungen,  mensen- en met engelentongen, 
mit Harfen und mit Zimbeln schön. met harpen, met cimbalen. 
Von zwölf Perlen sind die  Twaalf parels zijn de  
Tore an deiner Stadt, poorten in uw stad,  
wir stehen im Chore der Engel  wij zijn gezellen van de engelen  
hoch um deinen Thron. hoog rondom uw troon.  
Kein Auge hat je gespürt,  Geen oog heeft ooit gezien,  
kein Ohr hat je gehört  geen oor heeft ooit gehoord  
solche Freude. zulke vreugde. 
Des jauchzen wir und singen  Daarom juichen wij en zingen 
dir das Alleluia für und für. het Alleluia keer op keer 
 
 
Slotgebed 
 
Mededelingen 
 
Zending en Zegen 
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Slotlied: God roept een mens op weg te gaan    
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Bezinning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


