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Openingslied: De eerste uit de doden 
 

 
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. 
 

Nederlands gesproken mis 
 
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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Gloria  

 

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: Genesis 14,18-20 
 
In die dagen bood Melchisédek, de koning van Salem, Abram brood en 
wijn aan. Daar hij priester was van de Allerhoogste God, zegende hij 
hem met deze woorden: ‘Gezegend zij Abram door de Allerhoogste God, 
die de hemel en de aarde gemaakt heeft, en gezegend zij de 
Allerhoogste God die uw vijand aan u heeft overgeleverd!´ En Abram gaf 
hem van alles een tiende deel. 
 

Zo spreekt de Heer – Wij danken God 
 
 
Antwoordpsalm 110: Gij zijt voor eeuwig priester 

 
 
De Heer sprak tot mijn heer: zit aan mijn rechterhand.  
Ik leg uw vijanden als voetbank voor uw voeten.   Refrein 
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Uit Sion reikt de Heer de scepter van uw macht;  
regeer te midden van uw tegenstanders.    Refrein 
 
Uw volk staat om u heen in blanke wapenrusting,  
de jongemannen op het veld als morgendauw.   Refrein 
 
Gezworen heeft de Heer, het zal Hem niet berouwen:  
gij zijt voor eeuwig priester als Melchisédek.  Refrein 
 
 
Tweede lezing: 1 Korintiërs 11,23-26 
 
Broeders en zusters, zelf heb ik van de Heer de overlevering ontvangen 
die ik u op mijn beurt heb doorgegeven: dat de Heer Jezus in de nacht 
waarin Hij werd overgeleverd, brood nam en na gedankt te hebben het 
brak en zei: ‘Dit is mijn lichaam voor u. Doet dit tot mijn gedachtenis.’ Zo 
ook nam Hij na de maaltijd de beker met de woorden: ‘Deze beker is het 
nieuwe verbond in mijn bloed. Doet dit elke keer dat gij hem drinkt tot 
mijn gedachtenis.’ Telkens als gij dit brood eet en de beker drinkt 
verkondigt gij de dood des Heren totdat Hij wederkomt.’ 

 
Zo spreekt de Heer – Wij danken God 

 
 
Halleluja: Heer laat ons luisteren 
 
Refrein: Halleluja, Halleluja, Halleluja… 
 
Heer, laat ons luis’tren naar dat, wat U ons zegt. 
Heer, laat ons luis’tren naar uw Woord.    Refrein 
 
 
Evangelie: Lucas 9,11b-17 
 
In die tijd sprak Jezus tot de menigte over het Rijk Gods; en wie genezing 
nodig hadden genas Hij. Toen de dag ten einde begon te lopen kwamen 
de twaalf naar Hem toe en zeiden: ’Stuur de mensen weg; dan kunnen 
ze naar de dorpen en gehuchten in de omtrek gaan om daar onderdak 
te vinden, want hier zijn we op een eenzame plek.’ Maar Hij antwoordde:  
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‘Geeft gij hun maar te eten’. ‘Wij hebben niet meer dan vijf broden en 
twee vissen’, zeiden ze, ‘of we zouden voor al dat volk eten moeten gaan 
kopen.’ Er waren naar schatting wel vijfduizend mannen. Hij gelastte nu 
zijn leerlingen: ‘Laat ze gaan zitten in groepen van ongeveer vijftig.’ Dat 
deden ze en ze lieten allen plaats nemen. Daarop nam Hij de vijf broden 
en de twee vissen, sloeg de ogen ten hemel, sprak er de zegen over uit,  
brak ze en gaf ze aan zijn leerlingen om ze aan de menigte voor te 
zetten. Allen aten tot ze verzadigd waren en wat zij overhielden haalde 
men op, twaalf korven met brak ze en gaf ze aan zijn leerlingen om ze 
aan de menigte voor te brokken. 

 
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 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 met intenties -  de intentiekaars wordt aangestoken 

 
Intermezzo:  Gereedmaken van de Tafel, 
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Er wordt niet gecollecteerd.  
U kunt uw gaven doneren in de collectemandjes  
bij het verlaten van de kerk. 
 
 
Collectelied: Good news in the Kingdom 
 
Refrein: 
Good news in the Kingdom, an’ I won’t die no more, my Leader; 
Good news in the Kingdom, Lord, an’ I won’t die no more. 
 
I saw saint Peter on the sea, an’ I won’t die no more. 
He left his nets and followed Me, an’ I won’t die no more. Refrein: 
 
I do believe without a doubt, an’ I won’t die no more. 
The Christian has right to shout, an’ I won’t die no more. Refrein: 
 
I feel de Spirit movin me, an’ I won’t die no more. 
I’m going to join the jubilee. an’ I won’t die no more. Refrein: 
 
 
Vertaling: 
Er is goed nieuws in het Koninkrijk, en door mijn Leider zal ik nooit sterven; 
Er is goed nieuws in het Koninkrijk, Heer, en ik zal nooit sterven. 
 
Ik zag Petrus op het meer, en ik zal nooit sterven. 
Hij verliet zijn netten en volgde Mij, en ik zal nooit sterven.  

Ik geloof zonder enige twijfel, en ik zal nooit sterven. 
De christen mag met reden van zich laten horen, en ik zal nooit sterven. 

Ik voel in mij de stuwende kracht, en ik zal nooit sterven. 
Ik sluit mij aan bij het jubelfeest, en ik zal nooit sterven. 

 

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. 
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Gebed over de gaven 
 
 
Eucharistisch gebed 
 
P: De Heer zal bij u zijn.  A: De Heer zal u bewaren. 
P: Verheft uw hart.  A: Wij 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.  
Om de gedachtenis van het kruis zegenrijk te doen voortbestaan heeft 
Hij bij de laatste maaltijd met zijn apostelen zichzelf aan U opgedragen 
als een lam zonder gebrek, als een offer van lofprijzing, volmaakt en U 
welgevallig. In dit sacrament wilt Gij ons voeden en heiligen en alle 
mensen in deze wereld één maken in geloof, één in broederlijke liefde. 
Zo naderen wij tot de tafel van dit heilig mysterie om, vervuld van uw 
goede gave, herschapen te worden tot gelijkenis met U.  
Daarom wordt in de hemel en op aarde een nieuw lied gehoord van 
aanbidding, en met de engelen zeggen wij U toe vol vreugde: 
 
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. 
 
God, onze Vader, wij danken U met heel ons hart, want Gij hebt ons tot 
leven geroepen, Gij hebt ons bestemd voor het geluk in Jezus, uw Zoon, 
onze Heer. In Hem zien wij uw goedheid en uw wil om ons allen te 
redden. Hij is het verlossende Woord, uw helpende hand. Nooit willen wij 
vergeten hoe Hij één werd met ons in lijden en dood. Onze last maakte 
Hij tot de zijne, zijn trouw werd de onze. Blijvend zijn wij U dank 
verschuldigd om Hem.  
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God onze Vader, wij vragen U: zend over dit brood en deze wijn de 
kracht van uw heilige Geest; dat zij voor ons het Lichaam en Bloed 
worden van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus. 
Toen het paasfeest op handen was kwam zijn uur. Hij had de zijnen in 
de wereld bemind; nu gaf Hij hun een bewijs van zijn liefde tot het uiterste 
toe. 
In het bewustzijn dat Hij van U was uitgegaan en naar U terugkeerde, 
heeft Hij het brood in zijn handen genomen, en zijn ogen opgeslagen 
naar U, God, zijn almachtige Vader, de zegen uitgesproken, het brood 
gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: 
NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN, WANT DIT IS MIJN LICHAAM, DAT VOOR U 

GEGEVEN WORDT. 

 
Zo nam Hij ook, toen zij gegeten hadden, de beker in zijn handen, Hij 
sprak de zegen en het dankgebed, reikte hem over 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, 
onze Heer: zijn overgave in lijden en dood, de overwinning van zijn 
verrijzenis en de glorie van zijn hemelvaart; wij bieden U deze gave aan, 
het levende brood en de heilzame beker, terwijl wij vol vertrouwen uitzien 
naar zijn komst in heerlijkheid. 
 
Zend nu, Vader, de Trooster en Helper in ons midden, uw heilige Geest. 
Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart. Sterk ons vertrouwen, 
verruim onze liefde. Raak ons met het vuur van uw Geest en breng ons 
elkaar nabij. 
  



9 

 

Vrijmoedig in deze Geest bidden wij U, Vader, voor uw heilige Kerk. 
Bescherm haar en leid haar , geef haar vrede en eenheid over de hele 
wereld.  
 
Geef wijsheid en kracht aan paus Franciscus, aan onze bisschop 
Johannes en aan allen die Gij als herders in uw kerk hebt aangesteld. 
Gedenk in uw goedheid ook degenen die een bijzondere plaats innemen 
in ons hart en vergeet niet hen, die door de dood van ons zijn 
heengegaan. 
 
Samen met heel uw volk, met de maagd Maria, de moeder van de Heer, 
met de apostelen, martelaren en al uw heiligen; samen ook met allen ter 
wereld, die op U hun vertrouwen hebben gesteld, vragen wij om uw 
barmhartigheid, erkennen wij uw grootheid en brengen wij U onze dank 
door Jezus, uw Zoon, 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.  
 
 
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 Dona nobis pacem 
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Lam Gods 
 
P: Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, 
A: ontferm U over ons.  
P: Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, 
A: ontferm U over ons.  
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. 
 
 
Communielied: Jezus, U bent 
 
Jezus, U bent het licht in ons leven; 
laat nimmer toe dat mijn duister tot mij spreekt. 
Jezus, U bent het licht in ons leven; 
open mij voor uw liefde, o Heer. 
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Slotgebed 
 
Mededelingen 
 
 
Zending en Zegen 

 
 
 
Slotlied: Zingt voor de Heer van liefde en trouw 
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Bezinning 
 

Elke keer dat we Jezus bij ons thuis uitnodigen, dat wil zeggen in ons 
leven, met al de lichte en duistere kanten ervan, en hem de ereplaats 
aanbieden aan onze tafel, dan neemt hij het brood en de beker, rijk ze 
aan ons en zegt: ‘Dit Is mijn lichaam, dat jullie gegeven wordt. Doe dit 
telkens opnieuw, om mij te gedenken’. 
 
Henri Nouwen 
Uit: Ons dagelijks brood  
 
 
 
 
 
De Eucharistie houdt niet gewoon in dat we Christus ontvangen, 
maar heeft een diepere betekenis.  
De Eucharistie stilt onze honger. 
Christus nodigt ons uit: Kom tot Mij. 
Christus heeft behoefte aan mensen. 
 
Moeder Teresa 
 
Uit: De vrucht van het geloof is liefde. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


