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Openingslied: De dag gaat open 

 
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. 
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Vaste gezangen: Missa Simplicitate              Hans Leenders 

 

Kyrie 

Kyrie eleison Heer, ontferm U 
Christe eleison Christus, ontferm U 
Kyrie eleison Heer, ontferm U 
 
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 lief heeft. 
Laudamus te. Wij loven U. 
Benedicimus te. Wij prijzen en aanbidden 
Adoramus te. U. Wij verheerlijken U, en 
Glorificamus te. zeggen U dank voor uw 
Gratias agimus tibi propter  grote heerlijkheid. 
magnam gloriam tuam. Heer, God, hemelse Koning,  
Domine Deus, Rex caelestis, God, almachtige Vader. 
Deus Pater omnipotens. Heer, eniggeboren Zoon,               
Domine Fili unigenite,  Jezus Christus. Heer God,  
Iesu Christe. Domine Deus, Lam Gods, Zoon van de  
Agnus Dei, Filius Patris. Vader. Gij, die wegneemt de 
Qui tollis peccata mundi, zonden der wereld, ontferm 
miserere nobis.  U over ons. Gij, die  
Qui tollis peccata mundi, wegneemt de zonden der 
suscipe deprecationem wereld, aanvaard ons ge- 
nostram. Qui sedes ad bed. Gij, die zit aan de 
dexteram Patris,  rechterhand van de Vader, 
miserere nobis. ontferm U over ons. 
Quoniam Tu solus  Want Gij alleen zijt de 
Sanctus, Tu solus Heilige, Gij alleen de 
Dominus, Tu solus Heer, Gij alleen de 
Altissimus, Allerhoogste, Jezus 
Iesu Christe, Christus, met de  
cum Sancto Spiritu: in heilige Geest in de heerlijkheid 
gloria Dei Patris. Amen. van God de Vader. Amen. 
 
 
Gebed bij de opening van de Schrift 
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Eerste lezing: 1 Kon. 19, 16b. 19-21. 
 
In die dagen zei de Heer tot Elia: ‘Gij moet Elisa, de zoon van Safat zalven 
tot uw opvolger als profeet.’ Elia vertrok en trof Elisa, de zoon van Safat, 
terwijl die aan het ploegen was. Twaalf koppels ossen gingen voor hem 
uit; hijzelf bevond zich bij het twaalfde. Toen Elia langskwam, wierp hij 
Elisa zijn mantel toe. Elisa liet de ossen in de steek, liep Elia achterna en 
zei: ’Laat mij eerst afscheid nemen van mijn vader en mijn moeder; dan zal 
ik u volgen.’ Hij antwoordde hem: ‘Ga maar weer terug; heb ik je soms tot 
iets verplicht?’ Hierop ging Elisa naar de ossen terug, slachtte er twee, 
kookte het vlees op het hout van de jukken en gaf het aan het werkvolk te 
eten. Daarna vertrok hij, volgde Elia en werd zijn dienaar. 
 
 

Zo spreekt de Heer – Wij danken God. 
 

Antwoordpsalm 16: De Heer is mijn erfdeel 

 

Behoed mij, God, tot U neem ik mijn toevlucht;  
Gij zijt mijn Heer, ik erken het.  
De Heer is mijn erfdeel, mijn dronk uit de beker,  
Hij heeft mijn lot in zijn hand.    Refrein: 
 
Ik dank de Heer die mij altijd geleid heeft,  
Hij spreekt ook des nachts in mijn hart.  
Steeds houd ik mijn ogen gericht op de Heer,  
ik val niet, want Hij staat naast mij.    Refrein: 
 
Daarom ben ik vrolijk en blij van geest,  
daarom kan ik rustig gaan slapen.  
Mijn ziel laat Gij niet aan het dodenrijk over,  
Gij levert uw dienaar niet uit aan het graf.   Refrein: 
 
Gij zult mij de weg van het leven wijzen  
om heel mijn vreugde te vinden bij U,  
bestendig geluk aan uw zijde.   Refrein: 
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Tweede lezing: Gal. 5, 1. 1,3-18 
 
Broeders en zusters, voor de vrijheid heeft Christus ons gemaakt. Houdt 
dus stand en laat u niet weer het slavenjuk opleggen. Gij werd geroepen 
om vrije mensen te zijn. Misbruikt echter de vrijheid niet als voorwendsel 
voor de zelfzucht; dient elkaar in liefde. Want de hele wet is vervat in dit 
éne gebod: ‘Bemin uw naaste als uzelf’. Maar als ge elkaar blijft bijten en 
klauwen vrees ik dat ge elkaar op den duur zult verslinden. Ik bedoel dit: 
leeft naar de Geest, dan zult ge niet uitvoeren wat de zelfzucht dicteert. 
Wat de zelfzucht wil, strijdt met de Geest, en omgekeerd, het verlangen 
van de Geest komt in botsing met het egoïsme. Die twee liggen met elkaar 
overhoop zodat ge niet kunt doen wat ge zoudt willen doen. Maar als ge u 
door de Geest laat leiden, staat ge niet onder de wet.’ 
 

Zo spreekt de Heer. - Wij danken God. 
 

Alleluia 

 

Mijn schapen luisteren naar mijn stem, zegt de Heer,  
en Ik ken ze en ze volgen Mij.    Refrein: 
 

Evangelie: Lucas. 9, 51-62 

 
Toen de dagen van zijn verheffing hun vervulling naderden, aanvaardde 
Jezus vastberaden de reis naar Jeruzalem en zond boden voor zich uit. 
Deze kwamen op hun tocht in een Samaritaans dorp om er zijn verblijf voor 
te bereiden. Maar de Samaritanen ontvingen Hem niet, omdat Jeruzalem 
het doel van zijn reis was. Toen de leerlingen Jakobus en Johannes dit 
gewaar werden vroegen ze: ’Heer, wilt Gij dat wij vuur van de hemel afroe-
pen om hen te verdelgen?’ Maar Hij keerde zich om en wees hen op 
strenge toon terecht. Daarop vertrokken zij naar een ander dorp. Terwijl zij 
onderweg waren zei iemand tot Hem: ’Ik zal u volgen, waar Gij ook heen 
gaat.’ Jezus sprak tot hem: ’De vossen hebben holen en de vogels hun   
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nesten, maar de Mensenzoon heeft niets waar Hij zijn hoofd op kan laten 
rusten.’ Tot een ander sprak Hij: ‘Volg Mij.’ Deze vroeg: ‘Heer, laat mij eerst 
teruggaan om mijn vader te begraven.’ Jezus zei tot hem: ‘Laat de doden 
hun doden begraven; maar gij, ga heen en verkondig het Rijk Gods.’ Weer 
een ander zei: ‘Ik zal U volgen, Heer, maar laat mij eerst afscheid nemen 
van mijn huisgenoten.’ Tot hem sprak Jezus: ’Wie de hand aan de ploeg 
slaat maar omziet naar wat achter hem ligt, is ongeschikt voor het Rijk 
Gods.’ 

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 Pon-
tius 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 ko-
men 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. 

 
 
Intermezzo: – Gereedmaken van de Tafel  
 
  Er wordt niet gecollecteerd.  
  U kunt uw gaven doneren 
  in de collectemandjes 
  bij het verlaten van de kerk.  
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Lied: I have decided to follow Jesus 
 
I have decided to follow Jesus; 3x 
No turning back, no turning back. 
 
Though none go with me, still I will follow; 3x 
No turning back, no turning back. 
 
Will you decide now to follow Jesus? 3x 
No turning back, no turning back. 
 
Vertaling: 

Ik heb besloten om Jezus te volgen; 3x 
Geen weg terug, geen weg terug. 
 
Hoewel niemand met mij meegaat, zal ik toch volgen; 3x 
Geen weg terug, geen weg terug. 
 
Beslis je nu om Jezus te volgen? 3x 
Geen weg terug, geen weg terug. 

 
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. 
 
Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijk-
heid, om heil en genezing te vinden, zullen wij U danken, altijd en overal, 
door Jezus Christus onze Heer. Die met ons onbestendig lot begaan, is 
vlees geworden, geboren uit de Maagd; die, aan het kruis gestorven, ons 
gered heeft van de dood die eeuwig duren zou; die, opgestaan voorgoed, 
ons doet voortleven tot in eeuwigheid. Daarom, met alle engelen, machten  
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en krachten, met allen die staan voor uw troon, loven en aanbidden wij U 
en zingen U toe met de woorden: 
 

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. 
 
Ja, waarlijk, heilig zijt Gij, Vader. Gij zijt de bron, uit U stroomt alle  
heiligheid. Stort uw Geest nu uit over deze gaven, zodat zij voor ons  
geheiligd worden tot Lichaam en Bloed van Jezus Christus, uw Zoon. 
 
Toen Hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden aanvaardde, nam Hij 
brood in zijn handen, dankte U, brak het om te verdelen onder zijn  

leerlingen en sprak: NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN, WANT DIT IS MIJN 

LICHAAM DAT VOOR U GEGEVEN WORDT. 

 
Na de maaltijd nam Hij ook de beker in zijn handen, dankte U opnieuw, 
en reikte 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. 
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Daarom gedenken wij, zoals Hij het heeft gewild, dat uw Zoon is gestor-
ven en verrezen, heilige Vader, en wij bieden U aan wat Hij ons heeft  
gegeven: dit brood dat leven geeft en deze beker die ons redde van de 
dood.  
 
Wij danken U omdat Gij, sinds die dag, ons waardig hebt bevonden voor 
uw aanschijn te treden en U dit offer te bereiden. Wij hebben deel  
voortaan aan het lichaam en het bloed van uw eerstgeboren Zoon, en vra-
gen U met aandrang dat wij naar elkaar toe groeien door de kracht van uw 
heilige Geest.  
 
Gedenk dan uw Kerk, Heer, over de hele aarde, voltooi uw liefde in onze 
gemeenschap rondom de bisschop van Rome, paus Franciscus,  
onze bisschop Johannes en allen die Gij tot uw dienst hebt geroepen.  
 
Gedenk ook onze broeders en zusters die door de dood heen zijn gegaan 
en leven in de verwachting der verrijzenis. Gedenk alle mensen die gestor-
ven zijn. Neem hen op in uw barmhartigheid en laat hen treden in de luister 
van uw aanschijn.  
 
Neem ook ons allen op in uw liefde; dan zullen wij met de Maagd Maria, 
de Moeder van uw Zoon, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met zijn 
apostelen en met allen die op deze aarde leefden in uw welbehagen,    
delen in uw eeuwig leven. Dan zal de lofzang die wij nu hebben aangehe-
ven in dankbaar herdenken van uw geliefde Zoon, aanhouden tot in uw 
heerlijkheid. 
 
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.  
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P: Verlos ons, Heer… 
A: Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in eeu-

wigheid. Amen 
 
Vredewens  Dona nobis pacem 
 
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: 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.  
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Slotgebed 
 
 
Mededelingen 
 
 
Zending en Zegen  
 
 
Slotlied: Kom en volg Mij op de weg 

 

 

 
 
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, maar durf mij te geloven: 
Ik ben voor u in duisternis het schijnsel voor uw ogen. 
 
Kom en volg mij op de weg, die mensen zal verbinden, 
de zwakken in hun rechten zet en zicht geeft aan verblinden. 
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Bezinning 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


