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Openingslied: Verkondig alle mensen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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: Messe Brève no.7 –  Charles Gounod  
 (1818 -1893)  
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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 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 
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Eerste lezing: Jesaja 66,10-14c 

Verheug u met Jeruzalem, en juich over haar, allen die haar liefhebben! 
Neem deel aan haar vreugde, allen die over haar treuren! En laat u tot 
verzadiging toe zogen aan haar borsten vol troost, en u vol genot laven 
aan haar zo rijke boezem. Want zo spreekt de Heer: ‘Als een rivier leid 
Ik de vrede naar haar toe, en als een onstuimige stroom de schatten 
der volken. Gij zult gezoogd worden, gedragen op de arm, vertroeteld 
op de schoot! Zoals een moeder haar kind troost, zo zal Ik u troosten: 
Jeruzalem zelf zal uw troost zijn. Wanneer gij dat ziet zal uw hart zich 
verheugen, uw beenderen zullen bloeien als het jonge groen, en de 
dienaren des Heren zullen zijn macht ervaren!’ 
 

Zo spreekt de Heer – Wij danken God 
 
Antwoordpsalm: Psalm 66 
 
Refrein:  
 
 
 
Jubelt voor God, alle landen der aarde, 
bezingt de heerlijkheid van zijn Naam. 
Brengt Hem hulde en zegt tot uw God: 
verbijsterend zijn al uw daden.  Refrein 
 
Heel de aarde moet U aanbidden, 
bezingen uw heilige Naam. 
Komt en aanschouwt wat God heeft verricht, 
ontstellende daden onder de mensen.  Refrein 
 
Hij maakte de zee tot een droge vallei, 
ze gingen te voet door de bedding. 
Laten wij juichen van vreugde om Hem, 
die eeuwig regeert door zijn macht.  Refrein 
 
Komt dan godvrezenden, luistert naar mij, 
ik zal u verhalen wat Hij mij gedaan heeft. 
God zij geprezen, Hij wees mij niet af, 
onthield mij niet zijn erbarmen.  Refrein  
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Tweede lezing: Galaten 6,14-18  

Broeders en zusters, God beware mij ervoor op iets anders te roemen 
dan op het kruis van onze Heer Jezus Christus, waardoor de wereld 
voor mij gekruisigd is en ik voor de wereld. Besneden zijn betekent 
niets, en onbesneden zijn betekent niets. Het gaat er alleen om een 
nieuwe schepping te zijn! Vrede en barmhartigheid kome over allen die 
naar dit beginsel willen leven, en over heel het volk Gods! Laat 
voortaan niemand mij lastig vallen want ik draag de merktekenen van 
Jezus in mijn lichaam. Broeders en zusters, de genade van onze Heer 
Jezus Christus zij met u. Amen.  
 

Zo spreekt de Heer – Wij danken God. 
 
Alleluia:  
 
 
 
 
 
Ik ben de weg, de waarheid en het leven; 
Niemand komt tot de Vader, tenzij door Mij.    Refrein 
 
 
Evangelie: Lucas 10,1-12.17-20, 

In die tijd wees de Heer tweeënzeventig leerlingen aan en zond hen 
twee aan twee voor zich uit naar alle steden en plaatsen waarheen 
Hijzelf van plan was te gaan. Hij sprak tot hen: ‘De oogst is groot maar 
arbeiders zijn er weinig. Vraagt daarom de Heer van de oogst arbeiders 
te sturen om te oogsten. Gaat dan, maar zie, Ik zend u als lammeren 
onder de wolven. Neemt geen beurs mee, geen reiszak, geen 
schoeisel en groet niemand onderweg. In welk huis ge ook binnengaat, 
laat uw eerste woord zijn: Vrede aan dit huis! Woont daar een 
vredelievend mens dan zal uw vrede op hem rusten; zo niet dan zal hij 
op u terugkeren. Blijft in dat huis en eet en drinkt wat zij u aanbieden; 
want de arbeider is zijn loon waard. Gaat niet van het ene huis naar het 
andere; in elke stad waar ge binnengaat en ontvangen wordt, eet wat 
u wordt voorgezet, geneest de zieken die er zijn en zegt tot hen: Het 
Rijk Gods is u nabij.’ In elke stad waar ge binnengaat en niet ontvangen 
wordt, trekt daar door de straten en zegt: ‘Zelfs het stof uit uw stad dat   
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aan onze voeten kleeft schudden wij tegen u af. Maar weet dit wel: Het 
Rijk Gods is nabij. Ik zeg u: die dag zal het voor de mensen van Sodom 
draaglijker zijn dan voor die stad.’ De tweeënzeventig keerden vol 
blijdschap terug en zeiden: ‘Heer, zelfs de duivels onderwerpen zich 
aan ons door uw naam.’ Hij zei tot hen: ‘Ik zag de satan als een 
bliksemstraal uit de hemel vallen. Ik heb u macht gegeven op slangen 
en schorpioenen te treden, te heersen over heel de kracht van de 
vijand; en niets zal u kunnen schaden. Toch moet ge u niet verheugen 
over het feit dat de duivels aan u onderworpen zijn, maar verheugt u 
omdat uw namen staan opgetekend in de hemel’.  
 

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 eeuwige leven. Amen. 
 
 
Intermezzo:  Klaarmaken van de Tafel – collecte 
 
 
Voorbede en misintenties – de intentiekaars wordt aangestoken 
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Lied: Cantate Domino – Giuseppe Ottavio Pitoni (1657 –1743) 
 
Cantate Domino, cantate, cantate,  Zingt voor de Heer, zingt, zingt, 
cantate Domino canticum novum,  zingt voor de Heer een nieuw 
laus eius in  lied, looft Hem in zijn  
Ecclesia Sanctorum, heiligdom, met de gemeenschap  
in Ecclesia Sanctorum. der heiligen. 
Laetetur Israel in eo, laetetur, Verheugt u, Israël, in Hem,  
laetetur in eo, verheugt u, verheugt u in 
qui fecit eum,  Hem die u gemaakt heeft, 
et filii Sion, et filii Sion  en kinderen van Sion, 
exultent,exultent,  juicht kinderen van Sion, 
exultent in rege suo.  juicht, juicht voor uw koning. 
Exultent, exultent in rege suo. Juicht, juicht voor uw koning. 
 
 
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. 
 
Wij danken U, heilige en sterke God. De wereld draagt Gij in uw hand 
en Gij waakt over al uw mensen. Gij brengt ons bijeen in deze 
gemeenschap om uw woord te horen en met een toegewijd geloof te 
treden in het spoor van uw Zoon. Hij is de weg die leidt naar U, Hij is 
de waarheid, geen andere waarheid maakt ons vrij; Hij is het leven dat 
ons van vreugde vervult. Wij danken U voor de liefde die Gij ons 
toedraagt in Jezus Christus.  
Wij voegen onze stem bij het gezang der engelen en prijzen uw 
heerlijkheid met dit lied: 
  

https://nl.wikipedia.org/wiki/1657
https://nl.wikipedia.org/wiki/1743
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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. 
 
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. 
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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 alle zoekers de weg naar U, Vader, 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 maak nieuwe mensen van ons; dat wij op Jezus gelijken.  
 
Bescherm onze paus Franciscus en onze bisschop Johannes, leer alle 
gelovigen van uw kerk de tekenen van deze tijd verstaan en maak hen 
trouw in de beleving van uw evangelie.  
 
Maak ons herbergzaam van hart voor alle mensen rondom ons; dat wij, 
delend in hun vragen en hun pijn, in hun vreugden en hun hoop, hen 
de weg aantonen die naar uw liefde leidt. 
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 teneinde 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 Gods, 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. 
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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: 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. 
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Communielied: Ave Verum Corpus – Mozart (1756 – 1791) 

Ave verum corpus,  Gegroet waarachtig lichaam 
natum de Maria Virgine. geboren uit de Maagd Maria. 
Vere passum, immolatum  Dat werkelijk heeft geleden en voor 
in cruce pro homine.  de mens geofferd is aan het kruis. 
Cuius latus perforatum  Uit wiens doorboorde zijde 
unda fluxit sanguine.  water met bloed vloeide. 
Esto nobis praegustatum  Wees voor ons een voorspraak 
in mortis examine tijdens de beproeving van de dood. 
 
 

Slotgebed 
 
 

Mededelingen 
 
 

Zending en zegen 
 
 

Slotlied: Dankt, dankt nu allen God 
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Bezinning 

 

 


