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Openingslied: God groet u zuiv’re bloeme 
 
God groet U, zuiv're bloeme, Maria, maged fijn. 
Gedoog dat ik U roeme, lof moet U altijd zijn! 
Als Gij niet waart geboren, o reine maged vrij, 
wij waren allen verloren, aan U beveel ik mij! 
 
O roze zonder doren, o violette zoet. 
O bloeme blauw in ’t koren, neem mij in uw behoed.  
Vol liefde en gestadig ootmoedig zo zijt gij, 
och, wees mij toch genadig, aan u beveel ik mij! 
 
Met recht zijt gij verheven al boven d’eng’lenschaar.  
Al ben ik hier gebleven, mijn hart is bij u daar.  
Och wil mij toch geleiden, staat gij mij altoos bij,  
en wil van mij niet scheiden, aan u beveel ik mij! 
 
 
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:  Missa Tertia 
 Michael Haller (1840 - 1915) 
 
Kyrie 

Kyrie, eleison Heer, ontferm U  
Christe, eleison Christus, ontferm U  
Kyrie, eleison Heer, ontferm U  
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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 
 
 

Eerste lezing: Jeremia 38, 4-6.8-10 

In die dagen zeiden de edelen tot de koning: ‘Laat die profeet Jeremia 
ter dood brengen. Door zijn woorden ontmoedigt hij de soldaten die nog 
in de stad zijn en de hele bevolking. Die man wil niet het welzijn van 
het volk, maar zijn ondergang.’   
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Koning Sidkia antwoordde: ‘Goed, hij is in uw macht; ik kan toch niet 
tegen u op.’ Toen grepen zij Jeremia vast en wierpen hem in de put 
van prins Malkia, in de nabijheid van het wachthuis; met touwen lieten 
ze hem neer. In de put was geen water, alleen slijk, zodat Jeremia erin 
wegzonk. Terwijl de koning zitting hield in de Benjaminpoort, verliet 
Ebed-Melek het paleis, ging naar de koning en zei: ‘Heer koning, deze 
mannen hebben een misdaad begaan tegen de profeet Jeremia, door 
hem in de put te werpen.’ Daarop gaf de koning aan de Ethiopiër Ebed-
Melek de opdracht: ‘Neem drie mannen met u mee en haal de profeet 
Jeremia uit de put eer hij sterft.’  
 

Zo spreekt de Heer – Wij danken God 
 
 
Antwoordpsalm: Psalm 40  
 
 
 
 
 
 
Met groot vertrouwen heb ik op de Heer gehoopt, 
Hij heeft zich tot mij neergebogen, mijn roep gehoord. 
Hij heeft mij opgetrokken uit de valkuil, uit de modderpoel, 
Hij gaf mijn voeten vaste grond, mijn schreden kracht. Refrein 
 
Hij legde in mijn mond een nieuw gezang, 
een lied voor onze God. 
En velen zullen zien en vrezen 
en vertrouwen op de Heer. Refrein 
 
Al ben ik ook ellendig en armoedig, 
toch weet ik dat de Heer zorg voor mij draagt. 
Mijn helper zijt Gij toch en mijn bevrijder, 
mijn God, blijf dan niet talmen. Refrein 
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Tweede lezing: Hebreeën 12,1-4 

Broeders en zusters, laten wij ons aansluiten bij die menigte getuigen 
van het geloof en elke last en belemmering van de zonde van ons 
afschudden, om vastberaden de wedstrijd te lopen waarvoor we ons 
hebben ingeschreven. Zie naar Jezus, de aanvoerder en voltooier van 
ons geloof. In plaats van de vreugde die Hem toekwam heeft Hij een 
kruis op zich genomen en Hij heeft de schande niet geteld: nu zit Hij 
aan de rechterzijde van Gods troon. Denkt aan Hem die zoveel 
tegenwerking van zondaars te verduren had; dat zal u helpen om niet 
uit te vallen en de moed niet op te geven. Uw strijd tegen de zonde 
heeft u nog geen bloed gekost.   
 

Zo spreekt de Heer – Wij danken God. 
 
Alleluia 
 
 
 
 
 
 
Maak ons hart ontvankelijk, Heer, opdat wij de woorden van uw Zoon 
begrijpen. Refrein 
 
 
Evangelie: Lucas 12, 49-53 

In die tijd sprak Jezus tot zijn leerlingen: ‘Vuur ben Ik op aarde komen 
brengen, en hoe verlang Ik dat het reeds oplaait! Ik moet een doopsel 
ondergaan, en hoe beklemd voel Ik Mij totdat het volbracht is.  
Meent gij dat Ik op aarde vrede ben komen brengen? Neen zeg Ik u, 
juist verdeeldheid. Want van nu af zullen er vijf in één huis verdeeld 
zijn; drie zullen er staan tegenover twee en twee tegenover drie; de 
vader tegenover de zoon en de zoon tegenover de vader; de moeder 
tegenover de dochter en de dochter tegenover de moeder, de 
schoonmoeder tegenover de schoondochter en de schoondochter 
tegenover de schoonmoeder.’ 
 

Zo spreekt de Heer – Wij danken God.  
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Verkondiging 
 
 
Geloofsbelijdenis 

 
Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. 
En in Jezus Christus, zijn enig 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. 

 
 
Voorbede en misintenties – 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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Collectelied: Die mij droeg op adelaarsvleugels 

Die mij droeg op adelaarsvleugels, 
die mij hebt geworpen in de ruimte, 
en als ik krijsend viel, mij ondervangen 
met uw wieken en weer opgegooid, 
totdat ik vliegen kon op eigen kracht. 
 
 
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 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 en krachten, met allen die staan 
voor uw troon, loven en aanbidden wij U en zingen U toe met de 
woorden: 
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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 van 
gloria tua.    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. 
 
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. 
 
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.  
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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 gaven 
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.  
 
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.  
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. 
 
 
Communielied: Ave Maria. – Schubert. 
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Slotgebed 
 
 
Mededelingen 
 
 
Zending en zegen 
 
 
Slotlied: Wij groeten U, o Koningin 

 
Wij groeten U, o Koningin, o Maria, 
U moeder vol van teed're min, o Maria. 
 
Refrein: Groet haar o Cherubijn, prijs haar o Serafijn, 
 prijst met ons uw Koningin, 
 salve, salve, salve, Regina. 
 
O moeder van barmhartigheid, o Maria 
en troost in alle bitterheid, o Maria.   Refrein 
 
Ons leven, zoetheid, hoop en vreugd, o Maria: 
leidt gij ons op de weg der deugd, o Maria.  Refrein 
 
Toon ons in ‘t uur van onze dood, o Maria: 
de zoete vrucht van uwe schoot, o Maria.  Refrein 
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Bezinning 

 

 


