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Openingslied: Hoort hoe God met mensen omgaat. 
 

 
 
 
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. 
 
 
Gesproken Nederlandse 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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Lofzang  
 
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 18, 1-10a 
 
In die dagen verscheen de Heer aan Abraham bij de eik van Mamre, 
terwijl hij op het heetst van de dag bij de ingang van zijn tent zat. Hij 
sloeg zijn ogen op en zag plotseling drie mannen voor zich staan. 
Meteen liep hij van de ingang van zijn tent naar hen toe. Hij boog diep 
voor hen en zei: ‘Wees zo welwillend, heer, uw dienaar niet voorbij te 
gaan. Ik zal water laten brengen; was uw voeten en rust hier onder de 
boom. Ik zal brood voor u halen om u te sterken voor uw verdere reis; 
gij zijt niet voor niets bij uw dienaar langsgekomen.’ Zij zeiden: ‘Heel 
graag.’ Abraham ging haastig de tent in naar Sara en zei: ‘Neem gauw 
drie maten fijn meel, kneed het en bak er koeken van.’ Daarna liep 
Abraham naar de kudde, zocht een lekker mals kalf uit en gaf het aan 
zijn knecht om het snel klaar te maken. Toen bracht hij hun kaas en 
melk, en het kalf dat hij had laten toebereiden, en zette hun dat alles 
voor. Terwijl zij aten, bleef hij bij hen staan, onder de boom.                          
Toen vroegen ze hem: ‘Waar is Sara, uw vrouw?’ Abraham antwoordde: 
‘Daar in de tent.’ Toen zei de bezoeker: ‘Over een jaar kom ik weer bij u 
terug; dan zal Sara, uw vrouw, een zoon hebben.    

 
Zo spreekt de Heer – Wij danken God 
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Antwoordpsalm 15: Heer, wie mag te gast zijn in uw tent. 

 
 
Wie rechtvaardig is en eerbaar leeft, in zijn hart geen boze plannen 
koestert. Geen bedrog pleegt met zijn tong; wie zijn evenmens geen 
schade doet.  
 
Wie zijn buren niet te schande zet; wie de boosdoener veracht. Maar de 
dienaars van de Heer in ere houdt; wie beloften in zijn eigen nadeel toch 
volbrengt.  
 
Wie zijn bezit niet uitleent tegen woeker, als getuige niet omkoopbaar 
is. Wie zich zo gedraagt zal niet wankelen in eeuwigheid. 
 
 
Tweede lezing: Kolossenzen 1, 24-28 
 
Broeders en zusters, ik verheug mij dat ik voor u mag lijden, en in mijn 
lijdend lichaam aanvullen wat nog ontbreekt aan de beproevingen van 
de Christus, ten bate van zijn lichaam dat de kerk is.  
Ik ben haar dienaar geworden krachtens de opdracht die God mij 
gegeven heeft; namelijk om u het woord Gods te brengen in heel zijn 
volheid: om het geheim te verkondigen dat verborgen was voor alle 
eeuwen en alle generaties, maar dat nu is geopenbaard aan zijn 
gelovigen. Hen heeft God bekend willen maken hoe machtig en hoe 
wonderbaar dit geheim is onder de heidenvolken. En dit geheim bestaat 
hierin: ‘Christus in u’ en ook: ‘hoop op de eeuwige heerlijkheid.’ Hem 
verkondigen wij dus wanneer wij allen, zonder onderscheid, vermanen 
en onderrichten met alle wijsheid die ons gegeven is om ook allen, 
zonder onderscheid, in Christus tot volmaaktheid te brengen.  
 

Zo spreekt de Heer – Wij danken God 
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Alleluia 
 

 
 
Moge de Vader van onze Heer Jezus Christus ons innerlijk oog 
verlichten,  
om te zien hoe groot de hoop is waartoe Hij ons roept. Refrein: 
 

Evangelie: Lucas 10, 38-42  
 
In die tijd kwam Jezus in een dorp, en een vrouw die Marta heette, 
ontving Hem in haar woning. Zij had een zuster, Maria die – gezeten aan 
de voeten van de Heer – luisterde naar zijn woorden. 
Marta werd in beslag genomen door de drukte van het bedienen, maar 
ze kwam er een ogenblik bij staan en zei: ‘Heer, laat het U onverschillig 
dat mijn zuster mij alleen laat bedienen? Zeg haar dan dat ze mij moet 
helpen.’  De Heer gaf haar ten antwoord: ‘Marta, Marta, wat maak je je 
bezorgd en druk over veel dingen. Slechts één ding is nodig. Maria heeft 
het beste deel gekozen en het zal haar niet ontnomen worden.’  
 

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. 
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Voorbede met intenties - de intentiekaars wordt aangestoken  
 
A: Heer onze Heer, wij bidden U verhoor ons. 
 
 
Intermezzo: Gereedmaken van de Tafel, 
 
 Er wordt niet gecollecteerd.  
 U kunt uw gaven doneren 
 in de collectemandjes 
 bij het verlaten van de kerk  
 
 
Lied: Bless the Lord 
 

 
 

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 
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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 eenmaal door de dood is heengegaan, het ontzagwekkend wonder 
heeft volbracht; die ons wegvoert uit het slavenhuis van dood en zonde, 
om te zijn: uw uitverkoren en geheiligd volk, - koningen en priesters 
worden wij genoemd. Uw grote daden, God, verkondigen wij overal: dat 
Gij ons uit de duisternis geroepen hebt om nu te leven in uw 
onvergankelijk licht. 
Daarom, met alle engelen, machten en krachten, met allen die staan 
voor uw troon, loven en aanbidden wij U en zeggen U toe vol vreugde: 
 
Heilig 
 
A: 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. 
 
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. 
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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 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.  
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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. 
 
 
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.   
 

Lam Gods 

P: Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, 
A: ontferm U over ons. (2x) 
P: Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, 
A: geef ons de vrede. 
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Communie 
 
P: Zalig zij ... 
A: Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt, maar spréék en ik zal 

gezond worden. 
 
 
Orgelmuziek 
 
 
Slotgebed 
 
 
Mededelingen 
 
 
Zending en Zegen 
  



11 

 

Slotlied: Aanbidt en dankt uw Vader, God 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aanbidt en dankt de Koningszoon, 
die in de wereld kwam, 
en al de zonden van zijn volk 
gehoorzaam op zich nam. 
Nu nodigt Hij zijn mensen uit 
op ’t grote koningsfeest. 
En waar Hij leeft aan Vaders hand,  
daar heerst een goede Geest. 
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Bezinning 
 
Deze bladzijde uit het Evangelie is in de vakantietijd nog meer gepast 
omdat zij ons herinnert aan het feit dat de mens moet werken, zich 
inzetten voor huishoudelijke en professionele bezigheden, dat is zeker 
– maar hij heeft vooreerst nood aan God die het innerlijke licht is van 
Liefde en Waarheid. Zonder liefde verliezen zelfs de belangrijkste 
bezigheden aan waarde en geven ze geen vreugde. Zonder een diepe 
zin herleidt iedere activiteit zich tot steriel en ongeordend activisme. En 
wat geven Liefde en Waarheid anders dan Jezus? Dierbare broeders, 
laat ons dus leren elkaar te helpen, samen te werken, maar voor dit 
alles samen het beste deel te kiezen dat altijd onze hoogste goed is en 
zal zijn.  
 
 
Paus Benedictus XVI 
Angelus/ Regina Caeli 18 juli 2010 
 
 
Tijdens de H. Mis ontvang ik mijn geestelijk voedsel. Tijdens de 
eucharistieviering verschijnt Christus in de gedaante van brood.  
Daarentegen verschijnt Christus in de buitenwijken van de grote stad 
onder een andere gedaante. Dan zien wij Hem en raken wij Hem aan 
in de gedaante van die gekwetste lichamen, zoals wij Hem ook zien en 
aanraken in de gedaante van kinderen die in de steek gelaten zijn.  
 
Moeder Teresa 
Uit: De vrucht van het geloof is liefde 
 
 
 

 


