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Openingslied: 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. 
 
 
Vaste gezangen uit: Classic melodies Eucharist. – Martin Setchell  
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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. 
 
 
Kyrie:  

Lord, have mercy.   Heer, ontferm U. 
Christ, have mercy.     Christus, ontferm U.    
Lord, have mercy.       Heer, ontferm U. 
 
 
Gloria 
 
Glory to God in the highest,   Eer aan God in den hoge, 
peace to his people    en vrede op aarde aan de mensen  
on earth. Lord God,   die Hij liefheeft. Wij loven U.  
heavenly King,     Wij prijzen en aanbidden U. 
mighty God and Father,  Wij verheerlijken U, en zeggen U  
we worship You,    dank voor uw grote heerlijkheid. 
we give You thanks,    Heer, God, hemelse koning,   
we praise You for your glory. God,   almachtige Vader; Heer,  
Lord Jesus Christ,    eniggeboren Zoon, Jezus Christus; 
only Son of the Father,   Heer God, Lam Gods, Zoon van de  
Lord God, Lamb of God,  Vader; Gij die wegneemt de zonden  
You take away    der wereld, ontferm  U over ons. 
the sins of the world:    Gij die wegneemt de zonden der  
Lord, have mercy upon us; wereld, aanvaard ons gebed. 
You are seated at the right hand  Gij die zit aan de rechterhand  
of the Father,      van de Vader, ontferm U over ons. 
receive our prayer.   Want Gij alleen zijt de Heilige,  
For You alone are the Holy One, Gij alleen de Heer,  
For You alone are the Lord J.C. Gij alleen de Allerhoogste,  
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For You alone are the Most High, Jezus Christus,  
Christ with the Holy Spirit,   met de heilige Geest in de 
in the glory of God the Father. heerlijkheid van God de Vader. 
Amen.     Amen. 
 
 

Gebed bij de opening van de Schrift 
 

 
Eerste lezing: Genesis. 18, 20-32 
 
In die dagen zei de Heer: ’Luid stijgt de roep om wraak uit Sodom en 
Gomorra op! Uitermate zwaar is hun zonde! Ik ga naar beneden om te 
zien of hun daden werkelijk overeenstemmen met de roep die tot Mij is 
doorgedrongen; Ik wil het weten’. Toen gingen de mannen op weg in de 
richting van Sodom. De Heer bleef echter nog bij Abraham staan. 
Abraham trad op Hem toe en zei: ‘Wilt Ge werkelijk met de boosdoeners 
ook de rechtvaardigen verdelgen?  
Misschien zijn er vijftig rechtvaardigen in de stad; zult Gij die dan  
verdelgen? Zult Gij de stad geen vergiffenis schenken omwille van de 
vijftig rechtvaardigen die er wonen? Zoiets kunt Ge toch niet doen: de 
rechtvaardigen samen met de boosdoeners laten sterven! Dan zou het de 
rechtvaardigen vergaan als de boosdoeners; dat kunt Ge toch niet doen. 
Zal Hij die de hele aarde oordeelt, geen recht laten geschieden?’ En de 
Heer zei : ’Als Ik in de stad Sodom vijftig rechtvaardigen vind, zal Ik omwille 
van hen de hele stad vergiffenis schenken.’ Abraham begon weer en zei: 
‘Mag ik zo vrij zijn tot mijn Heer te spreken, ofschoon ik maar stof en as 
ben? Misschien ontbreken er aan de vijftig rechtvaardigen vijf; zult Gij dan 
toch om die vijf de hele stad verwoesten?’ En Hij zei: ‘Ik zal haar niet 
verwoesten, als Ik er vijfenveertig vind.’ Opnieuw sprak Abraham tot Hem: 
‘Misschien zijn er maar veertig te vinden.’ En de Heer zei: ‘Dan zal Ik het 
omwille van die veertig niet doen.’ Nu zei Abraham: ‘Laat mijn Heer niet 
kwaad worden, als ik nog eens aandring: misschien zijn er maar dertig te 
vinden.’ En de Heer zei: ‘Ik zal het niet doen, als Ik er dertig vind.’ Abraham 
zei opnieuw: ‘Ik ben wel vrijpostig als ik bij mijn Heer blijf aandringen; maar 
misschien worden er maar twintig gevonden.’ En de Heer zei : ’Ook 
omwille van die twintig zal Ik de stad niet verwoesten.’ Abraham zei 
nogmaals: ‘Laat mijn Heer niet kwaad worden, als ik nog één keer spreek, 
misschien zijn er maar tien te vinden.’ En de Heer zei: ‘Ik zal de stad niet 
verwoesten, zelfs al zijn er maar tien.’ 
 

Zo spreekt de Heer – Wij danken God 
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Antwoordpsalm 138: Wanneer ik tot U riep 

 
 

U wil ik prijzen, Heer, uit heel mijn hart, omdat Gij naar mijn bidden hebt 
geluisterd. Ik zing voor U en alle hemelmachten en werp mij neer, gebogen 
naar uw heiligdom.     Refrein 
 

U prijs ik om uw goedheid en uw trouw, want uw belofte hebt Gij mateloos 
vervuld. Wanneer ik tot U riep hebt Gij mij steeds verhoord, Gij hebt mij 
altijd nieuwe moed gegeven.   Refrein 
 

Waarlijk verheven is de Heer, die let op de geringe, maar op de trotsen 
neerziet van omhoog. Te midden van gevaren houdt Gij mij in leven, Gij 
weert de woede van mijn vijand af.   Refrein 
 

Steeds is uw uitgestrekte hand mijn redding, de Heer voltooit voor mij al 
wat ik onderneem. Uw goedheid, Heer, blijft duren zonder einde; vergeet 
het maaksel van uw handen niet.  Refrein 
 
 
Tweede lezing: Kolossenzen. 2, 12-14. 
 
Broeders en zusters, in de doop zijt gij met Christus begraven, maar ook 
met Hem verrezen door uw geloof in de kracht van God die Hem uit de 
dood deed opstaan. Ook u die dood waart ten gevolge van uw zonden en 
door uw morele onbehouwenheid heeft God weer levend gemaakt met 
Hem. Hij heeft ons al onze zonden vergeven. Hij heeft de oorkonde 
verscheurd die met haar bezwarende bepalingen tegen ons getuigde. Hij 
heeft haar vernietigd en aan het kruis genageld. 
 

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  
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Evangelie: Lucas. 11, 1-13 
 
Op een keer was Jezus ergens aan het bidden. Toen Hij ophield zei een 
van zijn leerlingen tot Hem: ‘Heer, leer ons bidden, zoals Johannes het 
ook aan zijn leerlingen geleerd heeft.’ Hij sprak tot hen: ‘Wanneer ge bidt, 
zegt dan: Vader, uw Naam worde geheiligd, uw Rijk kome. Geef ons 
iedere dag ons dagelijks brood, en vergeef ons onze zonden, want ook wij 
vergeven aan ieder die ons iets schuldig is. En leid ons niet in bekoring.’ 
Hij vervolgde: ‘Stel, iemand van u heeft een vriend. Midden in de nacht 
gaat hij naar hem toe en zegt: Vriend, leen mij drie broden, want een vriend 
van mij is van een reis bij mij aangekomen en ik heb niets om hem voor te 
zetten.’ Zou die ander van binnen uit dan antwoorden: ‘Val me niet lastig; 
de deur is al op slot en mijn kinderen en ik liggen in bed; ik kan niet opstaan 
om het u te geven?’ ‘Ik zeg u, als hij niet opstaat en het hem geeft omdat 
hij zijn vriend is, zal hij toch opstaan en hem geven al wat hij nodig heeft, 
om zijn onbescheiden aandringen. Tot u zeg Ik hetzelfde: Vraagt en u zal 
gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en er zal worden 
opengedaan. Want al wie vraagt verkrijgt; wie zoekt vindt; en voor wie 
klopt doet men open. Is er soms onder u een vader die aan zijn zoon een 
steen zal geven als deze hem om brood vraagt? Of als hij om vis vraagt 
zal hij hem toch in plaats van vis geen slang geven? Of als hij een ei vraagt 
zal hij hem toch geen schorpioen geven? Als gij dus, ofschoon ge slecht 
zijt - goede gaven aan uw kinderen weet te geven, hoeveel te meer zal 
dan uw Vader in de hemel de heilige Geest geven aan wie Hem erom 
vragen.’ 
 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intermezzo:  Gereedmaken van de Tafel, 

 
Er wordt niet gecollecteerd.  
U kunt uw gaven doneren in de collectemandjes  
bij het verlaten van de kerk 

 
 
Lied: Just as I am 

Just as I am, without one plea,  
but that thy blood was shed for me 
and that thou bidd’st me come to thee,  
o Lamb of God, I come. 
Just as I am, just as I am, 
just as I am, I come. 
 
Just as I am, thou wilt receive, 
wilt welcome, pardon, cleanse, relieve: 
because thy promise I believe: 
o Lamb of God, I come. 
Just as I am, just as I am, 
just as I am, I come. 
 
Just as I am, thy love unknown  
has broken ev’ry barrier down, 
now to be thine, yea thine alone, 
o Lamb of God, I come. 
Just as I am, just as I am, 
just as I am, I come.  
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Just as I am, of that free love, 
the breadth, length, depth and height to prove, 
here for a season then above, 
o Lamb of God, I come. 
Just as I am, just as I am, 
just as I am, I come. 
 
 
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: Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
P: Brengen wij dank aan A: Hij is onze dankbaarheid  
 de Heer, onze God.  waardig.    
 
Ja, het is een voorrecht, een hoge en heilzame plicht dat wij U, heilige 
Vader, altijd en overal danken door Jezus Christus, de Zoon van uw 
welbehagen.  
Hij is uw eigen Woord waardoor Gij alles geschapen hebt. Hem hebt Gij 
tot ons gezonden als Heiland en Verlosser. Hij is vlees geworden door de 
heilige Geest en uit een maagd geboren. Om uw wil te vervullen en U een 
heilig volk te verwerven strekte Hij zijn handen uit, opdat Hij door zijn lijden 
aan de dood een eind zou maken en de verrijzenis klaar als de dag voor 
onze ogen zou doen stralen. Daarom stemmen wij in met de engelen en 
met alle heiligen roemen wij uw heerlijkheid en wij juichen en zingen:  
 
Sanctus 
Holy, holy, holy Lord,   Heilige, heilige, heilige Heer,   
God of power and might,  de God der hemelse machten  
Heaven and earth    Vol zijn hemel en aarde van uw  
are full of your glory.   heerlijkheid.  
Hosanna in the highest.  Hosanna in den hoge.  
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Blessed is He who comes  Gezegend Hij die komt 
in the name of the Lord.  in de naam des Heren. 
Hosanna in the highest.  Hosanna in den hoge. 
 
Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan 
deze gaven met de dauw van uw heilige Geest, dat zij voor ons worden 
tot Lichaam en Bloed van Jezus Christus onze Heer. 
 
Toen Hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam Hij 
het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het aan zijn leerlingen 
met deze woorden: NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN, WANT DIT IS MIJN 

LICHAAM  DAT VOOR U GEGEVEN WORDT. 

 
Zo nam Hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit, 
en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden: NEEMT DEZE BEKER EN 

DRINKT HIER ALLEN UIT, WANT DIT IS DE BEKER VAN HET NIEUWE, 

ALTIJDDURENDE VERBOND, DIT MIJN BLOED DAT VOOR U EN ALLE MENSEN  

WORDT VERGOTEN TOT VERGEVING VAN DE ZONDEN. 

BLIJF DIT DOEN OM MIJ TE GEDENKEN. 
 
Verkondigen wij het mysterie van het geloof. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zijn dood en verrijzenis indachtig, God, bieden wij U aan het levensbrood 
en de kelk van het heil. Wij danken U omdat Gij ons waardig keurt om voor 
uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. 
 
Zó delen wij in het Lichaam en Bloed van Christus en wij smeken U dat wij 
door de heilige Geest worden vergaderd tot één enige kudde. Denk toch, 
Heer, aan uw Kerk, verspreid over de hele wereld, dat haar liefde 
volkomen wordt, één heilig volk met Franciscus onze paus en Johannes 
onze bisschop en allen die uw heilig dienstwerk verrichten. 
 
Gedenk ook onze broeders en zusters die reeds ontslapen zijn in de hoop 
der verrijzenis, ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen 
aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat.  
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Wij vragen U, ontferm U over ons allen, opdat wij tezamen met de Maagd 
Maria, de Moeder van Christus, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met 
de apostelen en met alle heiligen, die hier eens leefden in uw welbehagen, 
waardig bevonden worden het eeuwig leven deelachtig te zijn en U loven 
en eren door Jezus Christus, uw Zoon. 
 
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 
 
Agnus Dei  
 
Lamb of God,     Lam Gods, dat wegneemt 
You take away the sins   de zonden der wereld,  
of the world:    ontferm U over ons. 
have mercy on us. 
 
Lamb of God,     Lam Gods, dat wegneemt 
You take away the sins   de zonden der wereld,   
of the world:.    ontferm U over ons. 
have mercy on us   
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Lamb of God,     Lam Gods, dat wegneemt 
You take away the sins   de zonden der wereld,   
of the world:    geef ons de vrede. 
grant us your peace. 
 
 
Communie 
 
P: Zalig zij ... 
A: Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt,  
 maar spréék en ik zal gezond worden. 
 
 
Communielied: Bless us this day  Julie Knowles 
 
Father in heaven, hear as we pray:  
Be in our hearts and bless us this day.  
Thine is the glory, Thee we adore.  
Be Thou our comfort for evermore.  
Grant that we through all our days  
may share Thy gifts and sing Thy praise.  
O Loving Father, now as we pray,  
Bless us this day, bless us this day.  
 
Vertaling:  
Vader in de hemel, hoor ons als we bidden:  
Wees in onze harten en zegen ons deze dag.  
U zij de glorie, U aanbidden wij.  
Wees Gij onze Trooster voor altijd.  
Geef dat we door al onze dagen  
uw gaven mogen delen en uw lof bezingen.  
O liefhebbende Vader, hoor ons als we bidden,  
zegen ons vandaag. 
 
 
Slotgebed 
 
Mededelingen 
 
Zending en Zegen  
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Slotlied: Er is een stad voor vriend en vreemde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er is een huis om in te wonen 
voorbij het dodendal, 
er is een vader met zijn zonen, 
zij roepen overal.   Refrein. 
 

Er is een tafel om te eten 
voorbij het niemandsland. 
Er is een volk dat wordt vergeten, 
dat volk roept overal.   Refrein. 
 

Er is een wereld zonder grenzen 
zo groot als het heelal. 
Er is een hemel voor de mensen, 
dat hoor je overal.    Refrein. 
 


