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Introitus 

Deus, in adiutorium meum  God, kom mij te hulp; Heer, 
intende: Domine, ad adiuvandum haast U mij te helpen. Laat ze 
me festina: confundantur beschaamd staan, vervuld van 
et revereantur inimici mei, vrees, mijn vijanden die mij 
qui quaerunt animam meam. naar het leven staan. Mogen zij 
Avertantur retrorsum et  terugdeinzen en te schande 

erubescant, qui volunt mihi mala. worden, die mij kwaad toedenken. 

 

 

Openingslied: Zomaar een dak boven wat hoofden 

Zomaar een dak boven wat hoofden 
deur die naar stilte open staat. 
Muren van huid, ramen als ogen 
speurend naar hoop en dageraad. 
Huis dat een levend lichaam wordt 
als wij er binnen gaan 
om recht voor God te staan. 
 
Woorden van ver, vallende sterren, 
vonken verleden hier gezaaid. 
Namen voor Hem, dromen, signalen  
diep uit de wereld aangewaaid. 
Monden van aarde horen en zien,  
onthouden, spreken voort  
Gods vrij en lichtend woord. 
 
Tafel van Een, brood om te weten  
dat wij elkaar gegeven zijn. 
Wonder van God, mensen in vrede,  
oud en vergeten nieuw geheim. 
Breken en delen, zijn wat niet kan,  
doen wat ondenkbaar is, 
dood en verrijzenis. 
 
 
Vaste gezangen uit: Missa de Angelis 
 
Begroeting en inleiding  
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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 

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,  
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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: Prediker 1, 2; 2, 21-23 

IJdelheid der ijdelheden, zegt Prediker, ijdelheid der ijdelheden, en 
alles is ijdelheid! Er zijn mensen die zich aftobben en inspannen met 
wijsheid en kennis van zaken, maar wat ze verdienen, moeten ze 
afgeven aan anderen, die zich niet inspanden. Ook dat is ijdelheid en 
grote onbillijkheid. Wat heeft een mens tenslotte aan al zijn geploeter, 
en aan de zorgen waarmee hij zich op aarde kwelt? Alle dagen 
bereiden hem leed, en ergernis is zijn loon; zelfs 's nachts vindt hij geen 
rust; ook dat is ijdelheid.  
 

Zo spreekt de Heer – Wij danken God. 

 
Graduale 

Benedícam Dóminum in omni  Ik zal de Heer te alle tijden  
tempore: sémper laus ejus in  prijzen; steeds is mijn lof in  
ore meo. mijn mond.  
 
 
Tweede lezing: Kolossenzen. 3, 1 -5. 9- 11 

Broeders en zusters, als gij met Christus ten leven zijt gewekt zoekt 
wat boven is, daar waar Christus zetelt aan de rechterhand Gods. 
Zint op het hemelse, niet op het aardse. Gij zijt immers gestorven en 
uw leven is nu met Christus verborgen in God. Christus is uw leven, en 
wanneer Hij verschijnt zult gij ook met Hem verschijnen in heerlijkheid. 
Maakt dus radicaal een einde aan immorele praktijken, ontucht, 
onzedelijkheid, hartstocht, begeerlijkheid en de hebzucht die gelijk 
staat met afgoderij. En beliegt elkaar niet meer.   



5 

 

Gij hebt de oude mens met zijn gedragingen afgelegd en u bekleed met 
de nieuwe mens, die op weg is naar het ware inzicht, terwijl hij zich 
vernieuwt naar het beeld van zijn Schepper. Dan is er geen sprake 
meer van Griek of Jood, besnedene of onbesnedene, barbaar of Skyth, 
van slaaf of vrije mens. Daar is alleen Christus, alles in allen.  
 

Zo spreekt de Heer – Wij danken God. 
 

 

Alleluia 

Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. 
Domine Deus salutis meae, in Heer, God van mijn heil, overdag 
die clamavi et nocte coram te. heb ik geroepen en ’s nachts sta 
Alleluia ik voor U. Alleluia.  

 
 
Evangelie: Lucas. 12,13-21 
 
In die tijd zei iemand uit het volk tegen Jezus: ‘Meester, zeg aan mijn 
broer dat hij de erfenis met mij deelt.’ Maar Jezus antwoordde hem: 
‘Man, wie heeft Mij tot rechter of verdeler over u aangesteld?’ En Hij 
sprak tot hen: ‘Pas op en wacht u voor alle hebzucht! Want geen enkel 
bezit - al is dit nog zo overvloedig – kan uw leven veilig stellen.’ Hij 
vertelde hun de volgende gelijkenis: ‘Het land van een rijk man had een 
grote oogst opgeleverd. Daarom overlegde deze bij zichzelf: Wat moet 
ik doen? Ik heb geen ruimte om mijn oogst te bergen.’ En hij zei: ‘Dit 
ga ik doen: ik breek mijn schuren af en bouw grotere: daarin zal ik dan 
heel mijn rijkdom aan koren opbergen. Dan zal ik tot mijzelf zeggen: 
Man, je hebt een grote rijkdom liggen, voor lange jaren; rust nu uit, eet 
en drink en geniet ervan! Maar God sprak tot hem: Dwaas! Nog deze 
nacht komt men je leven van je opeisen; en al die voorzieningen die je 
getroffen hebt, voor wie zijn die dan? Zo gaat het met iemand die 
schatten vergaart voor zichzelf, maar niet rijk is bij God.’ 
 

Zo spreekt de Heer – Wij danken God. 
 
 

Verkondiging 
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Credo 

Credo in unum Deum,  Ik geloof in één God, de al- 
Patrem omnipotentem,  machtige Vader, schepper van 
factorem caeli et terrae, hemel en aarde,  
visibilium omnium et van al wat zichtbaar en  
invisibilium.  en onzichtbaar is, 
Et in unum Dominum,  en in één Heer, Jezus Christus, 
Iesum Christum,  eniggeboren 
Filium Dei unigenitum. Zoon van God. 
Et ex Patre natum ante  vóór alle tijden geboren 
omnia saecula. uit de Vader. 
Deum de Deo, lumen de  God uit God, licht uit licht, 
lumine, Deum verum  ware God uit 
de Deo vero. de ware God, 
Genitum, non factum,  geboren, niet geschapen, één 
consubstantialem Patri: per   in wezen met de Vader, en door 
quem omnia facta sunt. wie alles geschapen is. 
Qui propter nos homines  Hij is voor ons, mensen, en  
et propter nostram salutem  omwille van ons heil, uit de 
descendit de caelis. hemel neergedaald. 
Et incarnatus est  Hij heeft het vlees aangenomen 
de Spiritu Sancto door de heilige Geest 
ex Maria Virgine, uit de maagd Maria, 
et homo factus est. en is mens geworden. 
Crucifixus etiam pro nobis Hij werd voor ons gekruisigd, 
sub Pontio Pilato; passus  Hij heeft geleden onder Pontius 
et sepultus est. Pilatus, en is begraven. 
Et resurrexit tertia die, Hij is verrezen op de derde dag, 
secundum Scripturas. volgens de Schriften. 
Et ascendit in caelum, Hij is opgevaren ten hemel, zit 
sedet ad dexteram Patris. aan de rechterhand van de Vader. 
Et iterum venturus est cum Hij zal wederkomen in heerlijkheid, 
gloria, iudicare vivos et  om te oordelen levenden en 
mortuos, cuius regni non  doden; en aan zijn rijk komt 
erit finis. geen einde. 
Et in Spiritum Sanctum, Ik geloof in de heilige Geest, die 
Dominum et vivificantem:  Heer is en het leven geeft; die 
qui ex Patre Filioque  voortkomt uit de Vader 
procedit. en de Zoon; 
Qui cum Patre et Filio  die met de Vader en de Zoon 
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simul adoratur, et  tezamen wordt aanbeden en 
conglorificatur; qui verheerlijkt; die gesproken heeft 
locutus est per prophetas. door de profeten. 
Et unam, sanctam,  Ik geloof in de ene, 
catholicam et apostolicam  heilige, katholieke 
Ecclesiam. en apostolische kerk. 
Confiteor unum baptisma  Ik belijd één doopsel tot 
in remissionem peccatorum. vergeving van de zonden. 
Et exspecto resurrectionem  Ik verwacht de opstanding van  
mortuorum. Et vitam venturi  de doden, en het leven van het 
saeculi. Amen. komend rijk. 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. 
 
 
Offertorium 

Sanctificavit Moyses altare  Mozes wijdde een altaar voor de 
Domino, offerens super illud  Heer, droeg er brandoffers op en 
holocausta, et immolans  slachtte er offerdieren. Hij vierde 
victimas: fecit sacrificium  er een avondoffer op, vol heerlijke 
vespertinum in odorem  geur, voor God de Heer, ten 
suavitatis Domino Deo, in  aanschouwen van de kinderen 
conspectu filiorum Israel. van Israël.  
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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: 
 
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 
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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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.  
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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. 
 
 
Oremus: Praeceptis salutaribus moniti, et devina institutione formati 
audemus dicere: 
 
Pater noster, qui es in caelis: Onze Vader, die in de hemel zijt, 
sanctificetur nomen tuum; uw naam worde geheiligd,  
adveniat regnum tuum; uw rijk kome, 
fiat voluntas tua, sicut uw wil geschiede, op aarde 
in caelo, et in terra. zoals in de hemel. 
Panem nostrum cotidianum Geef ons heden 
da nobis hodie;  ons dagelijks brood 
et dimitte nobis debita en vergeef ons onze schulden, 
nostra, sicut et nos zoals ook wij vergeven aan  
dimittimus debitoribus nostris; onze schuldenaren; 
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et ne nos inducas en breng ons niet in beproeving 
in tentationem, maar verlos ons van het  
sed libera nos a malo. 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. 
 
Communio 

Panem de caelo dedisti nobis,  Heer, brood uit de hemel hebt 
Domine, habentem omne  Gij ons gegeven, dat alle goeds  
delectamentum, et omnem  in zich bevat en voortreffelijk 
saporem suavitatis is van smaak. 
 

 

Slotgebed 
 
 
Mededelingen 
 
 
Zending en zegen  
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Slotlied: Pelgrimstocht der mensen 

Pelgrimstocht der mensen, 
veertig jaar woestijn, 
onvervulde wensen, 
‘t land zal heerlijk zijn. 
Wie aanhoort ons bidden, 
wie ziet naar ons om? 
God trekt in ons midden; 
kom, Heer Jezus, kom! (2x) 
 
Vrucht van eenzaam sterven, 
‘t leven overwon; 
wij gaan ‘t land nu erven, 
God is zelf de zon. 
Trekkers vol vertrouwen 
werpt uw last op hem; 
God is zelf aan ‘t bouwen 
‘t nieuw Jeruzalem. (2x) 
 

 
 
 
 

Bezinning 

 

 

Bezinning 

 


