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Openingslied: Vernieuw Gij mij 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begroeting en inleiding 
 
 
Het is een Nederlands gesproken mis. 
 
 
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. 
 
 
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: Wijsheid 18, 6-9 

De nacht van de uittocht uit Egypte was aan onze voorvaderen tevoren 
aangekondigd. Zo konden ze vol vreugde de vervulling verwachten van 
de beloften waarop ze vertrouwden. Zo kon uw volk ook uitzien naar 
de redding der rechtvaardigen en de ondergang van hun vijanden. De 
straf, die Gij onze vijanden deedt ondergaan werd voor ons, 
uitverkorenen, een zege. Want de kinderen der vromen hadden in stilte 
het offermaal gebruikt, en zich met een heilige belofte verplicht dat ze 
gelijkelijk het goede zouden delen en de gevaren trotseren, en daarom 
hadden de vromen reeds hun oude liederen aangeheven.  
 

Zo spreekt de Heer – Wij danken God 
 
Tussenzang: Psalm 33 
 

 
 
Jubelt, gerechtigen, voor de Heer, 
wie vroom is dient Hem te loven. 
Zalig het volk dat de Heer heeft als God, 
de natie door Hem tot zijn erfdeel gekozen. Refrein  
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Maar het is God die zijn dienaars bewaakt, 
hen die op zijn gunst vertrouwen: 
Dat Hij hen redden zal van de dood, 
bij hongersnood hen zal voeden. Refrein 
 
Daarom vertrouwt ons hart op de Heer, 
is Hij ons een schild en een helper. 
Geef ons dus, Heer, uw barmhartigheid, 
zoals wij op U vertrouwen. Refrein 
 
 
Tweede lezing: Hebreeën 11,1-2.8-12 

Broeders en zusters, het geloof is een vaste grond van wat wij hopen, 
het overtuigt ons van de werkelijkheid van onzichtbare dingen. Om hun 
geloof zijn de oudsten met ere vermeld. Door het geloof heeft Abraham 
gehoor gegeven aan de roeping van God, en ging hij op weg naar een 
land dat bestemd was voor hem en zijn erfgenamen; hij vertrok zonder 
te weten waarheen. Door het geloof heeft hij als vreemdeling vertoefd 
in het land dat hem beloofd was; hij woonde er in tenten, evenals Isaäk 
en Jakob, die dezelfde belofte erfden; want hij zag uit naar de stad met 
de fundamenten, waarvan God de ontwerper en de bouwer is. Door het 
geloof heeft ook Sara, ofschoon haar tijd al lang voorbij was, de kracht 
tot vruchtbaarheid ontvangen, want zij wist dat Hij die de belofte had 
gedaan, zijn woord zou houden. Daarom is dan ook aan één man, en 
nog wel in zijn hoge ouderdom, een nageslacht gegeven, talrijk als 
sterren aan de hemel, ontelbaar als de zandkorrels aan het strand van 
de zee. 
 

Zo spreekt de Heer - Wij danken God. 
 
Alleluia 
 
 
 
 
 
 
Gezegend de koning die komt, in de naam des Heren! Vrede in de 
hemel en eer in de hoge. Refrein  
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Evangelie: Lucas 12, 32-48  

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: ‘Weest niet bevreesd, kleine 
kudde; het heeft uw Vader behaagd u het Koninkrijk te schenken. 
Verkoopt uw bezittingen en geeft aalmoezen; verschaft u beurzen die 
niet verslijten, en verwerft een onuitputtelijke schat in de hemel, waar 
geen dief komt en geen mot hem bederft. Waar uw schat is, daar zal 
ook uw hart zijn. Houdt uw lendenen omgord en de lampen brandend! 
Gedraagt u als mensen die wachten op de terugkomst van hun heer 
die naar de bruiloft is, om, als hij aankomt en klopt, hem aanstonds 
open te doen. Gelukkig de dienaars die de heer bij zijn komst wakende 
zal vinden. Voorwaar, Ik zeg u: Hij zal zich omgorden en hij zal hen aan 
tafel nodigen en langs hen gaan om te bedienen. Al komt hij ook in de 
tweede of de derde nachtwake, gelukkig de dienaars die hij zo aantreft. 
Begrijpt dit wel: als de eigenaar van het huis wist op welk uur de dief 
zou komen, zou hij niet laten inbreken in zijn huis. Weest ook gij bereid, 
omdat de Mensenzoon komt op het uur waarop gij het niet verwacht.’  
Petrus vroeg Hem nu: ‘Heer, bedoelt Gij deze gelijkenis voor ons of 
voor iedereen?’ De Heer sprak: ‘Wie zou die trouwe en verstandige 
beheerder wel zijn, die de heer over zijn dienstvolk zal aanstellen om 
hun op de gestelde tijd hun rantsoen koren te geven? Gelukkig de 
knecht die de heer bij zijn aankomst daarmee bezig vindt. Waarlijk, Ik 
zeg u: Hij zal hem aanstellen over alles wat hij bezit. Maar, zegt die 
knecht bij zichzelf: Mijn heer blijft nog wel een poosje weg, en begint 
hij de knechten en dienstmeisjes te slaan, en gaat hij zich te buiten aan 
spijs en drank, dan zal de heer van die knecht komen op een dag dat 
hij hem niet verwacht en op een uur dat hij niet kent; en hij zal hem met 
het zwaard straffen en hij zal hem zo het lot doen ondergaan van de 
ontrouwen. De knecht die de wil van zijn heer kende, maar geen 
beschikkingen trof noch handelde volgens diens wil, zal zwaar 
getuchtigd worden. Wie echter in onwetendheid dingen heeft gedaan 
die tuchtiging verdienen, zal slechts licht gestraft worden. Van ieder 
aan wie veel is gegeven zal veel worden geëist; en van hem aan wie 
veel is toevertrouwd zal des te meer worden gevraagd.’  
 

Zo spreekt de Heer – Wij danken God. 
 

 
Verkondiging 
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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. 

 
 
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.  
 
 

Collectelied: Le Seigneur est ma lumière 

Le Seigneur est ma lumière   De Heer is mijn licht 
et mon salut,     en mijn heil, 
De qui aurais je crainte?   Wie zou ik nog vrezen? 
Le Seigneur est le soutien   De Heer is de kracht 
de ma vie,     van mijn leven, 
Devant qui tremblerais-je?   Voor wie zou ik nog beven?  
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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. 
 
Machtige God, met alle eerbied noemen wij uw Naam, die Gij gegeven 
hebt aan wat er leeft en ademhaalt. De hemel en het land, het licht van 
deze dag en ook wijzelf, God, zijn er dankzij U, die al van mensen houdt 
vóór zij geboren zijn. Wij noemen U van harte onze God en Vader, die 
doet wat Gij zegt en ons in leven houdt, die naar ons zoeken blijft tot 
Gij ons in den vreemde vindt, omwille van uw Zoon, de eerste van ons 
allen. In stad en land, in mensen en machten, in levenden en doden 
wordt Gij vermoed en uitgesproken, tot deze aarde zal zijn omgevormd 
tot stad van vrede, het nieuwe Jeruzalem, waar alle leed geleden is en 
al ons kwaad vergeten. Luister dan ook, als wij U zegenen God en 
zeggen zonder einde:  
 
Heilig 

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. 
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Heer onze God, Gij zijt heilig en goed – en zó bekend met ons dat onze 
namen staan geschreven in uw hand. Geen mens zult Gij vergeten 
dankzij Jezus Christus, uw Zoon, die Gij hebt voortgebracht en 
uitgezonden hebt om tranen te drogen van mensen die geslagen zijn, 
om het hart te helen van mensen die gebroken zijn, om brood te worden 
voor vandaag en de vrede zelf te zijn.  
 
Wij danken U, dat Hij ons ruimte geeft en vrijheid schept. Wij danken 
U, dat Hij de naam geworden is voor heel ons leven ten einde toe. Heilig 
deze gaven, met de dauw van uw heilige Geest, dat zij voor ons worden 
tot Lichaam en Bloed van Jezus Christus onze Heer. 
 
Want in de nacht dat Hij zijn leven gaf, nam Hij brood in zijn handen – 
Hij zegende U, Hij brak het en gaf het aan zijn leerlingen met de 
woorden: NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN, WANT DIT IS MIJN LICHAAM 

DAT VOOR U GEGEVEN WORDT.  

 
Ook nam Hij de beker, zegende U weer, en gaf hem aan zijn leerlingen 
met de woorden: 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heer, onze God, zo gedenken wij Hem die weet wat lijden is en die de  
dood heeft gezien – die Gij hebt opgewekt en naam gegeven hebt, 
hoog boven alle namen. Jezus de Heer is Hij, Die Is En Blijven Zal – 
uw rechterhand – en tot Hij komt verkondigen wij Hem door deze 
levensbeker en door dit brood dat wordt gedeeld.  
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Wij bidden U: zend dan uw Geest in ons, die over deze aarde gaat – 
en maak ons tot een volk dat recht doet om gerechtigheid; maak leven 
en welzijn toch groter en sterker dan oorlog en dood; en laat ons 
mensen zijn die woningen bouwen voor uw stad van vrede; breek het 
geweld in ons en breng ons thuis bij U uit kracht van Hem, de 
Mensenzoon hier in ons midden. 
 
Bevestig uw kerk die in ballingschap is en maak haar één in liefde en 
geloof, tezamen met uw dienaar Franciscus, onze paus, met Johannes, 
onze bisschop en met alle bisschoppen. 
 
Samen met heel uw volk, met Maria altijd maagd, de moeder van de 
Heer, met de apostelen, martelaren en al uw heiligen, vragen wij om 
uw barmhartigheid voor levenden en doden, erkennen wij uw grootheid 
en brengen wij U onze dank.  
 
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.  
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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. 
 
 
Communie 

P: Zalig zij… 
A: Heer ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, 
 maar spréék en ik zal gezond worden. 
 
 
Communielied: Laudate omnes gentes 
 
Laudate omnes gentes, laudate Dominum. 
Laudate omnes gentes, laudate Dominum. 
 
Verblijdt u alle volken, verblijdt u in de Heer 
Verblijdt u alle volken, en looft God altijd weer. 
 
 
Slotgebed 
 
 
Mededelingen 
 
 
Zending en zegen 
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Slotlied: Dankt, dankt nu allen God 
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Bezinning 

 
 

 


