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Openingslied: Zingt God de Heer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Looft God de Heer, die barmhartig ons leidt alle dagen, 
die ons op adelaarswieken ten hemel zal dragen 
en die behoudt, ieder die op Hem vertrouwt 
in alle tijden en plagen. 
 
Dank aan de Herder, die zorgzaam en wijs ons wil leiden, 
die ons gezondheid geeft, vriendschap en gunstige tijden, 
in alle nood biedt Hij ons daag'lijks  zijn Brood 
en schenkt ons kracht om te strijden. 
 
Voor U, Drieëne God, zingen wij dankbaar tezamen, 
heel het heelal brenge eer aan uw heilige Name, 
engelen Gods, buigt u voor Hem, onze rots, 
die ons standvastig maakt. Amen. 
 
 
Begroeting en inleiding 
 
 
Vaste gezangen uit: Kleine Barokmis van C. van Haperen 
 
  



3 

 

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  
Christus, ontferm U  
Heer, ontferm U  
 
 
Gloria 

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: Exodus 32, 7-11. 13-14  

In die dagen sprak de Heer tot Mozes: ‘Ga nu naar beneden, want het 
volk dat ge uit Egypte hebt geleid, is tot zonde vervallen. Zij zijn nu al 
afgeweken van de weg die Ik hun had voorgeschreven; ze hebben een 
stierebeeld gemaakt, ze buigen zich daarvoor neer, ze dragen er offers  
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voor op en schreeuwen: Israël, dit is de god die u uit Egypte heeft 
geleid.’ Ook sprak de Heer tot Mozes: ‘Ik zie nu hoe halsstarrig dit volk 
is. Laat Mij begaan: dan kan Ik hen in mijn brandende toorn vernietigen. 
Maar van u zal Ik een groot volk maken.’ Mozes trachtte de Heer, zijn 
God, gunstig te stemmen en vroeg: ‘Waarom, Heer, uw toorn laten 
woeden tegen het volk dat Gij met grote kracht en sterke hand uit 
Egypte hebt geleid! Denk aan uw dienaren Abraham, Isaak en Israël, 
aan wie Gij onder ede beloofd hebt: Ik zal uw nageslacht talrijk maken 
als de sterren aan de hemel, en heel het land waarover Ik heb 
gesproken zal Ik uw nakomelingen voor altijd in bezit geven. Het zal 
voor eeuwig hun erfdeel zijn.’ Toen zag de Heer af van het onheil 
waarmee Hij zijn volk had bedreigd.  
 

Zo spreekt de Heer – Wij danken God 
 
Tussenzang: Psalm 51 
 
 
 
 
 
God, ontferm U over mij in uw barmhartigheid,  
delg mijn zondigheid in uw erbarmen.  
Was mijn schuld volkomen van mij af,  
reinig mij van al mijn zonden.  Refrein 
 
Schep in mij een zuiver hart, mijn God,  
geef mij weer een vastberaden geest.  
Wil mij niet verstoten van uw Aanschijn,  
neem uw heilige Geest niet van mij weg.  Refrein 
 
Heer, maak Gij mijn lippen los,  
dat mijn mond uw lof kan zingen.  
Wat ik offer, God, is mijn boetvaardigheid,  
een vermorzeld en vernederd hart wijst Gij niet af. Refrein 
 
 
Tweede lezing: 1 Timoteüs 1,12-17 

Dierbare, ik zeg dank aan Hem die mij sterkt, aan Christus Jezus, onze 
Heer, dat Hij mij zijn vertrouwen heeft geschonken door mij in zijn  



5 

 

dienst te nemen, hoewel ik eertijds een godslasteraar was, een 
vervolger en geweldenaar. Maar mij is barmhartigheid bewezen omdat 
ik, nog ongelovig, handelde in onwetendheid. En ik werd in rijke 
overvloed de genade van onze Heer deelachtig en daarmee het geloof 
en de liefde die in Christus Jezus zijn. Dit woord is betrouwbaar en 
volkomen geloofwaardig: ‘Christus Jezus is in de wereld gekomen om 
zondaars te redden.’ En de eerste van hen ben ik. Daarom juist is mij 
barmhartigheid bewezen: Jezus Christus wilde heel zijn 
lankmoedigheid bewijzen, aan mij als eerste, als een model voor allen 
die in de toekomst op Hem zouden vertrouwen en eeuwig leven 
winnen. Aan de Koning der eeuwen, aan de onvergankelijke, 
onzichtbare, enige God zij eer en roem in de eeuwen der eeuwen! 
Amen.   

Zo spreekt de Heer – Wij danken God. 
 
Tussenzang:..Alleluja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mijn schapen luisteren naar mijn stem, zegt de Heer, en Ik ken ze en 
zij volgen Mij.  Refrein 
 
Evangelie: Lucas 15, 1-10  

In die tijd kwamen tollenaars en zondaars van allerlei slag bij Jezus om 
naar Hem te luisteren. De Farizeeën en de schriftgeleerden morden 
daarover en zeiden: ‘Die man ontvangt zondaars en eet met hen.’ Hij 
hield hun deze gelijkenis voor: ‘Wanneer iemand onder u honderd 
schapen heeft en er één verliest, laat hij dan niet de negenennegentig 
in de wildernis achter, om op zoek te gaan naar het verlorene totdat hij 
het vindt? En als hij het vindt legt hij het vol vreugde op zijn schouders 
en hij gaat naar huis, roept zijn vrienden en buren bij elkaar en zegt 
hun: Deelt in mijn vreugde, want mijn schaap dat verloren was geraakt 
heb ik gevonden. Ik zeg u: zo zal er in de hemel meer vreugde zijn over 
één zondaar die zich bekeert, dan over negenennegentig   
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rechtvaardigen die geen bekering nodig hebben. Of welke vrouw die 
tien zilverstukken bezit en er één verliest, steekt niet een lamp aan, 
veegt niet het huis en zoekt niet zorgvuldig totdat ze het vindt? En als 
ze het gevonden heeft roept ze haar vriendinnen en buurvrouwen bij 
elkaar en zegt: Deelt in mijn vreugde, want het zilverstuk dat ik had 
verloren, heb ik gevonden.’ Zo, zeg Ik u, is er vreugde bij de engelen 
van God over één zondaar die zich bekeert.’ 
 

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 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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Lied: Mon âme se repose 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
U, God, almachtige Vader, danken en prijzen wij door onze Heer Jezus 
Christus voor uw werkzaamheid in de wereld. Want te midden van een 
mensheid die verdeeld is door onenigheid en tweespalt, ondervinden 
wij dat Gij ons hart ombuigt en bereid maakt tot verzoening; uw Geest 
immers beweegt het mensenhart, zodat vijanden weer met elkaar in 
gesprek gaan, tegenstanders elkander opnieuw de hand reiken en 
volkeren elkaar trachten te ontmoeten. Aan U is het te danken dat door 
de wil tot vrede twisten worden bijgelegd, haat door vergeving wordt 
overwonnen en wraak wijkt voor vergiffenis. Daarom danken en prijzen 
wij U, zonder ophouden, sluiten wij ons aan bij de lofzang van de 
engelen in de hemel, die U, Verhevene, toejuichen zonder einde:  
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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. 
 
U, Heer van alle machten en krachten, prijzen wij door Jezus Christus, 
uw Zoon, die in uw Naam gekomen is. Hij is uw woord dat ons mensen 
redt, de hand die Gij zondaars reikt, de weg waarlangs uw vrede ons 
wordt aangeboden. God, Vader van ons allen, toen wij ons van U 
hadden afgewend, hebt Gij ons doen terugkeren door uw Zoon. Hem 
hebt Gij overgeleverd tot in de dood, opdat wij ons tot U bekeren en 
elkander beminnen. Daarom vieren wij de verzoening die Christus ons 
heeft gebracht, en vragen wij U: heilig deze gaven met de dauw van 
uw heilige Geest, nu wij de opdracht van uw Zoon vervullen.  
 
Want, voor Hij zijn leven ging geven om ons te bevrijden, nam Hij 
tijdens de maaltijd brood in zijn handen, dankte en zegende U, brak het 
brood 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. 
 

Eveneens nam Hij op die avond de beker in zijn handen, prees uw 
liefde, vol ontferming, reikte de beker over 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.  
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Heer onze God, uw Zoon heeft ons dit onderpand van zijn liefde 
nagelaten. Daarom gedenken wij zijn dood en verrijzenis en bieden wij 
U aan, wat Gij ons hebt gegeven: het offer van volkomen verzoening. 
Heilige Vader, wij smeken U: neem ook ons aan tezamen met uw Zoon, 
en schenk ons zijn Geest in deze maaltijd. Dan zal deze Geest 
verwijderen wat scheiding brengt.  
 
Laat Hij ons bewaren in de gemeenschap met Franciscus onze paus 
en Johannes onze bisschop, met alle bisschoppen en met geheel uw 
volk. Maak uw Kerk, zo bidden wij, tot teken van eenheid onder de 
mensen en tot instrument van uw vrede.  
 
Gij hebt ons hier bijeengebracht aan de tafel van uw Zoon, samen met 
de heilige Maagd en Moeder van God, Maria, en met alle heiligen. 
Breng zo de mensen bijeen van alle rangen en standen, van alle rassen 
en talen om in eenheid de maaltijd te vieren tot een eeuwige verzoening 
in een nieuwe wereld die vervuld is van uw vrede. Door 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. 
 
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 

Lam Gods, dat wegneemt 
de zonden der wereld, 
ontferm U over ons. (2x) 
Lam Gods, dat wegneemt 
de zonden der wereld, 
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: Want mijn Herder is mijn Heer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mijn herder is de Heer: 
het ontbreekt mij aan niets. 
Hij legt mij in grazige weiden, 
Hij geeft rust aan mijn ziel, 
Hij leidt mij naar rustige waat’ren 
om mijn ziel te verkwikken. Refrein 
 
Hij leidt mij in het rechte spoor 
omwille van zijn Naam. 
Al moet ik door donkere dalen, 
ik vrees geen kwaad. 
Uw staf en uw stok zijn mijn troost, 
Gij zijt steeds bij mij. Refrein  
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Gij bereidt voor mij een tafel 
voor het oog van mijn vijand. 
Gij zalft met olie mijn hoofd 
en mijn beker vloeit over.  Refrein 
 
Mij volgen uw heil en uw mildheid 
al de dagen van mijn leven. 
In het huis van mijn Heer wil ik wonen 
tot in lengte van dagen. Refrein 
 
Glorie aan den Vader en den Zoon 
en den heiligen Geest, 
die is en die was en die komt, 
in de eeuwen der eeuwen. Refrein 
 
Slotgebed 
 
Mededelingen 
 
Zending en zegen 
 
Slotlied: Dat je de weg mag gaan 
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Bezinning 

 
 
 

 


