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Openingslied: De dag gaat open   couplet 1-4-5 
 

 
 
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. 
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Vaste gezangen: Missa in Simplicitate    Hans Leenders 
 
 
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, 
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. 
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Gebed bij de opening van de Schrift 
 
 
Eerste lezing:  Jesaja 66,18-21 

Dit zegt de Heer: ‘Ik ken hun werken en hun gedachten, Ik ga alle volkeren 
en talen bijeenroepen en zij zullen komen en mijn glorie aanschouwen. 
Voor hun ogen zal Ik tekenen verrichten. Die gespaard gebleven zijn zal 
Ik uitzenden naar de volkeren, zelfs naar de verwijderde kusten waar mijn 
faam nog niet is doorgedrongen, en waar ze mijn glorie nog niet hebben 
aanschouwd; onder alle volkeren zullen zij mijn glorie verkondigen. En op 
paarden en wagens, in karossen, op muildieren en dromedarissen zullen 
zij uit alle volkeren uw broeders bijeenbrengen op mijn heilige berg in 
Jeruzalem en ze de Heer aanbieden als een offergave, zoals de 
Israëlieten in reine vaten hun spijsoffers aanbieden in de tempel van de 
Heer. En ook uit de volkeren zal Ik mijn priesters kiezen en levieten,” zo 
spreekt de Heer.  

 
Zo spreekt de Heer – Wij danken God 

 
 

Antwoordpsalm 117

  
 
Looft nu de Heer, alle naties der aarde,  
huldigt de Heer, alle volken rondom.  
 
Omdat Hij bij ons zijn goedheid getoond heeft;  
de trouw van de Heer houdt in eeuwigheid stand.   
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Tweede Lezing: Hebreeën 12, 5-7. 11-13 

Broeders en zusters, gij zijt het schriftwoord vergeten dat u als kinderen 
aanspreekt en vermaant: ‘Kind, minacht de tucht van de Heer niet, laat u 
door zijn straf niet ontmoedigen. Want de Heer tuchtigt hen die Hij liefheeft, 
Hij straft ieder die Hij als zijn kind erkent.’ 
Het lijden dient om u te verbeteren en op te voeden; God behandelt u als 
kinderen. Ieder kind wordt wel ooit door zijn vader gestraft. Tucht is nooit 
prettig, op het moment zelf is er meer verdriet dan blijdschap; 
maar op lange termijn levert ze voor degenen die zich door haar lieten 
vormen de heilzame vrucht op van een heilig leven. Daarom, heft op 
de slappe handen, strekt de wankele knieën, laat uw voeten rechte wegen 
gaan; het kreupele lid mag niet ontwricht worden maar moet genezen. 
 

Zo spreekt de Heer – Wij danken God 
 
 
Alleluia:  

 
 
Ik ben de weg, de waarheid en het leven, zegt de Heer, 
niemand komt tot de Vader, tenzij door Mij. 
 
 
Evangelie: Lucas 13, 22-30  

In die tijd trok Jezus rond door steden en dorpen, gaf er onderricht en zette 
zijn reis voort naar Jeruzalem. Iemand vroeg Hem: ‘Heer, zijn het er weinig 
die gered worden?’ Maar Hij sprak tot hen: ‘Spant u tot het uiterste in om 
door de nauwe deur binnen te komen, want, Ik zeg u, velen zullen 
proberen binnen te komen maar zij zullen daar niet in slagen. Als eenmaal 
de huisvader is opgestaan en de deur gesloten heeft en als gij dan buiten 
op de deur begint te kloppen en begint te roepen: Heer, doe open!, zal Hij 
u antwoorden: Ik weet niet waar gij vandaan komt. Dan zult ge opwerpen: 
In uw tegenwoordigheid hebben we gegeten en gedronken, en in onze 
straten hebt Ge onderricht gegeven. Maar weer zal zijn antwoord zijn: Ik 
weet niet waar gij vandaan komt. Gaat weg van Mij, gij allen die 
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ongerechtigheid bedrijft. Daar zal geween zijn en tandengeknars, wanneer 
gij Abraham, Isaäk en Jakob en al de profeten zult zien in het Rijk Gods, 
terwijl ge zelf buitengeworpen zult zijn. Zij zullen komen uit het oosten en 
het westen, uit het noorden en het zuiden, en zij zullen aanzitten in het 
koninkrijk Gods. Denkt eraan: er zijn laatsten die eersten en eersten die 
laatsten zullen zijn.’  
 

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 
 
 
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. 
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Collectelied: Lied: Look at the world  John Rutter  
 
Look at the world, everything all around us:  
Look at the world and marvel every day.  
Look at the world: so many joys and wonders,  
so many miracles along our way:  
 
Refrein: Praise to thee, O Lord, for all creation.  
 Give us thankful hearts that we may see:  
 All the gifts we share, and every blessing,  
 All things come of thee.  
 
Look at the earth, bringing forth fruit and flower;  
Look at the sky, the sunshine and the rain;  
Look at the hills, look at the trees and mountains,  
valley and flowing river, field and plain:    
 
Think of the spring, think of the warmth of summer.  
Bringing the harvest before the winter's cold.  
Everything grows, everything has a season,  
‘till it is gathered to the Father's fold:    Refrein 
 
Every good gift, all that we need and cherish.  
Comes from the Lord in token of his Love; 
We are his hands, stewards of all his bounty; 
His is the earth and his the heavens above.   Refrein 
 

Vertaling 
Kijk naar de wereld, alles om ons heen:  
Kijk naar de wereld en bewonder elke dag.  
Kijk naar de wereld: zoveel vreugde en wonderen,  
zoveel wonderen op onze weg: 
 
refrein:  Lof aan u, o Heer, voor de hele schepping.  
 Geef ons een dankbaar hart dat we mogen zien:  
 Alle geschenken die we delen, en alle zegeningen,  
 zullen de dingen van u komen.  
 
Kijk naar de aarde, die fruit en bloemen voortbrengt;  
Kijk naar de hemel, de zonneschijn en de regen;  
Kijk naar de heuvels, kijk naar de bomen en de bergen,  
vallei en stromende rivier, veld en vlakte:   Refrein 
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Denk aan de lente, denk aan de warmte van de zomer.  
Het brengen van de oogst voor de kou van de winter.  
Alles groeit, alles heeft een seizoen,  
totdat het verzameld is tot de vaders kudde:    Refrein 
 
Elk goed geschenk, alles wat we nodig hebben en koesteren.  
Komt van de Heer als teken van zijn liefde; 
Wij zijn zijn handen, stewards van al zijn gulheid; 
Van Hem is de aarde en zijn de hemelen boven.   Refrein 

 
 
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. 
 
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 Christus onze Heer. 
Door mens te worden heeft Hij de oude mensheid een nieuwe jeugd 
geschonken, en door het lijden te aanvaarden heeft Hij onze zonden 
uitgewist. De toegang tot het eeuwig leven heeft Hij vrij gemaakt door uit 
de doden te verrijzen; door naar U, zijn Vader, op te gaan heeft Hij de 
poort ontsloten die tot de hemel toegang geeft.  
Daarom, met alle engelen en heiligen, loven en aanbidden wij U zolang er 
woorden zijn en zingen U toe vol vreugde: 
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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 
 
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.  
 
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.  
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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 dezen 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.  
 
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. 
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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  
 
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. 
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Communielied: Magnificat – S. McIntosh/T. Weelkes 

 
My soul doth magnify the Lord:  
and my spirit hath rejoiced in God my Saviour. 
For he hath regarded:  
the lowliness of his handmaiden. 
For behold, from henceforth:  
all generations shall call me blessed. 
For he that is mighty hath magnified me:  
and holy is his Name. 
And his mercy is on them that fear him:  
throughout all generations. 
He hath shewed strength with his arm:  
he hath scattered the proud in the imagination of their hearts. 
He hath put down the mighty from their seat:  
and hath exalted the humble and meek. 
He hath filled the hungry with good things:  
and the rich he hath sent empty away. 
He remembering his mercy hath holpen his servant Israel:  
as He promised to our forefathers, Abraham and his seed for ever. 
Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost: 
As it was in the beginning, and is now,  
and ever shall be world without end. Amen 

Vertaling: 
Mijn ziel verheerlijkt de Heer en mijn geest heeft zich verheugd in God mijn 
Redder want Hij heeft de nederigheid van Zijn dienares gezien. 
Voorwaar, vanaf heden zullen alle volgende generaties  
mij gezegend noemen want Hij die machtig is heeft mij verheven  
en machtig is Zijn naam. 
Zijn genade zal komen over hen die Hem door alle generaties vrezen. 
Hij heeft Zijn kracht getoond door Zijn arm, Hij heeft hoogmoedigen verdeeld 
naar de verbeelding van hun harten. 
Zij die machtig waren heeft Hij van de troon gestoten 
en zij nederig en zachtmoedig waren heeft Hij verheven. 
Hij heeft hen die honger hadden volop te eten gegeven, 
Hij heeft de rijken met lege handen heen gezonden. 
Zich Zijn genade herinnerend heeft Hij Zijn dienaar Israël geholpen 
zoals het beloofd was aan onze voorvader Abraham en zijn nakomelingen. 
Glorie aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, 
Zoals het was in den beginne, voor altijd 
tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. 
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Mededelingen  

 
 
Zending en Zegen 
 
 
Slotlied: Er is een stad voor vriend en vreemde 
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Er is een huis om in te wonen 
voorbij het dodendal, 
er is een vader met zijn zonen, 
zij roepen overal.    
 

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. 
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Bezinning 
 
Dan klopt de Bruidegom van je ziel aan de deur van je hart en spoort je 
aan je strikte oefeningen weer te hervatten; maar je houdt Hem buiten de 
deur aan de praat terwijl Hij juist zijn best doet om je te doen inzien dat je 
aan die ijdele genoegens verzaken moet, hetgeen je niet doet omdat je 
er geen zin in hebt. Dan gaat Hij voorbij en laat je in de steek. En later – 
wanneer je Hem zoeken wilt – heb je de grootste moeite Hem terug te 
vinden. 
Dat is dan je verdiende loon want je bent nalatig geweest.  
Je bent ontrouw geweest aan zijn liefde. Je hebt Hem je diensten 
geweigerd en in plaats daarvan heb je de wereld gediend. 
 
Franciscus van Sales, uit Inleiding tot het devote leven 
 
Ons hart zoekt God 
Zoals de bloemen zich  
in de ongeziene stralen van de zon 
naar deze bron van licht en warmte richt, 
zo richt zich ook het menselijk hart, 
dat zich vrij weet te maken van onedele driften, 
naar God, 
zoekt Hem, 
luistert of Hij spreekt, 
roept Hem, opdat Hij antwoord geve, 
de deur opene, opdat Hij Zich late zien. 
 
Ja de menselijke ziel zoekt naar God. 
In Hem vindt zij rust. 
Zij zoekt Hem langs alle wegen. 
Zij voelt zijn nabijheid 
en bereidt zich voor op zijn openbaring. 
In spanning zit zij neer, 
of de Beminde niet komt, 
of zij zijn tred niet hoort, 
zijn stem niet verneemt. 
 
Titus Brandsma     Uit: Titus Brandsma. Een blijvende bezieling. 
 

 


