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Openingslied: De laatsten worden de eersten 
 
 

 

 
 
Wie zelf zich hoog verheffen, die slaat zijn oordeel neer, 
de bergen worden vereffend, de zee zwijgt voor de Heer. 
  
De laatsten worden eersten, wie knielde krijgt een troon, 
wie slaaf was mag nu heersen, de vreemdeling wordt zoon. 
 
 
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. 
 
 
Vaste gezangen: St. Jansmis  Rutger van Mazijk 
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Heer, ontferm U 
 
Heer ontferm U.  
Christus ontferm U.   
Heer ontferm U.  
 
 
Eer aan God 
 
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: Sirach 3, 17-18. 20. 28-29. 

Mijn kind, als ge rijk zijt, blijf dan bescheiden, en gij zult meer geliefd 
worden dan iemand die geschenken uitdeelt. Hoe meer aanzien ge hebt, 
des te meer moet ge u vernederen; dan zult ge genade vinden bij God. 
Want groot is de macht van de Heer maar Hij wordt geëerd door de 
nederigen. Voor de kwaal van een hoogmoedige is er geen genezing, 
want het kwaad wortelt in zijn hart. Een verstandig mens overweegt 
gaarne spreuken, en de wijze droomt van een aandachtig gehoor. 

 
Zo spreekt de Heer – Wij danken God 
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Antwoordpsalm 68:  

 
 
Maar alle rechtvaardigen juichen van vreugde  
en staan onbezorgd voor het aanschijn van God.  
Zingt dus voor God, verheerlijkt zijn Naam,  
Hij is de Heer, juicht Hem toe!    Refrein 
 
Voor wezen een vader,  
voor weduwen steun is God in zijn heilige woning.  
Verwaarloosden geeft Hij een eigen huis,  
gevangenen vrijheid en voorspoed.    Refrein 
 
Een voedzame regen kwam neer uit de hemel,  
uw uitgeput erfdeel hebt Gij verkwikt.  
Uw kudde heeft daar de rustplaats gevonden,  
die Gij in uw goedheid voor haar had bereid. Refrein 
 

 

Tweede lezing: Hebreeën 12, 18-19. 22-24a  
 
Broeders en zusters, bedenkt waar gij staat: gij zijt niet genaderd zoals 
uw voorvaderen bij de Sinaï, tot een tastbare berg en een laaiend vuur, 
met duisternis, donderwolken en stormwind, waar de trompet klonk en 
een stem werd gehoord en die haar hoorden smeekten dat zij niet langer 
zou spreken. Neen, gij zijt genaderd tot de berg Sion en de stad van de 
levende God, het hemelse Jeruzalem en de duizendtallen engelen, de 
feestelijke en plechtige vergadering van de eerstgeborenen die in de 
hemel zijn ingeschreven; gij zijt genaderd tot God, de rechter van allen, 
en de geesten der rechtvaardigen die de voleinding bereikt hebben, tot 
Jezus, de Middelaar van een nieuw verbond. 
 

Zo spreekt de Heer – Wij danken God 
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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 
 
 
Evangelie: Lucas 14, 1. 7-14 

Toen Jezus op een sabbat het huis van een van de voornaamste 
Farizeeën binnenging om er de maaltijd te gebruiken, hielden zij Hem 
voortdurend in het oog. Daar Hij opmerkte hoe de genodigden de 
voornaamste plaatsen aan tafel uitzochten, hield Hij hun de volgende 
gelijkenis voor: ‘Wanneer gij door iemand op een bruiloft wordt genodigd, 
ga dan niet aanliggen op de voornaamste plaats. Het zou kunnen zijn 
dat er door uw gastheer iemand is uitgenodigd die voornamer is dan gij, 
en dat degene die u en hem genodigd heeft u komt zeggen: Sta uw 
plaats aan hem af. Dan zoudt ge vol schaamte de minste plaats moeten 
innemen. Maar wanneer ge ergens genodigd wordt, ga dan op de minste 
plaats aanliggen. Als degene die u heeft uitgenodigd dan komt zal hij u 
zeggen: Vriend, ga wat hoger op. Zo zal u eer te beurt vallen in het oog 
van allen die met u aanliggen. Want al wie zichzelf verheft zal vernederd  
en wie zichzelf vernedert zal verheven worden.’ En Jezus zei ook nog, 
nu tot zijn gastheer: ‘Wanneer gij een middag- of avondmaal geeft, nodig 
dan niet uw vrienden, broers en bloedverwanten uit en ook geen rijke 
buren. Het zou kunnen zijn dat zij op hun beurt u uitnodigen en dat gij 
het dus terugkrijgt. Maar als ge een gastmaal geeft, nodig dan armen, 
gebrekkigen, kreupelen en blinden uit. Gelukkig zult ge zijn omdat zij het 
u niet kunnen vergelden. Het zal u vergolden worden bij de opstanding 
van de rechtvaardigen.’ 
 

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 



6 

 

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  
 
 
Lied: Ev’ry time I feel the Spirit 
 
Refrein: Ev’ry time I feel the Spirit 
 movin’ in my heart, I will pray. 
 Ev’ry time I feel the Spirit 
 movin’ in my heart, I will pray. 
 
Upon the mountain, when my Lord spoke, 
out of His mouth came fire and smoke; 
Look’d all around me it look’d so fine, 
‘till I ask’d my Lord if all were mine.  Refrein. 
 
Oh, I have sorrows and I have woe 
and I have heartache here below; 
But while God leads me, I’ll never fear, 
for I am sheltered by His care.  Refrein 
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Vertaling: 
Refrein:  Ik wil bidden steeds als ik de stuwende kracht  
 van de Geest voel in mijn hart. 
 
Er kwam vuur en rook uit de mond van 
mijn Heer toen hij sprak op de berg; 
Om mij heen kijkend leek alles zo mooi 
tot ik mijn Heer vroeg of alles van mij was. Refrein 
 
Oh, ik ben bedroefd en ellendig 
en ik heb zielensmart hier beneden; 
Maar omdat God mij leidt zal ik niet vrezen 
want ik sta onder Zijn hoede.     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. In U leven, bewegen en zijn wij. Zolang wij in dit lichaam zijn, 
ondervinden wij elke dag uw liefde; meer nog, Gij verzekert ons van het 
eeuwig geluk: want als eerste gave bezitten wij de Geest die Jezus van 
de dood heeft opgewekt. Zo hebben wij het vaste vertrouwen dat het 
paasmysterie voor altijd ons deel zal zijn. 
Daarom brengen wij U dank en met de engelen roemen wij uw grote 
daden, en zingen U toe vol vreugde: 
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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. 
 
Ja Heer, Gij zijt werkelijk de heilige; heel uw schepping moet U wel 
prijzen, want door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, maakt Gij alles 
levend en heilig, in de kracht van de heilige Geest. Altijd blijft Gij bezig, 
U een volk bijeen te brengen uit alle naties en rassen en talen; want van 
oost tot west moet door een zuivere offergave hulde worden gebracht 
aan uw Naam. 
Wij hebben deze gaven dan ook hier gebracht om ze aan U toe te wijden. 
In alle ootmoed vragen wij U, ze te heiligen door uw Geest, en ze 
Lichaam en Bloed te doen zijn van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, 
op wiens woord wij deze geheimen vieren. 
 
Want in de nacht dat Hij werd overgeleverd nam Hij brood en sprak 
daarover het dankgebed om uw Naam te verheerlijken. Toen brak Hij het 
brood, gaf het aan zijn leerlingen en zei: NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ 

ALLEN, WANT DIT IS MIJN LICHAAM, DAT VOOR U GEGEVEN WORDT. 

 

Zo nam Hij ook na de maaltijd de beker en sprak een zegenbede om uw 
Naam te verheerlijken. Hij gaf hem 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. 
 
Verkondigen wij het mysterie van het geloof. 
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Daarom Heer, gedenken wij het heilzaam lijden en sterven van uw Zoon, 
zijn glorievolle verrijzenis, en zijn verheffing aan uw rechterhand; zo 
staan wij vol verwachting open voor zijn wederkomst, en bieden U vol 
dankbaarheid dit offer aan, zo levend en heilig. 
 
Wij vragen U, Heer: zie welwillend neer op het offer van uw kerk, en wil 
er uw Zoon in herkennen, door wiens dood Gij ons met U verzoend hebt. 
 
Geef dat wij mogen worden verkwikt door het nuttigen van zijn Lichaam 
en Bloed. Vervul ons van zijn heilige Geest opdat men ons in Christus  
zal zien worden tot één lichaam en één geest. 
 
Moge Hij ons maken tot een blijvende offergave voor U: dan zullen wij 
het erfdeel verkrijgen dat Gij ons beloofd hebt, samen met Maria, de 
heilige Maagd en Moeder van God; met de heilige Jozef, haar 
bruidegom, samen met uw apostelen en martelaren, en met allen die in 
uw heerlijkheid zijn en daar voor ons bidden. 
 
Mogen de vrede in de wereld en het heil van alle mensen toenemen door 
dit offer van uw Zoon, dat ons in handen is gegeven opdat wij met U 
worden verzoend.  
 
Maak uw volk, onderweg hier op aarde, sterk in liefde en geloof: samen 
met uw dienaar Franciscus, onze paus en Johannes, onze bisschop, met 
alle bisschoppen, de geestelijkheid en heel het gelovige volk dat Gij U 
hebt verworven.  
 
Wij vragen U, welwillend te staan tegenover de wensen van deze 
gemeenschap die hier bij U is, en waarvan Gij de Vader zijt. Goede God, 
breng in uw barmhartigheid al uw kinderen van overal bijeen. 
 
Laat onze overleden broeders en zusters, ja, laat allen die U lief waren 
en die van hier zijn heengegaan, genadig binnen in uw rijk. Ook wijzelf 
hopen daar eens te mogen zijn,  om met hen samen voor altijd te mogen 
genieten van uw heerlijkheid, door Christus onze Heer. In Hem schenkt 
Gij alles wat goed is aan deze wereld. 
 
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   
 

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: A Clare Benediction  John Rutter 
 

May the Lord show His mercy upon you;  
may the light of His presence be your guide:  
May He guard you and uphold you;  
may His Spirit be ever by your side.  
When you sleep, may His angels watch over you;  
when you wake, may He fill you with His grace :  
May you love Him and serve Him all your days.  
Then in heaven may you see His face.  
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Vertaling  
Moge de Heer Zijn genade over u schenken;  
Moge het licht van Zijn aanwezigheid uw gids zijn:  
Moge Hij u behoeden en u dragen;  
Moge Zijn Geest altijd aan uw zijde zijn.  
Als je slaapt , moge Zijn engelen over u waken;  
Als je wakker ben, moge Hij je vervullen met zijn genade:  
Moge u Hem liefhebben en Hem dienen al uw dagen.  
En dan zult u vervolgens in de hemel Zijn gezicht aanschouwen. 
 
 
Slotgebed 
 
Mededelingen 
 
 
Zending en Zegen 
 
 
Slotlied: Dankt, dankt nu allen God 
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Bezinning 

 
 

 
 

 

 


