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Openingslied: Door de wereld gaat een woord 

Door de wereld gaat een woord  
en het drijft de mensen voort: 
‘Breek uw tent op , ga op reis 
naar het land dat ik u wijs.’ 
 
Refrein: Here God, wij zijn vervreemden 
 door te luist’ren naar uw stem. 
 Breng ons saam met uw ontheemden 
 naar het nieuw Jeruzalem. 
 
Menigeen ging zelf op pad 
daar hij thuis geen vrede had. 
Eeuwig heimwee spoort hem aan 
laat ook hem het woord verstaan. Refrein 
 
Door de wereld klinkt een lied 
tegen angsten en verdriet, 
tegen onrecht, tegen dwang 
richten pelgrims hun gezang.  Refrein 
 
Velen, die de moed begaf, 
blijven staan, of dwalen af. 
Hunk'rend naar hun oude land. 
Reisgenoten, grijp hun hand. Refrein 
 
 
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.  



4 

 

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: Amos 8, 4-7 

Hoort toe, gij die de armen verdrukt en de misdeelden in het land 
verdelgt, gij die redeneert: wanneer is de nieuwe maan voorbij?, dan 
kunnen we ons koren verkopen! En wanneer de Sabbat?, dan kunnen 
we ons graan uitstallen. Dan verkleinen wij de korenmaat, dan 
verhogen wij de prijs en bedriegen wij met een vervalste weegschaal. 
Dan kopen wij de kleine man voor geld, de arme voor een paar 
schoenen, en verhandelen wij zelfs de afval van ons koren. De Heer 
heeft gezworen bij de heerlijkheid van Jakob: Geen van hun daden zal 
Ik ooit vergeten! 
 

Zo spreekt de Heer – Wij danken God 
 
 
Antwoordpsalm: 113 

 
 
Verheerlijkt, dienaars des Heren,  
verheerlijkt de Naam van de Heer.  
De Naam van de Heer zij geprezen  
vandaag en in eeuwigheid.  
 
Want boven de volkeren troont de Heer,  
zijn Glorie beheerst de hemel.  
Wie is als de Heer onze God hoog boven de sterren gezeten?  
Die van omhoog overziet het hemelgewelf en de aarde.  
 
Die machtelozen tilt uit het stof,  
van vuilnishopen de armen weghaalt.  
Om hen in de kring van de vorsten te plaatsen,  
te midden der machtigen van zijn volk. 
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Tweede lezing: 1 Timoteüs 2,1-8 

Dierbare, vóór alles vraag ik u gebeden, smekingen, voorbeden en 
dankzeggingen te verrichten voor alle mensen, voor koningen en alle 
hooggeplaatsten, opdat wij ongestoord en rustig een in alle opzichten 
godvruchtig en waardig leven kunnen leiden. Dit is goed en welgevallig 
in het oog van God, onze Heiland, die wil dat alle mensen gered worden 
en tot de kennis van de waarheid komen.  
Want God is één, één is ook de middelaar tussen God en de mensen, 
de mens Christus Jezus, die zichzelf gegeven heeft als losprijs voor 
allen: op de vastgestelde tijd legde Hij zijn getuigenis af. En ik ben 
hiervan aangesteld als heraut en apostel - ik spreek de waarheid, ik 
lieg niet - om de volken te onderrichten in het ware geloof. Ik wil dus 
dat op elke plaats waar de gemeente samenkomt om te bidden de 
mannen hun handen opheffen in een geest van godsvrucht, die haat 
en ruzie uitsluit. 
 

Zo spreekt de Heer – Wij danken God. 
 
 
Halleluja: 
 
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 16,1-13  

In die tijd sprak Jezus tot zijn leerlingen: ‘Er was eens een rijk man. Hij 
had een rentmeester die bij hem werd aangeklaagd omdat hij zijn bezit 
verkwistte. Hij riep hem dus en vroeg: Wat hoor ik daar van u? Geef 
rekenschap van uw beheer, want gij kunt niet langer rentmeester 
blijven. Toen redeneerde de rentmeester bij zichzelf: wat zal ik doen nu 
mijn heer mij het rentmeesterschap afneemt? Spitten kan ik niet, en 
bedelen: daarvoor schaam ik mij. Ik weet al wat ik ga doen opdat ik na 
mijn ontslag als rentmeester onderdak vind.  
Hij ontbood de schuldenaars van zijn heer, één voor één, en zei tot de 
eerste: Hoeveel zijt ge aan mijn meester schuldig? Deze antwoordde: 
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Honderd vaten olie. Maar hij zei: Hier hebt ge uw schuldbekentenis; ga 
gauw zitten en schrijf: vijftig. Daarop vroeg hij nog aan een tweede: En 
hoeveel zijt gij schuldig? Deze antwoordde: Honderd maten tarwe. Hij 
zei hem: Hier hebt ge uw schuldbekentenis; schrijf: tachtig. De heer 
prees het in de onrechtvaardige rentmeester dat hij met overleg had 
gehandeld, want de kinderen van deze wereld handelen onderling met 
meer overleg dan de kinderen van het licht.  
Zo zeg Ik u ook: Maakt u vrienden door middel van de onrechtvaardige 
mammon, opdat zij - wanneer die u komt te ontvallen - u in de eeuwige 
tenten opnemen. Wie betrouwbaar is in het kleinste is ook betrouwbaar 
in het grote; en wie onrechtvaardig is in het kleinste is ook 
onrechtvaardig in het grote. Zijt ge dus niet betrouwbaar geweest met 
betrekking tot de onrechtvaardige mammon, wie zal u dan het 
waarachtige goed toevertrouwen? Als ge niet betrouwbaar zijt geweest 
in het beheren van andermans goed, wie zal u dan geven wat gij het 
uwe kunt noemen? Geen knecht kan twee heren dienen, want hij zal 
dan de een haten en de ander liefhebben, ofwel de een aanhangen en 
de ander verachten. Gij kunt niet God dienen en de mammon.’ 
 

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.  
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Voorbede en misintenties – de intentiekaars wordt aangestoken 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Intermezzo: Gereedmaken van de Tafel,  
 
 Er wordt niet gecollecteerd.  
 U kunt uw gaven via de  
 GIVT app doneren of 
 in de collectemandjes 
 bij het verlaten van de kerk.  
 
 
Collectelied: Behüte mich Gott 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.  
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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: 
 

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. 
 
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.  
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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 het 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.  
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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. 
 
 

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. 
 
 
Communielied: Lord I want to be a Christian. 

Lord, I want to be a Christian,  Heer, ik wil een Christen zijn,  
in-a my heart, in-a my heart. in mijn hart, in mijn hart. 
 
Lord, I want to be more loving,  Heer, ik wil liefdevoller zijn, 
in-a my heart, in-a my heart.  in mijn hart, in mijn hart. 
 
Lord, I want to be more holy,  Heer, ik wil heiliger zijn, 
in-a my heart, in-a my heart. in mijn hart, in mijn hart. 
 
Lord, I want to be like Jesus,  Heer, ik wil zijn zoals Jezus, 
in-a my heart, in-a my heart. in mijn hart, in mijn hart. 
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Slotgebed 
 
 
Mededelingen 
 
 
Lied: Dat je de weg mag gaan 
 
Dat je de weg mag gaan die je goed doet,  
dat je opstaat wanneer je valt,  
dat je mens mag worden in Gods ogen  
en die van anderen. 
Weet dat de aarde je draagt,  
dat je gaat in het licht  
en de wind je omgeeft. 
Dat je de vruchten van je leven proeft  
en gaat in vrede. 
Dat je de vruchten van je leven proeft  
en gaat in vrede. 
 
 
Zending en zegen  
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Slotlied: Kom, laat ons opgaan 
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 Ti auguriamo un futuro in cui tutto ciò che la natura ti da, 
 sia visto come un simbolo per la tua stessa vita. 
 Ti auguriamo che nella luce del solo di Dio  
 Tu senta il caldo del suo amore. 
 Ti auguriamo un futuro con l’attenzione da e per gli altri,  
 Che ti faccia notare che la tua vita diventa più ricca. 

 
Ci mancherai molto 

 
 
 

 
Wij wensen je een toekomst waarin je alles wat je in de 
natuur ervaart, als symbool voor je eigen leven ziet. 
Wij wensen je dat je in de zon Gods licht  
en zijn verwarmende liefde ervaart. 
Wij wensen je een toekomst met aandacht van en voor  
elkaar, waardoor je merkt dat je leven rijker wordt.      

We zullen je missen 
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Vertaling:  Wij wensen je een toekomst waarin alles wat je in de natuur 
ervaart, als symbool voor je eigen leven ziet. 

Bezinning 

 
 

 


