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Openingslied: Dit huis gereinigd en versierd 

 
 
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 uit: Sint-Jansmis Rutger van Mazijk – (1914-1990) 
 
 
Heer, ontferm U 

Heer, ontferm U  
Christus, ontferm U  
Heer, ontferm U  
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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: Amos 6, 1 a. 4-7 

Dit zegt de almachtige Heer: ‘Wee, de zorgelozen in Sion, de 
zelfverzekerden  op Samaria's berg. Zij liggen op ivoren bedden en 
strekken zich uit op hun rustbanken; zij eten de lammeren van de kudde 
op en de kalveren uit de stal. Zij verzinnen maar liederen bij het getokkel 
van de harp en denken dat hun speeltuig dat van David evenaart; zij 
drinken wijn uit brede schalen en zalven zich met de kostelijke olie, maar 
om Jozef ’s ondergang bekreunen zij zich niet. Daarom gaan zij als 
eersten de ballingschap in, en is het gedaan met de feesten van hen die 
daar lui liggen uitgestrekt.’ 
 

Zo spreekt de Heer – Wij danken God. 
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Antwoordpsalm 146: De Heer zal ik loven 
 
 
 
 
 
 
De Heer doet altijd zijn woord gestand, 
verdrukten verschaft Hij recht. 
De Heer geeft brood aan wie honger heeft, 
gevangenen geeft Hij de vrijheid. 
 
De ogen van de blinden opent de Heer, 
gebrokenen richt Hij weer op. 
De Heer bemint de rechtvaardigen, 
de Heer behoedt de ontheemden. 
 
De Heer geeft wees en weduwe steun, 
maar zondaars laat Hij verdwalen. 
De Heer is koning in eeuwigheid, 
uw God, Sion, heerst over alle geslachten. 

 
 
Tweede lezing: 1 Timóteüs. 6, 11-16. 

Dierbare, streef naar gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, 
volharding, zachtmoedigheid. Strijd de goede strijd van het geloof, grijp 
het eeuwige leven. Daartoe zijt gij geroepen, daartoe hebt gij de goede 
belijdenis afgelegd ten overstaan van vele getuigen. Ik beveel u voor het 
aanschijn van God die alles ten leven wekt, en van Christus Jezus die 
voor Pontius Pilatus de goede belijdenis heeft afgelegd: bewaar dit 
gebod onbevlekt en ongerept tot de verschijning van onze Heer Jezus 
Christus die God ons te rechter tijd zal doen aanschouwen, Hij, de 
gelukzalige, de enige Heerser, de grote Koning en de opperste Heer, die 
alleen onsterfelijkheid bezit en woont in ongenaakbaar licht. Geen mens 
heeft Hem gezien of is in staat Hem te zien. Hem zij eer en eeuwige 
macht! Amen. 
 

Zo spreekt de Heer – Wij danken God. 
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Alleluia. 
 

  
 
Uw woorden, Heer, zijn geest en leven,  
uw woorden zijn woorden van eeuwig leven. Alleluia. 
 
 
Evangelie: Lucas. 16, 19-31 

In die tijd zei Jezus tot de Farizeeën: ‘Er was eens een rijk man die in 
purper en fijn linnen gekleed ging en iedere dag uitbundig feest vierde, 
terwijl een arme, die Lazarus heette, met zweren overdekt voor de poort 
lag. Hij verlangde er naar zijn honger te stillen met wat bij de rijkaard van 
de tafel viel. Maar er kwamen alleen honden die zijn zweren likten. Nu 
gebeurde het dat de arme stierf en door de engelen in de schoot van 
Abraham werd gedragen. De rijke stierf ook en kreeg een eervolle 
begrafenis. In de onderwereld, ten prooi aan vele pijnen, sloeg hij zijn 
ogen op en zag van verre Abraham en Lazarus in diens schoot. Toen 
riep hij uit: Vader Abraham, ontferm u over mij en geef Lazarus opdracht 
de top van zijn vinger in water te dopen en mijn tong daarmee te komen 
verfrissen, want ik word door de vlammen hier gefolterd. Maar Abraham 
antwoordde: Mijn zoon, herinner u hoe gij tijdens uw leven uw deel van 
het goede hebt gekregen en hoe op gelijke manier aan Lazarus het 
kwade ten deel viel; daarom ondervindt hij nu hier de vertroosting maar 
wordt gij gefolterd. Daarenboven gaapt er tussen ons en u voorgoed een 
wijde kloof, zodat er geen mogelijkheid bestaat,- zelfs als men zou willen 
-van hier naar u te gaan noch van daar naar ons te komen. De rijke zei: 
Dan vraag ik u, vader, dat gij hem naar het huis van mijn vader wilt 
sturen, want ik heb nog vijf broers; laat hij hen waarschuwen opdat zij 
niet eveneens in deze plaats van pijniging terecht komen. Maar Abraham 
sprak: Zij hebben Mozes en de profeten; laat ze naar hen luisteren. Maar 
hij zei: Och neen, vader Abraham! Maar als er een uit de doden naar hen 
toegaat, zullen ze zich bekeren. Hij echter sprak tot hem: Als ze naar 
Mozes en de profeten niet luisteren, zullen ze zich ook niet laten 
overreden als er iemand uit de doden opstaat.” 
 

Zo spreekt de Heer – Wij danken God. 
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Verkondiging  
 
 
Geloofsbelijdenis 

Ik geloof in één God, de almachtige Vader. – Schepper van hemel en 
aarde, – van al wat zichtbaar en onzichtbaar is. – En in één Heer 
Jezus Christus, eniggeboren Zoon van God, vóór alle tijden geboren uit 
de Vader. – God uit God, – licht uit licht, – ware God uit de ware God. 
– Geboren, niet geschapen, – één in wezen met de Vader, en dóór 
wie alles geschapen is. – Hij is voor ons, mensen, en omwille van ons 
heil uit de hemel neergedaald. – Hij heeft het vlees aangenomen – 
door de heilige Geest uit de maagd Maria, – en is mens geworden. 
– Hij werd voor ons gekruisigd, Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus 
en is begraven. – Hij is verrezen op de derde dag, volgens de 
Schriften. – Hij is opgevaren ten hemel: – Zit aan de rechterhand 
van de Vader. – Hij zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen 
levenden en doden. En aan zijn rijk komt geen einde. – Ik geloof in de 
heilige Geest, – die Heer is en het leven geeft; – die voortkomt uit 
de Vader en de Zoon; – die met de Vader en de Zoon tezamen wordt 
aanbeden en verheerlijkt; die gesproken heeft door de profeten. – Ik 
geloof in de ene, heilige, katholieke en apostolische kerk. – Ik beleid 
één doopsel tot vergeving van de zonden. – Ik verwacht de opstanding 
van de doden – en het leven van het komend rijk. Amen. 
 
 
Voorbede en misintenties – de intentiekaars wordt aangestoken 
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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. 
  
 
 

Lied: Christ’s Blessing – Paul Leddington Wright  
 
The love of Christ enfold you,     
the light of Christ lead you,    
the peace of Christ fulfill you,    
the truth of Christ uphold you,    
the joy of Christ inspire you,    
the presence of Christ be with you always.  
 
The love of Christ enfold you,    
the light of Christ guide you,    
the peace of Christ fulfill you,    
the truth of Christ uphold you,    
the joy of Christ inspire you,    
the presence of Christ be with you always.  
The love of Christ enfold you  
with love and joy and peace. 
 
 
Vertaling: 
 
De liefde van Christus heeft je veroverd,    
het licht van Christus leidt je,    
de vrede van Christus vervult je,    
De waarheid van Christus houdt je in stand,    
de vreugde van Christus inspireert je,    
de aanwezigheid van Christus altijd bij je zijn.  
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De liefde van Christus verrijkt je,    
het licht van Christus je leidt je,    
de vrede van Christus vervult je,    
De waarheid van Christus houdt je in stand,    
de vreugde van Christus inspireert je,    
de aanwezigheid van Christus altijd bij je zijn.  
De liefde van Christus verrijkt je...  
met liefde en vreugde en vrede. 
 
 
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. 

Ja, het is een voorrecht, een hoge en heilzame plicht dat wij U, heilige 
Vader, altijd en overal danken door Jezus Christus, de Zoon van uw 
welbehagen.  
Hij is uw eigen Woord waardoor Gij alles geschapen hebt. Hem hebt Gij 
tot ons gezonden als Heiland en Verlosser. Hij is vlees geworden door 
de heilige Geest en uit een maagd geboren. Om uw wil te vervullen en 
U een heilig volk te verwerven strekte Hij zijn handen uit, opdat Hij door 
zijn lijden aan de dood een eind zou maken en de verrijzenis klaar als de 
dag voor onze ogen zou doen stralen. Daarom stemmen wij in met de 
engelen en met alle heiligen roemen wij uw heerlijkheid en wij juichen en 
zingen:  
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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. 
 
Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan 
deze gaven, met de dauw van uw heilige Geest, dat zij voor ons worden 
tot Lichaam en Bloed van Jezus Christus onze Heer. 
 
Toen Hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam Hij 
het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het zijn leerlingen 
met deze woorden: NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN, WANT DIT IS MIJN 

LICHAAM DAT VOOR U GEGEVEN WORDT. 
 
Zo nam Hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging 
uit, en gaf hem zijn leerlingen met deze 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. 

Zijn dood en verrijzenis indachtig, God, bieden wij U aan het levensbrood 
en de kelk van het heil. Wij danken U omdat Gij ons waardig keurt om 
voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zó delen 
wij in het Lichaam en Bloed van Christus en wij smeken U dat wij door 
de heilige Geest worden vergaderd, tot één enige kudde.  
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Denk toch, Heer, aan uw Kerk, verspreid over de hele wereld, dat haar 
liefde volkomen wordt, één heilig volk met Franciscus onze paus en 
Johannes onze bisschop en allen die uw heilig dienstwerk verrichten.  
 
Gedenk ook onze broeders en zusters die reeds ontslapen zijn in de 
hoop der verrijzenis, ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. 
Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. 
 
Wij vragen U, ontferm U over ons allen, opdat wij tezamen met de Maagd 
Maria, de Moeder van Christus, met de heilige Jozef, haar bruidegom, 
met de apostelen en met alle heiligen, die hier eens leefden in uw 
welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwige leven deelachtig te 
zijn en U loven en eren. Door Jezus Christus, uw Zoon. 
 
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  
 
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 
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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: Word stil nu de Ene tot ons komt 
 
Word stil nu de Ene tot ons komt en onder ons wil zijn. 
Want heilig is de grond waar Hij aan ons verschijnt. 
Hij vestigt hier zijn tent: een hart dat eerbied kent. 
Word stil nu de Ene tot ons komt en onder ons wil zijn. 
 
Word stil, nu de Ene ons omstraalt, ons koestert in zijn licht, 
een heilig vuur dat brandt, een wenkend vergezicht, 
van alle licht de bron, weldadig als de zon. 
Word stil, nu de Ene tot ons omstraalt, ons koestert in zijn licht, 
 
Word stil nu de Ene tot ons komt, ons tot zijn tempel maakt. 
Hij vult ons met zijn kracht, met liefde die ons raakt. 
Hij roept zijn vrede uit, die iedereen omsluit. 
Word stil nu de Ene tot ons komt, ons tot zijn tempel maakt. 
 
 
Slotgebed 
 
Mededelingen 
 
Zending en zegen 
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Slotlied: Dankt, dankt nu allen God 

 
 
 

Bezinning 

 

 

 

 


