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Openingslied: God wil een tempel bouwen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begroeting en inleiding 
 
Vaste gezangen uit: Christus het eeuwige Woord 
 
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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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: 2 Koningen 5,14-17 

In die dagen ging de Syriër Naäman naar de Jordaan en dompelde 
zich zevenmaal onder, zoals Elisa, de man Gods, gezegd had. Zijn 
huid werd weer als die van een klein kind en hij was gereinigd van zijn 
melaatsheid. Hij keerde met heel zijn gevolg naar de man Gods terug, 
trad zijn huis binnen, ging voor hem staan en zei: ‘Nu weet ik dat er in 
Israël een god is, en nergens anders op aarde. Wil daarom een 
huldeblijk van uw dienaar aanvaarden.’ Maar Elisa antwoordde: 
‘Zowaar de Heer leeft, wiens dienaar ik ben, ik neem niets van u aan.’ 
En hoewel Naäman er bij hem op aandrong iets aan te nemen, bleef 
hij weigeren.  
Toen zei Naäman: ‘Geef mij dan tenminste een vracht aarde mee, 
zoveel als een koppel muildieren kan dragen, want uw dienaar wil aan 
geen andere goden brand- of slachtoffers meer opdragen, dan aan de 
Heer alleen.’  
 

Zo spreekt de Heer – Wij danken God.  
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Tussenzang: Psalm 98 
 
 
 
 
 
Zingt voor de Heer een nieuw gezang, 
omdat Hij wonderen deed. 
Zijn hand deed zich krachtig gelden, 
de macht van zijn heilige arm. Refrein 
 
Zijn weldaden deed Hij ons kennen, 
de volkeren zijn gerechtigheid. 
Opnieuw bleek zijn goedheid en trouw 
ten gunste van Israëls huis. Refrein 
 
Geheel de aarde aanschouwde 
wat onze God voor ons deed. 
Verheerlijkt de Heer, alle landen, 
weest blij, verheugt u en zingt. Refrein 
 
 
Tweede lezing: 2 Timoteüs 2,8-13 

Dierbare, houd Jezus Christus in gedachten, Davids Nazaat, die uit 
de dood is opgestaan. Zo luidt de boodschap die ik verkondig en 
waarvoor ik zelfs als een misdadiger gevangenschap heb te lijden. 
Maar het woord van God laat zich niet in boeien slaan. Daarom ben 
ik bereid alles te verdragen, terwille van de uitverkorenen, opdat ook 
zij het heil verwerven in Christus Jezus en eeuwige heerlijkheid. Hoe 
waar is dit woord: ‘Als wij met Hem gestorven zijn zullen wij met Hem 
leven. Als wij volharden, zullen wij met Hem heersen. Als wij Hém 
verloochenen, zal Hij óns verloochenen. Als wij ontrouw zijn blijft Hij 
trouw: zichzelf verloochenen kan Hij niet.’  
 

Zo spreekt de Heer – Wij danken God. 
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Alleluja: 
 
 
 
 
 
Geprezen zijt Gij, Vader van hemel en aarde, omdat Gij de 
geheimen van het Koninkrijk aan kinderen geopenbaard hebt. 
Refrein 
 
 
Evangelie: Lucas 17,11-19 

Op zijn reis naar Jeruzalem trok Jezus door het grensgebied van 
Samaria en Galilea.  
Toen Hij een dorp binnenging kwamen Hem tien melaatsen tegemoet; 
zij bleven op een grote afstand staan en riepen luidkeels: ‘Jezus, 
Meester, ontferm U over ons!’ Hij zag hen en sprak: ‘Gaat u laten zien 
aan de priesters.’ En onderweg werden zij gereinigd.  
Een van hen keerde terug toen hij zag dat hij genezen was, en hij 
verheerlijkte God met luide stem. Vol dankbaarheid wierp hij zich voor 
Jezus' voeten neer, en deze man was een Samaritaan. Hierop vroeg 
Jezus: ‘Zijn niet alle tien gereinigd? Waar zijn dan de negen anderen? 
Is er niemand teruggekeerd om aan God eer te brengen dan alleen 
deze vreemdeling?’ En Hij sprak tot hem: ‘Sta op en ga heen: uw 
geloof heeft u gered.’ 
 

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  
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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 intenties - 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. 
 
 
 
Lied: Jesu le Christ – Taizé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



7 

 

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 de  A: Hij is onze dankbaarheid 
 Heer, onze God.   waardig. 
 
Machtige God, met alle eerbied noemen wij uw Naam, die Gij gegeven 
hebt aan wat er leeft en ademhaalt. De hemel en het land, het licht 
van deze dag en ook wijzelf, God, zijn er dankzij U, die al van mensen 
houdt vóór zij geboren zijn. Wij noemen U van harte onze God en 
Vader, die doet wat Gij zegt en ons in leven houdt, die naar ons 
zoeken blijft tot Gij ons in den vreemde vindt, omwille van uw Zoon, 
de eerste van ons allen. In stad en land, in mensen en machten, in 
levenden en doden wordt Gij vermoed en uitgesproken, tot deze 
aarde zal zijn omgevormd tot stad van vrede, het nieuwe Jeruzalem, 
waar alle leed geleden is en al ons kwaad vergeten. Luister dan ook, 
als wij U zegenen God en zingen zonder einde:  
 
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. 
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Heer onze God, Gij zijt heilig en goed – en zó bekend met ons dat 
onze namen staan geschreven in uw hand. Geen mens zult Gij 
vergeten dankzij Jezus Christus, uw Zoon, die Gij hebt voortgebracht 
en uitgezonden hebt om tranen te drogen van mensen die geslagen 
zijn, om het hart te helen van mensen die gebroken zijn, om brood te 
worden voor vandaag en de vrede zelf te zijn. 
 
Wij danken U, dat Hij ons ruimte geeft en vrijheid schept. Wij danken 
U, dat Hij de naam geworden is voor heel ons leven ten einde toe. 
 
Heilig deze gaven, met de dauw van uw heilige Geest, dat zij voor ons 
worden tot Lichaam en Bloed van Jezus Christus onze Heer. 
Want in de nacht dat Hij zijn leven gaf, nam Hij brood in zijn handen – 
Hij zegende U, Hij brak het 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. 
 

Ook nam Hij de beker, zegende U weer, en gaf hem aan zijn leerlingen 
met de 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heer, onze God, zo gedenken wij Hem die weet wat lijden is en die de 
dood heeft gezien – die Gij hebt opgewekt en naam gegeven hebt, 
hoog boven alle namen. Jezus de Heer is Hij, Die Is En Blijven Zal – 
uw rechterhand - en tot Hij komt verkondigen wij Hem door deze 
levensbeker en door dit brood dat wordt gedeeld.  
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Wij bidden U: zend dan uw Geest in ons, die over deze aarde gaat – 
en maak ons tot een volk dat recht doet om gerechtigheid; maak leven 
en welzijn toch groter en sterker dan oorlog en dood; en laat ons 
mensen zijn die woningen bouwen voor uw stad van vrede; breek het 
geweld in ons en breng ons thuis bij U uit kracht van Hem, de 
Mensenzoon hier in ons midden. 
 
Bevestig uw kerk die in ballingschap is en maak haar één in liefde en 
geloof, tezamen met uw dienaar Franciscus, onze paus, met 
Johannes, onze bisschop en met alle bisschoppen. 
 
Samen met heel uw volk, met Maria, altijd maagd, de moeder van de 
Heer, met de apostelen, martelaren en al uw heiligen, vragen wij om 
uw barmhartigheid voor levenden en doden, erkennen wij uw 
grootheid en brengen wij U onze dank. 
 
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. 
 
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: Ave Regina – Lotti (1667-1740) 

Ave, Regina caelorum,  Wees gegroet, Koningin der hemelen, 
ave, Domina angelorum,  wees gegroet, Meesteres der enge-     
salve, radix, salve, porta,  len, gegroet, Gij poort, waaruit aan 
ex qua mundo lux est orta.  de wereld het licht is verschenen. 
Gaude, Virgo gloriosa,  Verheug U, roemrijke Maagd, 
super omnes speciosa:  boven alles schoon: 
vale, o valde decora,  gegroet, heerlijke schone, 
et pro nobis Christum exora. en bid voor ons bij de Christus. 
 
 
Slotgebed 
 
 
Mededelingen 
 
 
Zending en Zegen 
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Slotlied: O reinste der scheps’len 
 
O reinste der scheps’len, o Moeder en Maagd, 
Gij die in uw armen het Jezuskind draagt, 
Maria, aanhoor onze vurige bee, 
geleid ons door ‘t leven, o sterre der zee. 
O sterre der zee, o sterre der zee, 
geleid ons door ’t leven, o sterre der zee. 
 
Bedreigen ons noodweer of storm op onz' baan. 
Is ‘t scheepj’ onzer ziel in gevaar te vergaan, 
bedaar, o Maria, den storm op uw bee, 
stort hoop ons in ‘t harte, o sterre der zee. 
O sterre der zee, o sterre der zee, 
stort hoop ons in ‘t harte, o sterre der zee. 
 
Maria, als gij onze schreden geleidt, 
schenkt gij ons uw licht en uw zegen altijd; 
dan landen wij veilig ter hemelse ree 
en danken U eeuwig, o sterre der zee. 
O sterre der zee, o sterre der zee, 
en danken U eeuwig, o sterre der zee. 
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Bezinning 
 

 


