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Openingslied: God heeft het eerste woord 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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: Messe Brève no. 7   Charles Gounod (1818-1893) 
 
 
Kyrie 

Kyrie, eleison Heer, ontferm U  
Christe, eleison Christus, ontferm U  
Kyrie, eleison Heer, ontferm U   
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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. 
 

Gebed bij de opening van de schrift 

 

Eerste Lezing: Exodus 17,8-13 

In die dagen kwam Amalek aanzetten om Israël aan te vallen. Toen zei 
Mozes tot Jozua: ‘Kies manschappen uit en trek morgen ten strijde tegen 
Amalek. Zelf ga ik met de staf van God in mijn hand op de top van de 
heuvel staan.’ Jozua deed wat Mozes hem had opgedragen. Hij bond de 
strijd aan met Amalek terwijl Mozes, Aäron en Chur de top van de heuvel  
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bestegen. En zolang Mozes zijn armen opgeheven hield waren de 
Israëlieten aan de winnende hand. Maar liet hij zijn armen zakken dan 
won Amalek. Tenslotte werden Mozes´ armen moe. Toen haalden ze 
een steen voor hem waar hij op ging zitten. Aäron en Chur 
ondersteunden zijn armen, elk aan een kant. Zo bleven zijn armen 
omhoog geheven, tot zonsondergang toe. En Jozua versloeg Amalek en 
zijn leger met het zwaard.  
 

Zo spreekt de Heer – Wij danken God 
 
 
Antwoordpsalm 121: Mijn hulp zal komen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Omhoog naar de bergen richt ik mijn ogen:  
van waar kan ik hulp verwachten?  
Mijn hulp zal komen van God de Heer,  
die hemel en aarde gemaakt heeft.  
 
Hij zorgt dat uw voet niet struikelt,  
Hij slaapt niet, die waakt over u.  
Hij sluimert niet en Hij suft niet,  
die over Israël waakt.   
 
De Heer is het die u behoedt,  
Hij staat als een wacht aan uw zijde.  
Bij dag zal de zon u niet deren,  
bij nacht doet de maan u geen kwaad.  
 
De Heer bewaart u voor onheil,  
uw leven houdt Hij in stand.  
De Heer is bezorgd voor uw komen en gaan  
op deze dag en altijd.
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Tweede lezing: 2 Timoteüs 3,14-4,2  

Dierbare, blijf bij de leer die gij gelovig hebt aanvaard. Bedenk wie het 
waren die u onderricht hebben en hoe gij van kindsbeen af vertrouwd zijt 
met de heilige geschriften; daaruit kunt ge de wijsheid putten die u leidt 
tot het heil, door het geloof in Christus Jezus. Elk door God geïnspireerd 
geschrift dient ook om te onderrichten in de waarheid en dwalingen te 
weerleggen, om de zeden te verbeteren en de mensen op te voeden tot 
een rechtschapen leven, zodat de man Gods voor zijn taak berekend is 
en toegerust voor elk goed werk. Ik bezweer u voor het aanschijn van 
God en van Christus Jezus, die levenden en doden zal oordelen, bij zijn 
verschijning en bij zijn koningschap: verkondig het woord, dring aan, te 
pas en te onpas, weerleg, berisp, bemoedig, in één woord, geeft uw 
onderricht met groot geduld. 
 

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 18,1-8  
 
In die tijd leerde Jezus in een gelijkenis aan zijn leerlingen dat zij steeds 
moesten bidden en daarin niet versagen. Hij zei: ‘Er was eens in een 
zekere stad een rechter die zich om God noch gebod bekommerde. Er 
was ook een weduwe in de stad die herhaaldelijk bij hem kwam met het 
verzoek: Verschaf mij recht ten opzichte van mijn tegenstander. Een 
tijdlang wilde die rechter niet, maar daarna zei hij bij zichzelf: Al 
bekommer ik mij om God noch gebod, toch zal ik die weduwe recht 
verschaffen om niet langer geplaagd te worden door haar eindeloze 
bezoeken. En de Heer sprak: Hoort wat de onrechtvaardige rechter zegt! 
Zou God dan geen recht verschaffen aan zijn uitverkorenen die dag en 
nacht tot Hem roepen, of zal Hij ten opzichte van hen onbewogen 
blijven? Ik zeg u: Hij zal heel spoedig recht verschaffen. Maar: zal de 
Mensenzoon bij zijn komst het geloof op aarde vinden?’   

 
Zo spreekt de Heer – Wij danken God 
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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. 
 

 

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. 
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Collectelied: I have decided to follow Jesus 

I have decided to follow Jesus; 3x 
No turning back, no turning back. 
 
The world behind me, the cross before me; 3x 
No turning back, no turning back. 
 
Though none go with me, still I will follow; 3x 
No turning back, no turning back. 
 
My cross I’ll carry, till I see Jesus; 3x 
No turning back, no turning back. 
 
Will you decide now to follow Jesus? 3x 
No turning back, no turning back. 
 
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. 
 
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 Jezus Christus onze Heer.  
Die eenmaal door de dood is heengegaan, het ontzagwekkend wonder 
heeft volbracht; die ons wegvoert uit het slavenhuis van dood en zonde, 
om te zijn: uw uitverkoren en geheiligd volk, - koningen en priesters 
worden wij genoemd. Uw grote daden, God, verkondigen wij overal: dat 
Gij ons uit de duisternis geroepen hebt om nu te leven in uw 
onvergankelijk licht. 
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Daarom, met alle engelen, machten en krachten, met allen die staan 
voor uw troon, loven en aanbidden wij U en zingen U toe vol vreugde: 
 
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 van 
gloria tua.    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. 
 
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. 

 

  



9 

 

Verkondigen wij het mysterie van het geloof. 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.  
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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. 
 
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 die 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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Slotgebed 

 

Mededelingen 
 
Zending en zegen  
 
Slotlied: Wij groeten u, o Koningin 

Wij groeten U, o Koningin, o Maria, 
U moeder vol van teed're min, o Maria. 
 
Refrein: Groet haar, o Cherubijn, prijs haar o Serafijn, 
 prijst met ons uw koningin 
 salve, salve, salve, Regina. 
 
O moeder van barmhartigheid, o Maria 
en troost in alle bitterheid, o Maria.   Refrein 
 
Ons leven, zoetheid, hoop en vreugd, o Maria: 
leid gij ons op de weg der deugd, o Maria.  Refrein 
 
Toon ons in ‘t uur van onze dood, o Maria: 
de zoete vruchten van Uwe schoot, o Maria. Refrein 
 
 
 

Bezinning 
 

Een man liefhebben zolang hij leeft vinden de meeste vrouwen iets 
heel gewoons; maar hem zózeer beminnen dat men na zijn dood 
geen andere man meer wil kennen, dat is liefde in een mate die slechts 
bij echte weduwen gevonden wordt. Op God vertrouwen zolang je de 
steun van je man hebt is niet zo bijzonder, maar op God blijven 
vertrouwen wanneer de steun van je man je ontvallen is, dát is iets 
waarvoor je de grootste lof verdient.  
 
Franciscus van Sales 
Uit: Inleiding tot het devote leven 
 


