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Openingslied: Zingt voor de Vader 

 
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 
 
 

Heer ontferm U 

Heer ontferm U.  
Christus ontferm U.   
Heer ontferm U.
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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 35, 12-14. 16-18. 

De Heer is een rechter, en bij Hem is er geen aanzien des persoons; 
Hij neemt geen steekpenningen aan ten koste van de arme, maar 
luistert naar het pleit van de verdrukte. Hij wijst het gezucht van de 
wezen niet af, noch van de weduwe wanneer zij blijft klagen. Wie 
anderen bijstaat wordt welwillend ontvangen, en zijn gebed verheft 
zich tot de wolken toe. Het gebed van de arme dringt door de wolken 
heen, zolang het zijn doel niet bereikt, rust het niet; het laat niet af, 
totdat de Allerhoogste zich erbarmt, en de Rechtvaardige oordeel velt 
en recht verschaft. 
 

Zo spreekt de Heer – Wij danken God 
 
Antwoordpsalm 34: Die roepen in nood

  
De Heer zal ik prijzen iedere dag,  
zijn lof ligt mij steeds op de lippen.  
Mijn geest is fier op de gunst van de Heer,  
laat elk die het hoort zich verheugen.    
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Van boosdoeners keert Hij zijn aangezicht af,  
zij worden op aarde vergeten.  
Naar vromen die roepen luistert de Heer,  
en redt hen uit iedere nood.  
 
De Heer is nabij voor rouwmoedige harten,  
Hij helpt wie zijn schuld erkent.  
De Heer redt het leven van wie Hem dient,  
alwie tot Hem vlucht heeft geen straf te duchten. 
 
 
Tweede lezing: 2 Timoteüs 4, 6-8. 16-18. 

Dierbare, wat mij betreft, mijn bloed is weldra geplengd, het uur van 
mijn heengaan is nabij. Ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop 
voleind, het geloof bewaard. Nu wacht mij de krans der gerechtigheid 
waarmee de Heer, de rechtvaardige Rechter, mij zal belonen op de 
grote dag, en niet alleen mij maar allen die met liefde uitzien naar zijn 
komst. Bij mijn eerste verdediging heeft niemand mij bijgestaan, allen 
hebben mij in de steek gelaten. Moge het hun niet worden 
aangerekend. Maar de Heer heeft mij terzijde gestaan en mij kracht 
gegeven om mijn ambt als prediker van het evangelie ten einde toe te 
vervullen, zodat alle volkeren ervan horen. En ik werd verlost uit de muil 
van de leeuw. De Heer zal mij blijven beschermen tegen alle boze 
aanslagen en mij behouden overbrengen naar zijn hemels koninkrijk. 
Hem zij de heerlijkheid in de eeuwen der eeuwen! Amen. 
 

Zo spreekt de Heer – Wij danken God 
 
Alleluia: 
 
 
 
 
 
 
Maak ons hart ontvankelijk, Heer, 
opdat wij de woorden van uw Zoon begrijpen. Refrein  
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Evangelie: Lucas 18, 9-14. 

In die tijd zei Jezus tot hen die, - overtuigd van eigen gerechtigheid - 
de anderen minachtten, de volgende gelijkenis: ‘Twee mensen gingen 
op naar de tempel om te bidden; de een was een Farizeeër en de 
andere een tollenaar. De Farizeeër stond met opgeheven hoofd en bad 
bij zichzelf als volgt: God, ik dank u dat ik niet ben als de rest van de 
mensen, rovers, onrechtvaardigen, echtbrekers, of ook als die tollenaar 
daar. Ik vast tweemaal per week en geef tienden van al mijn inkomsten. 
Maar de tollenaar bleef op een afstand en wilde zelfs zijn ogen niet 
opheffen naar de hemel; maar hij klopte zich op de borst en zei: God, 
wees mij zondaar genadig. Ik zeg u: deze ging gerechtvaardigd naar 
huis en niet die andere; want al wie zich verheft zal vernederd, maar 
wie zich vernedert zal verheven worden.’ 
 

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. 
 

 

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. 
 
 
Collectelied: Here I am, Lord 

I, the Lord of sea and sky, I have heard my people cry. 
All who dwell in dark en sin, my hand will save. 
I, who made the stars of night, I will make their darkness bright. 
Who will bear my light to them? Whom shall I send? 
 
Refrain: Here I am, Lord. Is it I, Lord?  
 I have heard You calling in the night. 
 I will go, Lord, if You lead me.  
 I will hold your people in my heart. 
 
I, the Lord of snow and rain, I have borne my people's pain. 
I have wept for love of them, they turn away. 
I will break their hearts of stone, give them hearts for love alone. 
I will speak my word to them. Whom shall I send?  Refrain. 
 
I, the Lord of wind and flame, I will tend the poor and lame. 
I will set a feast for them, my hand will save. 
Finest bread I will provide, 'till their hearts be satisfied. 
I will give my life to them. Whom shall I send?  Refrain. 
 
Vertaling: Hier ben ik, Heer. 

Ik, de heerser over water en lucht,  
heb mijn volk horen roepen. 
Allen die ronddwalen in duisternis  
en zonde zullen door mijn hand gered worden. 
Ik, die de sterren van de nacht geschapen heb,  
zal hun duisternis verlichten. 
Wie zal hen mijn Licht brengen?  
Wie zal Ik naar hen zenden?  Refrein 
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Refrein: Hier ben ik, Heer. Zal ik gaan, Heer?  
 Ik heb U horen roepen in de nacht. 
 Ik zal gaan, Heer, als U mij leidt.  
 Ik zal mij uw volk ter harte nemen. 
 
Ik, de heerser over sneeuw en regen,  
heb tezamen met mijn volk de pijn gedragen. 
Ik heb geschreid uit liefde voor hen  
toen zij zich van mij afkeerden. 
Ik zal hun versteende harten breken  
en veranderen in harten vol liefde. 
Ik zal aan hen mijn boodschap doorgeven.  
Wie zal Ik naar hen zenden?  Refrein. 
 
Ik, de heerser over wind en vuur,  
zal zorg dragen voor de geringen en gebrekkigen. 
Ik zal hen een feest bereiden want mijn hand zal hen redden. 
Ik zal hen voorzien van de meest uitgelezen spijs  
tot hun harten verzadigd zijn. 
Ik zal mijn leven geven voor hen.  
Wie zal Ik naar hen zenden?  Refrein 
 
 
Gebed over de gaven 
 
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. 
 
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. 
 
Wij danken U, barmhartige Vader, getrouwe God, omwille van Jezus, 
uw Zoon, onze Heer en broeder. Armen en zieken, zondaars en wie 
uitgestoten waren heeft Hij van harte liefgehad; deelgenoot was Hij in 
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alle menselijke nood. De boodschap van zijn leven heeft ons doen 
verstaan dat Gij begaan zijt met uw mensen, en vriendelijk zorg voor 
hen draagt zoals een Vader voor zijn kinderen doet. 
Daarom loven en prijzen U de hemel en de aarde en verkondigen wij 
uw goedheid en uw trouw. Met alle engelen en heiligen heffen wij de 
lofzang aan voor uw grote heerlijkheid: 
 

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. 
 
Hemelse Vader, met eerbied noemen wij uw Naam. Altijd zijt Gij met 
ons op weg en dichter dan wij durven dromen zijt Gij bij ons wanneer 
uw Zoon ons samenbrengt rond deze tafel, waar wij uw liefde vieren 
met brood en beker. Zoals eens op de weg naar Emmaüs ontsluit Hij 
nu voor ons de Schrift en wij herkennen Hem bij het breken van het 
brood. 
 
Daarom bidden wij, almachtige God: beadem met uw Geest dit brood 

en deze wijn zodat Jezus Christus in ons midden komt met de gaven 

van zijn Lichaam en zijn Bloed. 

 

Want op de avond voor zijn lijden nam Hij onder de maaltijd brood en 

sprak tot U het dankgebed. Hij brak het brood en gaf het aan zijn 

leerlingen terwijl Hij zei: NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN, WANT DIT IS 

MIJN LICHAAM, DAT VOOR U GEGEVEN WORDT. 

 

Zo nam Hij ook de beker met wijn en sprak opnieuw het dankgebed. 
Hij gaf hem 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.  
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Verkondigen wij het mysterie van het geloof. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oneindig goede Vader, wij vieren de gedachtenis van onze verzoening 
en wij verkondigen de liefde die Gij ons betoont. Uw Zoon is door het 
lijden en de dood gegaan, en tot nieuw leven opgewekt, is Hij 
ingetreden in uw heerlijkheid. Zie met genegenheid neer op dit offer en 
erken erin uw eigen Zoon die zijn leven heeft gegeven en zijn Bloed 
vergoten opdat voor alle zoekers de weg naar U, Vader geopend en 
begaanbaar zij.  
 
Barmhartige God, laat de Geest van Jezus in ons wonen en vervul ons 
met uw liefde. Sterk ons door de gaven van zijn Lichaam en zijn Bloed 
en laat ons één worden in liefde en geloof, verbonden met onze paus 
Franciscus en onze bisschop Johannes. 
 
Maak onze ogen open voor alle nood en leg woorden in onze mond om 
wie zich eenzaam en verloren voelen, te troosten in uw Naam. Maak 
ons vindingrijk en moedig om broederlijk bij te staan al wie berooid zijn 
en verdrukt. Maak uw kerk tot een huis van waarheid die bevrijdt, van 
gerechtigheid die vrede schept, van hoop die alle angst verdrijft. 
 
Erbarm U, Vader, over onze broeders en zusters die in de vrede van 
Christus naar U zijn teruggekeerd, en over alle gestorvenen waarvan 
Gij alleen het geloof hebt gekend. Breng hen tot het licht van de 
verrijzenis.  
En als ook onze weg ten einde loopt, neem ons dan op in uw huis, waar 
plaats is voor velen. Schenk ons de vervulling van onze levenslange 
hoop: overvloedig leven in uw heerlijkheid. 
 
Laat ons toe in de gemeenschap van uw heiligen; dat wij met Maria, de 
Maagd en Moeder Gods, met uw apostelen en martelaren, en al de 
anderen die U genegen zijn, dankbaar uw Naam aanbidden en U 
prijzen door Jezus Christus, onze Heer.  



10 

 

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. 
 

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: Cantique de Jean Racine – Gabriel Fauré 

Verbe égal au Très-Haut notre unique espérance, 
Jour éternel de la terre et des cieux 
De la paisible nuit nous rompons le silence, 
Divin Sauveur, jette sur nous les yeux. 
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Répands sur nous le feu de ta grâce puissante, 
Que tout l’enfer fuie au son de ta voix, 
Dissipe le sommeil d’une âme languissante 
Qui la conduit à l’oubli de tes lois! 
 
O Christ sois favorable à ce peuple fidèle, 
Pour te bénir maintenant rassemblé; 
Reçois les chants qu’il offre à ta gloire immortelle, 
Et de tes dons qu’il retourne comblé. 
 
 
Vertaling: 
Woord van de Allerhoogste, ons enige verlangen, 
O eeuwig licht van de aarde, hemel en heelal, 
In de vredige nacht komen wij met gezangen, 
Goddelijke Heiland, richt uw oog op ons al. 
 
Ontbrand in ons uw heilige vuur, 
dat heel de onderwereld wijkt voor uw woord. 
Wek de smachtende ziel op ’t juiste uur 
dat hij zich niet verslaapt en uw wet heeft gehoord. 
 
O Christus wees uw trouwe volk gunstig gezind, 
wij zijn hier vandaag bijeen om u te eren; 
Ontvang ons gezang voor uw eeuwig bewind, 
dat het vol van uw gaven terug moge keren. 
 
 
Slotgebed  

 

 

Mededelingen 

 

 

Zending en zegen  
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Slotlied: Wees gegroet, o Sterre 
Wees gegroet, o sterre, wees gegroet van verre. 
Aan de hemel blinkt uw licht in het bange vergezicht. 
Wees gegroet, wees gegroet, Maria.   
 
Als de golven stijgen, hoger, hoger dreigen. 
Schijn dan veilig voor ons uit, gun de zee geen droeve buit. 
Wees gegroet, wees gegroet, Maria. 
 
Als in donk're luchten wij naar U verzuchten, 
laat de wolken heind’ en ver voor U vluchten, morgenster. 
Wees gegroet, wees gegroet, Maria. 
 
Wees gegroet, o sterre, wees gegroet van verre. 
Op uw zacht en zalig licht, houden wij het oog gericht . 
Wees gegroet, wees gegroet, Maria. 
 
 
 

Bezinning 
 
ur 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  

 

 

 

 


