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Introïtus 

Misereris omnium,  Heer, Gij zijt vol ontferming voor 
Domine, et nihil allen en hebt geen afkeer van wat 
odisti eorum quae fecisti: Gij hebt gemaakt. Gij sluit uw 
dissimulans peccata hominum  ogen voor de zonden van de 
propter paenitentiam et  mensen om hen tot bekering 
parcens illis: te brengen. Gij spaart hen, want 
quia tu es Dominus Deus noster. Gij zijt de Heer onze God. 
Miserere mei Deus, miserere Ontferm U over mij, 
mei: quoniam in  God, ontferm U over mij, 
te confidit anima mea. want op U vertrouwt mijn ziel. 
 
 
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 zus-
ters, voor mij te bidden tot de Heer, onze God. 

P: Moge….. A: Amen.  
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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. 
 
 
Gebed bij de opening van de Schrift 
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Eerste lezing: Wijsheid 11,23-12,2 

Heer, heel de aarde is voor U als een stofje op de weegschaal, als 
een vroege dauwdruppel die neervalt op aarde. Maar Gij ontfermt U 
over allen, want Gij vermoogt alles; en Gij Iet niet op de zonden der 
mensen, opdat ze tot inkeer komen. Gij houdt immers van alles wat 
bestaat, en verafschuwt niets van wat Gij geschapen hebt; want zoudt 
Gij iets haten, dan had Gij het niet geschapen. Hoe zou er iets kunnen 
blijven bestaan tegen uw wil, hoe zou behouden kunnen blijven wat 
Gij niet gemaakt hebt? Ja, alles spaart Gij, want alles is van U, en Gij 
heerst vol liefde over al wat leeft! Uw onvergankelijke geest is aanwe-
zig in alles wat bestaat. Daarom straft Gij de zondaars met mate, en 
herinnert ze waarschuwend aan hun zonden, opdat ze hun boosheid 
verlaten en trouw blijven aan U, Heer. 
 

Zo spreekt de Heer – Wij danken God 
 
 
Tussenzang: Graduale 

Suscepimus, Deus,  Wij ontvingen uw ontferming,  
misericordiam tuam in  God, in het midden van uw  
medio templitui:  tempel. Zo ver als uw Naam reikt, 
secundum nomen tuum, Deus, God, reikt ook uw roem tot aan de 
ita et laus tua in fines terrae. grenzen der aarde. 
 
 
Tweede lezing: 2 Tessalonicenzen 1,11-2,2 

Broeders en zusters, telkens opnieuw bidden wij onze God, dat Hij u 
zijn roeping waardig maakt en al uw goede voornemens en elke daad 
van uw geloof met macht tot volkomenheid brengt. Dan zal de Naam 
van onze Heer Jezus in u verheerlijkt worden - en gij in Hem - door de 
genade van onze God en de Heer Jezus Christus. Wij moeten u ech-
ter verzoeken, broeders en zusters, in verband met de komst van onze 
Heer Jezus Christus en onze hereniging met Hem, niet zo gauw uw 
bezinning te verliezen. Laat u toch niet opschrikken door profetieën of 
uitspraken of een brief die van ons afkomstig zouden zijn, en die be-
weren dat de dag van de Heer is aangebroken. 

 
Zo spreekt de Heer – Wij danken God.  
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Alleluia 

Alleluia, alleluia.  Alleluia, alleluia. 
O quam bonus et suavis est, O hoe goed en zoet is, 
Domine, Spiritus tuus in nobis! Heer, uw Geest in ons. 
Alleluia. Alleluia. 
 
 
Evangelie: Lucas 19,1-10 

In die tijd ging Jezus Jericho binnen. Terwijl Hij er doorheen trok 
poogde een zekere Zacheüs, hoofdambtenaar bij het tolwezen en een 
rijk man, te zien wie Jezus was. Maar hij slaagde daarin niet vanwege 
de menigte, want hij was klein van gestalte. Om hem toch te zien liep 
hij hard vooruit en hij klom in een wilde vijgenboom omdat Jezus daar 
langs zou komen. Toen Jezus bij die plaats kwam keek Hij omhoog 
en zei tot hem: ‘Zacheüs, kom vlug naar beneden, want vandaag moet 
Ik in uw huis te gast zijn.’ Zacheüs kwam snel naar beneden en ont-
ving Hem vol blijdschap. Allen zagen dat en merkten morrend op: ‘Hij 
is bij een zondaar zijn intrek gaan nemen!’ Maar Zacheüs trad op de 
Heer toe en sprak: ‘Heer, bij deze schenk ik de helft van mijn bezit 
aan de armen; en als ik iemand iets afgeperst heb geef ik het hem 
vierdubbel terug.’ Jezus sprak tot hem: ‘Vandaag is dit huis heil ten 
deel gevallen, want ook deze man is een zoon van Abraham. De Men-
senzoon is immers gekomen om te zoeken, en om te redden wat ver-
loren was.’  

Zo spreekt de Heer – Wij danken God. 
 

 
Verkondiging 
 
 
Credo 

Credo in unum Deum,  Ik geloof in één God, de al- 
Patrem omnipotentem,  machtige Vader, schepper van 
factorem caeli et terrae, hemel en aarde,  
visibilium omnium et van al wat zichtbaar en  
invisibilium.  en onzichtbaar is, 
Et in unum Dominum,  en in één Heer, Jezus Christus, 
Iesum Christum,  eniggeboren 
Filium Dei unigenitum. Zoon van God. 
Et ex Patre natum ante  vóór alle tijden geboren 
omnia saecula. uit de Vader.  



6 

 

Deum de Deo, lumen de  God uit God, licht uit licht, 
lumine, Deum verum  ware God uit 
de Deo vero. de ware God, 
Genitum, non factum,  geboren, niet geschapen, één 
consubstantialem Patri: per   in wezen met de Vader, en door 
quem omnia facta sunt. wie alles geschapen is. 
Qui propter nos homines  Hij is voor ons, mensen, en  
et propter nostram salutem  omwille van ons heil, uit de 
descendit de caelis. hemel neergedaald. 
Et incarnatus est  Hij heeft het vlees aangenomen 
de Spiritu Sancto door de heilige Geest 
ex Maria Virgine, uit de maagd Maria, 
et homo factus est. en is mens geworden. 
Crucifixus etiam pro nobis Hij werd voor ons gekruisigd, 
sub Pontio Pilato; passus  Hij heeft geleden onder Pontius 
et sepultus est. Pilatus, en is begraven. 
Et resurrexit tertia die, Hij is verrezen op de derde dag, 
secundum Scripturas. volgens de Schriften. 
Et ascendit in caelum, Hij is opgevaren ten hemel, zit 
sedet ad dexteram Patris. aan de rechterhand van de Vader. 
Et iterum venturus est cum Hij zal wederkomen in heerlijkheid, 
gloria, iudicare vivos et  om te oordelen levenden en 
mortuos, cuius regni non  doden; en aan zijn rijk komt 
erit finis. geen einde. 
Et in Spiritum Sanctum, Ik geloof in de heilige Geest, die 
Dominum et vivificantem:  Heer is en het leven geeft; die 
qui ex Patre Filioque  voortkomt uit de Vader 
procedit. en de Zoon; 
Qui cum Patre et Filio  die met de Vader en de Zoon 
simul adoratur, et  tezamen wordt aanbeden en 
conglorificatur; qui verheerlijkt; die gesproken heeft 
locutus est per prophetas. door de profeten. 
Et unam, sanctam,  Ik geloof in de ene, 
catholicam et apostolicam  heilige, katholieke 
Ecclesiam. en apostolische kerk. 
Confiteor unum baptisma  Ik belijd één doopsel tot 
in remissionem peccatorum. vergeving van de zonden. 
Et exspecto resurrectionem  Ik verwacht de opstanding van  
mortuorum. Et vitam venturi  de doden, en het leven van het 
saeculi. Amen. komend rijk. Amen. 
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Voorbede en intenties – de intentiekaars wordt aangestoken. 
 
 
 
 
 
 

Intermezzo: 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.  
 
 
 
Offertorium 

Benedic anima mea Domino, Prijs, mijn ziel, de Heer,  
et noli oblisvisci omnes  en vergeet geen van al zijn  
retributiones eius: et weldaden; en uw jeugd zal, als  
renovabitur, sicut aquilae, die van een adelaar, worden 
iuventus tua. vernieuwd. 
 
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. 
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Wij danken U, heilige en sterke God. De wereld draagt Gij in uw hand 
en Gij waakt over al uw mensen. Gij brengt ons bijeen in deze ge-
meenschap om uw woord te horen en met een toegewijd geloof te 
treden in het spoor van uw Zoon. Hij is de weg die leidt naar U. Hij is 
de waarheid, geen andere waarheid maakt ons vrij; Hij is het leven 
dat ons van vreugde vervult. Wij danken U voor de liefde die Gij ons 
toedraagt in Jezus Christus. Wij voegen onze stem bij het gezang der 
engelen en prijzen uw heerlijkheid met dit lied: 
 
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. 
 
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 leer-
lingen 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 verzoe-
ning 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 bezoekers 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 maak nieuwe mensen van ons; dat wij op Jezus gelijken.  
 
Bescherm onze paus Franciscus. en onze bisschop Johannes, leer 
alle gelovigen van uw kerk de tekenen van deze tijd verstaan en maak 
hen trouw in de beleving van uw evangelie. Maak ons herbergzaam 
van hart voor alle mensen rondom ons; dat wij, delend in hun vragen 
en hun pijn, in hun vreugden en hun hoop, hen de weg aantonen die 
naar uw liefde leidt. 
 
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 ver-
rijzenis. 
 
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 levens-
lange 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.  
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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. 
 
Oremus: Praeceptis salutaribus moniti, et devina institutione formati 
audemus dicere: 
 
Pater noster, Onze Vader,  
qui es in caelis, die in de hemel zijt; 
sanctificetur nomen tuum. uw naam worde geheiligd; 
Adveniat regnum tuum. Uw rijk kome; 
Fiat voluntas tua sicut uw wil geschiede op aarde 
in caelo et in terra. zoals in de hemel. 
Panem nostrum cotidianum Geef ons heden 
da nobis hodie,  ons dagelijks brood; 
et dimitte nobis debita en vergeef ons onze schuld, 
nostra, sicut et nos zoals ook wij aan 
dimittimus debitoribus nostris  anderen hun schuld vergeven; 
Et ne nos inducas in tentationem en leid ons niet in bekoring 
Sed libera nos a malo. 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. 
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Communie 
 
P: Zalig zij ... 
A: Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt, maar spréék en ik 

zal gezond worden. 
 
Communio 

Notas mihi fecisti vias vitae: Gij wijst mij de weg ten leven; 
adimplebis me laetitia  Gij laat mij vreugde vinden 
cum vultu tuo, Domine. bij U, Heer.  
 
Communiemotet: Sub tuum praesidium 

Sub tuum praesidium  Tot u nemen wij onze  
confugimus,  toevlucht: wees onze  
Sancta Dei Genitrix. bescherming, heilige Moeder  
Nostras deprecationes  van God, wijs onze 
ne despicias gebeden niet af als  
in necessitatibus nostris, wij in nood zijn, maar  
sed a periculis cunctis verlos ons uit alle gevaren, 
libera nos semper, gij, glorierijke en 
Virgo gloriosa et benedicta.  gezegende maagd. 
Amen. Amen.  
 
 
Slotgebed 
 
 
Mededelingen 
 
 
Zending en zegen 
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Slotlied: Maria poort van Gods genade  
 
 

 


