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Openingslied: Als tussen licht en donker  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begroeting en inleiding 
 
Vaste gezangen uit: Lebuïnusmis – Anton van Deursen 

 (1922 – 2016) 

Schuldbelijdenis 

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. 
Moge…..  
A: Amen.  
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Heer, ontferm U 

Heer, ontferm u  
Christus, ontferm u  
Heer, ontferm u  
 
 
Lofzang 

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, enige 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 Makkabeeën 7,1-2.9-14 

In die dagen werden zeven broers met hun moeder gevangen 
genomen. De koning wilde ze dwingen van het verboden varkensvlees 
te eten door ze met roeden en zwepen te geselen. De eerste van hen, 
die optrad als hun woordvoerder, sprak als volgt: ‘Waarom wilt gij ons 
ondervragen en wat wilt gij van ons te weten komen? Wij zijn bereid te 
sterven, liever dan de wetten van onze voorouders te overtreden.’ 
Nadat de eerste gestorven was, riep de tweede broer, kort voordat hij 
de geest gaf: ‘Booswicht, gij kunt ons wel het tegenwoordige leven 
ontnemen, maar de Koning der wereld zal ons, die voor zijn wetten 
sterven, laten opstaan tot een eeuwig leven.’ Na hem werd de derde 
gemarteld. Zonder enige vrees sprak hij: ‘Ik heb deze ledematen van 
God gekregen; uit eerbied voor zijn wetten doe ik er afstand van, maar 
ik hoop ze eens weer terug te krijgen.’ De koning en zijn omgeving 
stonden verbaasd over zoveel moed bij de jongeman, die zijn 
folteringen zonder één moment van zwakte doorstond. Toen hij dood 
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was werd de vierde broer op dezelfde wijze gefolterd en gepijnigd. Op 
het punt te sterven riep hij nog uit: ‘Het is niet zo erg door mensen 
omgebracht te worden, wanneer wij mogen vertrouwen op Gods 
belofte dat Hij ons weer zal laten verrijzen. Voor u echter zal er geen 
verrijzenis tot een nieuw leven zijn!’ 
 

Zo spreekt de Heer – Wij danken God 
 
Tussenzang: Psalm 17  
 
 
 
 
 
 
Luister, Heer, want mijn zaak is rechtvaardig, 
let op mijn luid geroep. 
Wil mijn gebed aanhoren; 
mijn lippen bedriegen U niet. 
 
Standvastig volg ik het pad van uw wet, 
mijn voet struikelt niet op uw wegen. 
Nu roep ik U aan, want Gij zult mij verhoren, 
wend dus uw oor naar mij, hoor naar mijn stem. 
 
Spaar mij, zoals men zijn ogen spaart, 
verberg mij onder de schuts van uw vleugels. 
Maar ik ben rechtschapen en mag U aanschouwen, 
uw aanblik verzadigt mij als ik ontwaak. 
 
 
Tweede lezing: 2 Tessalonicenzen 2,16-17; 3,1-5 

Broeders en zusters, moge de Heer Jezus Christus zelf, moge God, 
onze Vader, die ons zijn liefde heeft betoond, en die ons in zijn genade 
eeuwige troost en blijde hoop heeft geschonken, uw harten 
bemoedigen en sterken met alle goeds, in woord en daad. Voorts 
broeders en zusters, bidt voor ons, opdat het woord des Heren overal 
zoals bij u zijn luisterrijke loop mag volbrengen, en opdat wij verlost  
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worden van de kwaadaardige en boze lieden; want het geloof is niet 
aller deel. Maar de Heer is getrouw: Hij zal u sterken en behoeden voor 
de boze. In de Heer vertrouwen wij op u dat gij doet wat wij bevelen en 
dit ook zult blijven doen. Moge de Heer uw harten neigen tot de liefde 
Gods en tot de standvastigheid van Christus.  
 

Zo spreekt de Heer – Wij danken God. 
 
Alleluia 
 
 
 
 
 
Wees getrouw tot de dood, zegt de Heer en Ik zal u de kroon des 
levens geven. Refrein  
 
 
Evangelie: Lucas 20,27-38  
 
In die tijd kwamen enigen van de Sadduceeën, die de verrijzenis 
loochenen, bij Jezus met de vraag: ‘Meester, wij zien bij Mozes 
geschreven staan: Als iemand een getrouwde broer heeft die 
kinderloos sterft dan moet hij diens vrouw nemen en aan zijn broer een 
nageslacht geven. Nu waren er eens zeven broers. De eerste trouwde 
en stierf kinderloos. De tweede en de derde namen de vrouw en de 
een na de ander stierven ze alle zeven zonder kinderen na te laten. Het 
laatste stierf ook de vrouw. Van wie van hen is zij nu bij de verrijzenis 
de vrouw? Alle zeven toch hebben haar tot vrouw gehad.’ En Jezus 
sprak tot hen: ‘De kinderen van deze wereld huwen en worden ten 
huwelijk gegeven, maar zij die waardig gekeurd zijn deel te krijgen aan 
de andere wereld en aan de verrijzenis uit de doden, huwen niet en 
worden niet ten huwelijk gegeven. Zij kunnen immers niet meer sterven 
omdat zij als engelen zijn; en, als kinderen van de verrijzenis zijn zij 
kinderen van God. Dat de doden verrijzen, heeft ook Mozes aangeduid 
waar het gaat over de braamstruik, doordat hij de Heer noemt: de God 
van Abraham, de God van Isaäk en de God van Jakob. De Heer is toch 
geen God van doden maar van levenden want voor Hem zijn allen 
levend.’  

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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Lied: Veni, Jesu Amor mi. – Luigi Cherubini (1760-1842) 

Veni, Jesu Amor mi. 
Veni, Jesu, Veni, Amor Jesu. 
Veni, Jesu, Amor mi. 
Veni, O Amor mi. 
Veni Jesu, Amor mi. 
Veni, Jesu, Amor mi, Veni, Jesu, 
Amor, mi Veni, Veni, O Amor mi. 
Veni Amor mi. Veni Amor mi. 
 
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 met ons onbestendig lot begaan, is vlees geworden, geboren uit de 
Maagd; die, aan het kruis gestorven, ons gered heeft van de dood die 
eeuwig duren zou; die, opgestaan voorgoed, ons doet voortleven tot in 
eeuwigheid. Daarom, met alle engelen, machten en krachten, met allen 
die staan voor uw troon, loven en aanbidden wij U en zingen U toe met 
de woorden: 
 
  



8 

 

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 aan 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  

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 ver 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:  Lied van de liefde  
 Tekst: F.X.J. Baneke – Muziek: J.S. Bach 

 
Al zing ik in een eng’len taal,  
al roep ik als een profeet. 
Zonder de liefde een leeg cymbaal. 
Al heb ik een volmaakt geloof 
en deel ik uit heel mijn bezit. 
Zonder de liefde is het niets. 
Zonder de liefde ben ik niets. 
 
De liefde is waarachtigheid, 
ziet heen door alle valse schijn. 
Zij zint geen kwaad, doet niemand pijn. 
De liefde reikt verzoening aan. 
Haar kracht kan zelfs de dood weerstaan. 
De liefde, zij zal nooit vergaan. 
De liefde, zij zal nooit vergaan. 
 
Nu zien wij nog in spiegelbeeld, 
ooit echter in Gods eigen Licht 
van aangezicht tot aangezicht. 
Drie wonen in het mensenhart. 
Geloof en hoop en liefde. 
De grootste is de liefde; 
van deze drie de liefde.  
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Slotgebed 
 
 
Mededelingen 
 
 
Zending en zegen 
 
 
Slotlied: Wie in de schaduw Gods mag wonen 

 (melodie: Licht dat ons aanstoot) 
 
Wie in de schaduw Gods mag wonen, 
hij zal niet sterven in de dood. 
Wie bij Hem zoekt naar onderkomen, 
vindt eenmaal vrede als zijn brood. 
God legt zijn vleugels van genade 
beschermend om hem heen als vriend. 
En Hij verlost hem van het kwade, 
opdat hij eens geluk zal zien. 
 

Engelen zendt Hij alle dagen, 
om hem tot vaste gids te zijn. 
Zij zullen hem op handen dragen 
door een woestijn van hoop en pijn. 
Geen vrees of onheil doet hem beven, 
geen ziekte waar een mens van breekt. 
Lengte van dagen zal God geven, 
rust aan een koele waterbeek. 
 
Hem zal de nacht niet overvallen, 
zijn dagen houden eeuwig stand. 
Duizenden doden kunnen vallen, 
hij blijft geschreven in Gods hand. 
God legt zijn schild op zijn getrouwen 
die leven door de tranen heen. 
Hij zal een nieuwe hemel bouwen 
van liefde om hun tranen heen. 
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Bezinning 
 

 

 


