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Openingslied: Zingt een nieuw lied 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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: Missa in simplicitate – Hans Leenders 
 

 

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: 2 Samuël  5, 1-3  

In die dagen begaven alle stammen van Israël zich naar David in Hebron 
en zeiden: ‘Hier zijn wij, uw eigen vlees en bloed. Vroeger al, toen Saul 
nog over ons regeerde, was u degene die de troepen van Israël 
aanvoerde. Daarenboven heeft de Heer u verzekerd: Gij zult mijn volk   
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Israël hoeden; gij zijt het die over Israël zult heersen.’ Alle oudsten van 
Israël  kwamen naar de koning in Hebron en koning David sloot met hen 
in Hebron een verbond ten overstaan van de Heer en zij zalfden David 
tot koning van Israël. 
 

Zo spreekt de Heer – Wij danken God 
 
 
Antwoordpsalm 122: Hoe blij was ik 

 
 
Hoe blij was ik toen men mij riep: ‘Wij trekken naar Gods huis!’ 
Nu mag mijn voet, Jeruzalem, uw poorten binnentreden.  
 
Jeruzalem, ommuurde stad, zo dicht opeen gebouwd.  
Naar U trekken de stammen op, de stammen van Gods volk.  
 
Zij gaan naar Israëls gebruik de Naam van God vereren.  
Daar staan de zetels van het recht, de troon van Davids huis. 
 
 
Tweede lezing: Kolossenzen 1, 12-20  

Broeders en zusters, blijmoedig danken wij God, de Vader, omdat Hij u 
in staat stelde te delen in de erfenis van de heiligen en te leven in het 
licht. Hij heeft ons ontrukt aan het domein van de duisternis en 
overgebracht naar het koninkrijk van zijn geliefde Zoon. In Hem is onze 
bevrijding verzekerd en zijn onze zonden vergeven. 
Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de 
schepping. Want in Hem is alles geschapen in de hemelen en op de 
aarde, het zichtbare en het onzichtbare, tronen en hoogheden, 
heerschappijen en machten. Het heelal is geschapen door Hem en voor 
Hem. Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in Hem. Hij is ook het hoofd 
van het lichaam dat de kerk is. Hij is de oorsprong, de eerste die van de   
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dood is opgestaan om in alles de hoogste te zijn, Hij alleen. Want in Hem 
heeft God willen wonen in heel zijn volheid, om door Hem het heelal met 
zich te verzoenen en vrede te stichten door het bloed, aan het kruis 
vergoten om alles in de hemel en op aarde te verzoenen, door Hem 
alleen.  
 

Zo spreekt de Heer – Wij danken God 
 
Alleluia 
 
 
 
 
 
Gezegend de Komende in de naam des Heren; 
geprezen het komende Koninkrijk. 
 
 
Evangelie: Lucas 23, 35-43 
 
Toen Jezus aan het kruis hing, stond het volk toe te kijken, maar de 
overheidspersonen lachten Hem uit en zeiden: ‘Anderen heeft Hij gered; 
laat Hij zichzelf eens redden als Hij de Messias van God is, de 
uitverkorene!’ De soldaten brachten Hem zure wijn, en ook zij voegden 
Hem spottend toe: ‘Als Gij de koning der Joden zijt, red dan Uzelf.’ Boven 
Hem stond als opschrift in Griekse, Romeinse en Hebreeuwse letters: 
‘Dit is de koning der Joden.’ Ook een van de misdadigers die daar hingen 
hoonde Hem: ‘Zijt Gij niet de Messias? Red dan Uzelf en ons.’ Maar de 
andere strafte hem af en zei: ‘Heb zelfs jij geen vrees voor God terwijl je 
toch hetzelfde vonnis ondergaat? En wij ondergaan dat vonnis terecht, 
want wij krijgen wat wij door onze daden verdiend hebben; maar Hij heeft 
niets verkeerd gedaan.’ Daarop zei hij: ‘Jezus, denk aan mij wanneer Gij 
in uw Koninkrijk gekomen zijt.’ En Jezus sprak tot hem: ‘Voorwaar, Ik zeg 
u: vandaag nog zult gij met Mij zijn in het paradijs.’  

 
Zo spreekt de Heer – Wij danken God 

 
 
Verkondiging 
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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. 
 
 
 
 
Offerandelied: Alles wat ademt 

Vrede is ver, verder dan ooit, 
zo dicht bij huis rusten de wapens nooit. 
Wat heeft de angst met ons gedaan? 
Laat alles wat ademt in vrede bestaan. 
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Macht speelt met macht een dodelijk spel, 
bang voor elkaar dreigen ze met de hel. 
Leer nu of nooit samen te gaan, 
laat alles wat ademt in vrede bestaan, 
alles wat ademt in vrede bestaan. 
 
Noe noe noe. 
Hoe vreemd ook de taal, je kunt hem verstaan, 
laat alles wat ademt in vrede bestaan, 
alles wat ademt in vrede bestaan. 
 

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. 
 
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. 
Gij hebt uw Zoon met heerlijkheid gekroond, Priester in eeuwigheid, 
Koning en Heer van heel de schepping, Jezus Christus, Hij heeft uw 
raadsbesluit geopenbaard. Op het kruis heeft Hij zichzelf gegeven, alles 
heeft Hij volbracht, om onze vrede te worden. Hij maakt de wereld tot 
een nieuwe schepping. Hij zal U een koninkrijk verwerven, God, een 
koninkrijk van waarheid, heiligheid en liefde, recht en gerechtigheid, een 
koninkrijk van vrede.  
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: 
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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. 
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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. 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: Rejoice in the Lord alway 
 
Rejoice in the Lord alway: 
and again I say, Rejoice! 
Be careful for nothing 
but in ev’rything, 
by prayer and supplication 
with thanksgiving, 
let your requests be know unto God. 
And the peace of God 
which passeth all understanding, 
shall keep your hearts and minds 
through Jesus Christ our Lord. 
Rejoice in the Lord alway: 
and again I say, Rejoice! 
Amen. 
 
Vertaling: 
Verheugt u bij alles in de Heer  
en ik zeg het nogmaals: verheugt u! 
Wees voor niets bang 
maar leg in alles, 
door gebed, afsmeking en dankzegging, 
uw vragen neer bij God. 
En de vrede van God, 
die alle begrip te boven gaat, 
zal uw hart en geest behoeden 
door Jezus Christus, onze Heer. 
Verheugt u bij alles in de Heer 
en ik zeg het nogmaals: verheugt u! 
Amen. 
 
 
Slotgebed 

 
 
Mededelingen 
 
 
Zending en zegen   
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Slotlied: U kennen uit en tot U leven 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bezinning 

 

Vandaag nog zijt gij bij mij in mijn koninkrijk. Dat is de ruimte van God. 
Zo gelukkig kan Hij maken. Plotseling ben je kinderlijk gelukkig. 
Deemoedig zeg ik: ‘Hoe kom ik aan dat onverdiende geluk? Waaraan 
heb ik dat te danken dan mijn Heer tot mij komt?’ 
 
Vincent Depaul 
Uit: De armen nabij. Woorden voor elke dag                             

 
 


