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Openingslied: Komt, luistert naar de woorden strofe 2,4,6,8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De vaste gezangen uit: Missa Tertia Michael Haller (1840 - 1915) 
 
 
Begroeting en inleiding 
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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. 
 
 
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,  
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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: Sirach 15,15-20 

Wanneer gij wilt, kunt gij de geboden onderhouden, en het is ook 
verstandig te doen wat de Heer behaagt. Hij heeft vuur en water voor 
u neergezet: gij kunt uw hand uitstrekken naar wat ge verkiest. Vóór 
de mensen liggen het leven en de dood, en wat een mens behaagt, 
wordt hem gegeven. Want groot is de wijsheid van de Heer, zijn macht 
is geweldig en Hij ziet alles. Zijn ogen zijn gericht op wie Hem vrezen 
en iedere daad van de mens is Hem bekend. Hij heeft niemand 
bevolen te zondigen en aan niemand verlof gegeven om kwaad te 
doen.  

Zo spreekt de Heer – Wij danken God. 
 
Tussenzang: Psalm 119  
 
 
 
 
 
Gelukkig degenen wier levensweg rein is, 
die voortgaan volgens de wet van de Heer. 
Gelukkig die acht slaan op wat Hij verordent, 
Hem zoeken met heel hun hart. Refrein 
 
Gij hebt uw bevelen gegeven 
opdat men ze trouw volbrengt. 
Mogen mijn wegen recht zijn, 
gericht op wat Gij beschikt. Refrein 
 
Vergun uw dienaar dat hij mag leven, 
dan houd ik mij steeds aan uw woord. 
Ontsluit mijn ogen om te aanschouwen 
de heerlijkheid van uw wet. Refrein  
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Toon mij de weg, Heer, die Gij beschikt hebt, 
dan wijk ik daar nooit van af. 
Geef mij begrip om uw wet na te leven, 
om hem te volgen met heel mijn hart. Refrein 
 
Tweede lezing: 1 Korintiërs 2, 6-10 

Broeders en zusters, wij spreken onder de volmaakten over wijsheid, 
maar dat is niet de wijsheid van deze wereld of van de machten die 
deze wereld beheersen, waarvan de ondergang trouwens op handen 
is. Wij verkondigen een goddelijke wijsheid, die verborgen was, het 
geheime plan, door God van alle eeuwigheid ontworpen en bestemd 
voor onze verheerlijking. Geen van de machthebbers van deze wereld 
heeft ervan geweten. Als zij ervan geweten hadden, zouden zij de 
Heer der heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Dit zijn de dingen 
waarvan de Schrift zegt:  ‘Geen oog heeft ze gezien, geen oor heeft 
ze gehoord, geen mens kan het zich voorstellen, al wat God bereid 
heeft voor die Hem liefhebben.’ Maar aan ons heeft God het 
geopenbaard door de Geest, want de Geest van God doorgrondt 
alles, zelfs de diepste geheimen van God. 
   

Zo spreekt de Heer – Wij danken God. 
 
Tussenzang: Alleluja 
 
 
 
 
 
Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt zal het levenslicht bezitten. 
Refrein 
 
Evangelie: Matteüs 5,17-37  

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: ‘Denkt niet dat Ik gekomen ben 
om Wet of Profeten op te heffen. Ik ben niet gekomen om op te heffen, 
maar om de vervulling te brengen. Want voorwaar, Ik zeg u: Eerder 
nog zullen hemel en aarde vergaan, dan dat één jota of haaltje vergaat 
uit de Wet, voordat alles geschied is. Wie dus een van die 
voorschriften, zelfs het geringste, opheft en zo de mensen leert, zal 
de geringste geacht worden in het Rijk der hemelen, maar wie ze 
onderhoudt en leert zal groot geacht worden in het Rijk der hemelen. 
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Ik zeg u: Als uw gerechtigheid die van de schriftgeleerden en 
Farizeeën niet ver overtreft, zult gij zeker niet binnengaan in het Rijk 
der hemelen. Gij hebt gehoord dat tot onze voorouders is gezegd: Gij 
zult niet doden. Wie doodt zal strafbaar zijn voor het gerecht. Maar Ik 
zeg u: Alwie vertoornd is op zijn broeder, zal strafbaar zijn voor het 
gerecht. (En wie tot zijn broeder zegt: raka, zal strafbaar zijn voor het 
Sanhedrin; en wie zegt: dwaas, zal strafbaar zijn met het vuur van de 
hel. Als gij uw gave komt brengen naar het altaar en daar schiet u te 
binnen dat uw broeder iets tegen u heeft, laat dan uw gave voor het 
altaar achter, ga u eerst met uw broeder verzoenen en kom dan terug 
om uw gave aan te bieden. Haast u het eens te worden met uw 
tegenpartij, zolang ge nog met hem onderweg zijt; anders zou uw 
tegenpartij u wel eens aan de rechter kunnen overleveren, en de 
rechter u aan de gerechtsdienaar, en zoudt gij in de gevangenis 
worden geworpen. Voorwaar, Ik zeg u: Ge zult daar niet uitkomen, 
voordat ge tot de laatste penning hebt betaald.) Gij hebt gehoord dat 
er gezegd is: Gij zult geen echtbreuk plegen. Maar Ik zeg u: Alwie 
naar een vrouw kijkt om haar te begeren, heeft in zijn hart al echtbreuk 
met haar gepleegd. Indien uw rechteroog u tot zonde dreigt te 
brengen, ruk het uit en werp het van u weg; want het is beter voor u, 
dat één van uw lichaamsdelen verloren gaat dan dat heel uw lichaam 
in de hel wordt geworpen. En als uw rechterhand u tot zonde dreigt te 
brengen, hak ze af en werp ze van u weg; want het is beter voor u, 
dat één van uw lichaamsdelen verloren gaat dan dat heel uw lichaam 
in de hel terecht komt. Ook is er gezegd: Wie zijn vrouw verstoot, moet 
haar een scheidingsbrief geven. Maar Ik zeg u: Wie zijn vrouw 
verstoot, behalve in geval van ontucht, brengt haar ertoe 
echtbreekster te worden; en wie een verstoten vrouw huwt, begaat 
echtbreuk. Eveneens hebt gij gehoord, dat tot onze voorouders 
gezegd is: Gij zult geen valse eed doen, maar gij zult voor de Heer uw 
eden houden. Maar Ik zeg u in het geheel niet te zweren; noch bij de 
hemel, want dat is de troon van God; noch bij de aarde, want dat is 
zijn voetbank; noch bij Jeruzalem, want dat is de stad van de grote 
Koning. Ook bij uw hoofd moet gij niet zweren, want gij kunt niet één 
haar wit of zwart maken. Maar uw ja moet ja zijn en uw neen, neen; 
en wat daar nog bij komt, is uit den boze.’ 
 

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 intenties - de intentiekaars wordt aangestoken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intermezzo: Gereedmaken van de Tafel   
 
 U kunt uw gaven via de  
 GIVT app doneren of  
 in de collectemandjes. 
 
 
 
Offerandelied: Laudate Dominum 

Laudate Dominum,  Loof, zing en prijs de Heer, 
laudate Dominum,  loof, zing en prijs de Heer, 
omnes gentes. Alleluia. alle volken. Alleluia 
 
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.  
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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: 
 
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. 
 
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. 
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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.  
 
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. 
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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. 
 
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: Gloria sei dir gesungen – J.S. Bach (1685-1750) 
 
Gloria sei dir gesungen mit  Gloria wordt U toegezongen met 
Menschen- und mit Engelzungen,  mensen- en met engelentongen, 
mit Harfen und mit Zimbeln schön. met harpen, met cimbalen. 
Von zwölf Perlen sind die  Twaalf parels zijn de  
Tore an deiner Stadt, poorten in uw stad,  
wir stehen im Chore der Engel  wij zijn gezellen van de engelen  
hoch um deinen Thron. hoog rondom uw troon.  
Kein Auge hat je gespürt,  Geen oog heeft ooit gezien,  
kein Ohr hat je gehört  geen oor heeft ooit gehoord  
solche Freude. zulke vreugde. 
Des jauchzen wir und singen  Daarom juichen wij en zingen 
dir das Alleluia für und für. het Alleluia keer op keer 
 
Slotgebed 
 
Mededelingen 
 
Zending en Zegen 
 
Slotlied: Zingt van de Vader 
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Bezinning 

 

 

 


