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Openingslied: Wij treden biddend in uw licht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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: Classic Melodies Eucharist 
 
 
Kyrie 
 
Lord, have mercy. Heer, ontferm U. 
Christ, have mercy.   Christus, ontferm U.    
Lord, have mercy. Heer, ontferm U.  
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Gloria 

Glory to God in the highest,  Eer aan God in den hoge, 
peace to his people  en vrede op aarde aan de mensen  
on earth. Lord God, die Hij liefheeft. Wij loven U.  
heavenly King,   Wij prijzen en aanbidden U. 
mighty God and Father, Wij verheerlijken U, en zeggen U  
we worship You,  dank voor uw grote heerlijkheid. 
we give you thanks,  Heer, God, hemelse koning,   
we praise You for your glory. God, almachtige Vader; Heer,  
Lord Jesus Christ,  eniggeboren Zoon, Jezus Christus; 
only Son of the Father,  Heer God, Lam Gods, Zoon van de  
Lord God, Lamb of God, Vader; Gij die wegneemt de zonden  
You take away  der wereld, ontferm  U over ons. 
the sins of the world:   Gij die wegneemt de zonden der  
Lord, have mercy upon us; wereld, aanvaard ons gebed. 
You are seated at the right hand  Gij die zit aan de rechterhand  
of the Father,    van de Vader, ontferm U over ons. 
receive our prayer. Want Gij alleen zijt de Heilige,  
For You alone are the Holy One,   Gij alleen de Heer,  
For You alone are the Lord J.C. Gij alleen de Allerhoogste,  
For You alone are the Most High,   Jezus Christus,  
Christ with the Holy Spirit,   met de heilige Geest in de 
in the glory of God the Father. heerlijkheid van God de Vader. 
Amen. Amen. 
 
 

Gebed bij de opening van de schrift 
 

 

Eerste Lezing: Jesaja 49,3.5-6  

De Heer had mij gezegd: ‘Mijn dienaar zijt gij, Israël, door wie Ik mijn glorie 
ga vinden.’ Van de moederschoot af had Hij mij tot zijn dienaar gevormd 
om Jacob terug te brengen naar Hem en Israël van de ondergang te 
redden. Ik sta bij de Heer  in ere en mijn God is mijn sterkte. Thans echter 
heeft Hij gezegd: ‘Gij zijt alleen mijn dienaar om Jacobs stammen op te 
richten en de rest van Israël terug te brengen. Ik maak u nu ook tot een 
licht voor de heidenen, zodat mijn heil tot de grenzen der aarde zal gaan.’  
 

Zo spreekt de Heer – Wij danken God  
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Antwoordpsalm 40: Zie, ik kom 

 
 
Met groot vertrouwen heb ik op de Heer gehoopt,  
Hij heeft zich tot mij neergebogen, mijn geroep verhoord.  
Hij legde in mijn mond een een nieuw gezang,  
een lied voor onze God, en velen zullen zien en vrezen  
en vertrouwen op de Heer.  
 
Geschenk en offerande hebt Gij nooit verlangd, maar wel hebt Gij mijn 
oren voor uw stem geopend. Gij vraagt geen brandoffer, geen zoenoffer 
van mij: dus zei ik: ‘Ja, ik kom,’ zoals van mij geschreven staat.  
 
Uw wil te doen, mijn God, dat is mijn vreugde, uw wet is in mijn hart 
gegrift. In de bijeenkomst heb ik gerechtigheid gepredikt,  
mijn lippen niet gesloten, Heer, Gij weet het.  
 
Uw gunsten heb ik niet geheim gehouden, noch uw getrouwheid voor de 
mensen om mij heen. Houd uw erbarmen, Heer, niet van mij weg,  
laat uw genade en uw trouw mij steeds behoeden 
 
 
Tweede lezing: 1 Korintiërs 1,1-3 
 
Van Paulus, door Gods wil geroepen tot apostel van Christus Jezus, en 
van onze broeder Sóstenes aan de kerk Gods te Korinte, aan hen die, 
geheiligd in Christus Jezus, tot een heilig leven zijn bestemd, samen met 
allen die allerwegen de naam aanroepen van Jezus Christus, hun Heer 
en de onze. Genade en vrede voor u vanwege God onze Vader en de 
Heer Jezus Christus!  
 

Zo spreekt de Heer – Wij danken God 
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Halleluja: Heer laat ons luisteren 
 
Refrein: Halleluja, Halleluja, Halleluja… 
 
Heer, laat ons luis’tren naar dat, wat U ons zegt. 
Heer, laat ons luis’tren naar uw Woord.  Refrein 
 
 
Evangelie: Johannes 1,29-34 
 
In die tijd zag Johannes de Doper Jezus naar zich toekomen en zei: ‘Zie, 
het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Deze is het van 
wie ik zei: Achter mij komt een man die vóór mij is, want Hij was eerder 
dan ik. Ook ik kende Hem niet, maar opdat Hij aan Israël geopenbaard 
zou worden, daarom kwam ik met water dopen.’ Verder getuigde 
Johannes: ‘Ik heb de Geest als een duif uit de hemel zien neerdalen en 
Hij bleef op Hem rusten. Ook ik kende Hem niet, maar die mij gezonden 
had om met water te dopen, Hij had tot mij gesproken: Op wie gij de Geest 
zult zien neerdalen en blijven rusten, Hij is het die doopt met de heilige 
Geest. Ik heb het zelf gezien en ik heb betuigd: Deze is de Zoon van God. 
 

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. 
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Voorbede en misintenties – de intentiekaars wordt aangestoken 

 
 
 
Intermezzo: – Gereedmaken van de Tafel  
 
  U kunt uw gaven via de  
  GIVT app doneren 
  in de collectemandjes 
 
 
 

Offerandelied: Good News in the Kingdom   
 
Refrein: 
Good news in the Kingdom, an’ I won’t die no more, my Leader; 
Good news in the Kingdom, Lord, an’ I won’t die no more. 
 
I saw saint Peter on the sea, (an’ I won’t die no more.) 
He left his nets and followed Me, (an’ I won’t die no more.) Refrein: 
 
I do believe without a doubt, (an’ I won’t die no more.) 
The Christian has right to shout, (an’ I won’t die no more.) Refrein: 
 
I feel de Spirit movin me, (an’ I won’t die no more.) 
I’m going to join the jubilee. (an’ I won’t die no more.) Refrein: 
 
Vertaling: 
Er is goed nieuws in het Koninkrijk, en door mijn Leider zal ik nooit sterven; 
Er is goed nieuws in het Koninkrijk, Heer, en ik zal nooit sterven. 
 
Ik zag Petrus op het meer, (en ik zal nooit sterven.) 
Hij verliet zijn netten en volgde Mij, (en ik zal nooit sterven.)  
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Ik geloof zonder enige twijfel, (en ik zal nooit sterven.) 
De Christen mag met reden van zich laten horen, (en ik zal nooit sterven.) 
 
Ik voel in mij de stuwende kracht, (en ik zal nooit sterven.) 
Ik sluit mij aan bij het jubelfeest, (en ik zal nooit sterven.) 
 
 

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, goede Vader, voor de blijde boodschap van uw Zoon, want 
uit alle volken en talen hebt Gij zoekende mensen tot de gemeenschap 
van uw kerk geleid. Uw Geest ademt zij in en uit en zij voert de mensen 
tot elkaar; zij worden één van hart. De kerk is spiegel van uw 
vriendelijkheid en wekt een blijde hoop in het hart van de mensen. Zij is 
teken van uw trouw, ons toegezegd voor immer. Daarom loven en prijzen 
wij uw Naam, en eenstemmig met de engelen en heiligen in uw hemel en 
met de Kerk op aarde roemen wij uw heerlijkheid.  
 
Sanctus 
 
Holy, holy, holy Lord, Heilige, heilige, heilige Heer,   
God of power and might, de God der hemelse machten  
Heaven and earth  Vol zijn hemel en aarde van uw  
are full of your glory. heerlijkheid.  
Hosanna in the highest. Hosanna in den hoge. 
 
Blessed is He who comes Gezegend Hij die komt 
in the name of the Lord. in de naam des Heren. 
Hosanna in the highest. Hosanna in den hoge.  
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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.    
 
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.   
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Barmhartige Vader, schenk ons de geest van liefde die in Jezus was 
zodat de kerk, bemoedigd en gesterkt, opbloeit tot nieuw leven. 
Bevestig de band van eenheid tussen allen die tot gemeenschap 
geroepen en begenadigd zijn, rondom paus Franciscus en onze bisschop 
Johannes. Maak uw kerk te midden van een verdeelde wereld tot een 
instrument dat geloofwaardig en volhardend de eenheid en de vrede 
dient.  
 
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.  
 
Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn, 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. 
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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 

Lamb of God,     Lam Gods, dat wegneemt 
You take away the sins   de zonden der wereld,  
of the world:     ontferm U over ons. 2x 
have mercy on us. 2x    
Lamb of God,     Lam Gods, dat wegneemt 
You take away the sins   de zonden der wereld,   
of the world:     geef ons de vrede. 
grant us your peace. 
 

Communie 

 

P: Zalig zij… 
A: Heer ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, 
 maar spréék en ik zal gezond worden. 
 
 
Communielied: Lead me, Lord – S.S. Wesley. (1810-1876) 
 
Lead me, Lord, lead me in Thy righteousness:  
make Thy way plain before my face.  
For it is Thou, Lord, only,  
that makest me dwell in safety. 
 
Vertaling: 
Leid mij, Heer, leid mij naar uw rechtschapenheid, 
maak uw weg duidelijk zichtbaar voor mij. 
Want U bent het, Heer, alleen U,  
die mij doet wonen in uw veiligheid. 
 
 
Slotgebed 
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Mededelingen 
 
 
Zending en zegen  
 
 
Slotlied: Dankt, dankt nu allen God 
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Bezinning 
 
 
De armen en de aarde smeken U, 
Heer, door uw macht en uw licht, 
bescherm elk leven, 
schenk ons een betere toekomst, 
laat uw Rijk komen 
van gerecht5righeid, vrede, liefde en schoonheid. 
Geprezen zijt Gij. 
Amen.  
 
Paus Franciscus, Laudatio Si’ 
 
 
 
Doen wat Johannes de Doper deed 
 
De kerk is in alle tijden geroepen om te doen wat Johannes de Doper 
deed, om Jezus aan te wijzen voor de mensen, zeggend: 
Zie het Lam Gods dat de zonden van de wereld wegneemt! 
Hij is de enige Verlosser! Hij is de Heer, nederig, onder de zondaars, 
maar Hij is het, Hij: geen ander, geen machtige die komt; nee, nee,  
Hij is het! 
Het zijn de woorden die wij priesters, elke dag opnieuw in de Mis 
zeggen, wanneer wij aan het volk het brood en de wijn aanbieden 
die het Lichhaam en Bloed van Christus geworden zijn.  
Dit liturgisch gebaar vertegenwoordigt heel de zending van de 
Kerk, die niet zichzelf vertkondigt. Wee de Kerk die zichzelf 
verkondigt; zij verliest het kompas, zij weet niet waar zij gaat! 
De Kerk verkondigt Christus; zij brengt zichzelf niet, 
zij brengt Christus. 
 
Paus Franciscus 

     

 
 


