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Openingslied: Dank U voor deze zestig jaren 
 
Dank U voor deze zestig jaren, 
dank U voor elke nieuwe dag. 
Dank U dat ik met al mijn zorgen 
bij U komen mag. 
 
Dank U voor alle goede vrienden, 
dank U, o God, voor al wat leeft, 
dank U voor wat ik niet verdiende: 
dat U mij vergeeft. 
 
Dank U voor alle bloemengeuren, 
dank U voor ieder klein geluk,  
dank U voor alle held're kleuren; 
dank U voor muziek. 
 
Dank U voor vele moeilijkheden, 
dank U voor zoveel pijn en strijd,  
dank U dat Gij in alle tijden 
toch steeds bij ons zijt. 
 
Dank U, dat Gij hebt willen spreken, 
dank U, Gij hoort een ieders taal, 
dank U dat Gij het brood wilt breken 
met ons allemaal. 
 
Dank U, uw liefde kent geen grenzen, 
dank U, dat ik nu weet daarvan, 
dank U, o God, ik wil U danken, 
dat ik danken kan. 
 
 
Begroeting en inleiding 
 
 
De vaste gezangen uit:  Messe Brève no.7  
 Charles Gounod (1818 -1893) 
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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, Want Gij alleen zijt de Heilige,  
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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: Jesaja 60,1-6 

Sta op, laat het licht u beschijnen, Jeruzalem, want de Zon gaat over 
u op en de glorie van de Heer begint over u te schijnen. Want zie: 
duisternis bedekt de aarde, het donker de volkeren, maar over u gaat 
de Heer op en zijn glorie is boven u verschenen. Volkeren komen af 
op uw licht, koningen op de luister van uw dageraad. Sla uw ogen op 
en zie om u heen: van overal stromen ze naar u toe, uw zonen komen 
van verre, uw dochters draagt men op de arm. Bij het zien hiervan zult 
gij met blijdschap worden vervuld en uw hart zal bonzen en wijd 
worden van vreugde. Want de schatten der zee gaan over in uw bezit, 
de rijkdommen der volkeren worden aan u afgedragen. Een zee van 
kamelen bedekt u, jonge kamelen van Midjan en Efa. Alle bewoners 
van Sjeba trekken naar u toe; ze voeren goud en wierook aan en 
verkondigen luid de roem van de Heer.  
 

Zo spreekt de Heer – Wij danken God. 
 
 
Tussenzang: Psalm 23, Want mijn Herder is de Heer 

 
 
 
 
Mijn herder is de Heer: 
het ontbreekt mij aan niets. 
Hij legt mij in grazige weiden, 
Hij geeft rust aan mijn ziel, 
Hij leidt mij naar rustige waat’ren 
om mijn ziel te verkwikken. Refrein  
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Hij leidt mij in het rechte spoor 
omwille van zijn Naam. 
Al moet ik door donkere dalen, 
ik vrees geen kwaad. 
Uw staf en uw stok zijn mijn troost, 
Gij zijt steeds bij mij. Refrein 
 
Gij bereidt voor mij een tafel 
voor het oog van mijn vijand. 
Gij zalft met olie mijn hoofd 
en mijn beker vloeit over.  Refrein 
 
Mij volgen uw heil en uw mildheid 
al de dagen van mijn leven. 
In het huis van mijn Heer wil ik wonen 
tot in lengte van dagen. Refrein 
 
Glorie aan den Vader en den Zoon 
en den heiligen Geest, 
die is en die was en die komt, 
in de eeuwen der eeuwen. Refrein 
 
 
Tweede lezing: Efesiërs 3,2-3a.5-6 

Broeders en zusters, gij hebt vernomen hoe zich de genade Gods 
heeft verwezenlijkt die mij met het oog op u gegeven is; door 
openbaring is mij de kennis van het geheim meegedeeld, zoals ik het 
reeds in het kort heb beschreven. Nooit is het onder vroegere 
geslachten aan de kinderen der mensen bekend gemaakt, zoals het 
nu door de Geest is geopenbaard aan zijn heilige apostelen en 
profeten: dat de heidenen in Christus Jezus mede-erfgenamen zijn, 
medeleden en mededeelgenoten van de belofte door middel van het 
evangelie.  

Zo spreekt de Heer – Wij danken God. 
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Tussenzang: Alleluja 
 
 
 
 
 
Wij hebben zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om hem te 
aanbidden. 
 
 
Evangelie: Matteüs 2,1-12 

Toen Jezus te Betlehem in Juda geboren was, ten tijde van koning 
Herodes, kwamen er te Jeruzalem Wijzen uit het Oosten en vroegen: 
‘Waar is de pasgeboren koning der Joden? Want wij hebben zijn ster 
in het oosten gezien en zijn gekomen om Hem onze hulde te brengen.’ 
Toen koning Herodes dit hoorde werd hij verontrust en heel Jeruzalem 
met hem. Hij riep alle hogepriesters en schriftgeleerden van het volk 
bijeen en legde hun de vraag voor waar de Christus moest geboren 
worden. Zij antwoordden hem: ‘Te Betlehem in Juda. Zo immers staat 
er geschreven bij de profeet: En gij Betlehem, landstreek van Juda, 
gij zijt volstrekt niet de geringste onder de leiders van Juda, want uit u 
zal een leidsman te voorschijn treden, die herder zal zijn over mijn 
volk Israël.’ Toen ontbood Herodes in het geheim de Wijzen en hij 
vroeg hun nauwkeurig naar de tijd waarop de ster verschenen was. 
Daarop zond hij hen naar Betlehem met de opdracht: ‘Gaat een 
zorgvuldig onderzoek instellen naar het Kind, en wanneer gij het 
gevonden hebt, bericht het mij dan opdat ook ik het hulde kan gaan 
brengen.’ Na de koning aanhoord te hebben vertrokken zij. En zie, de 
ster die zij in het oosten gezien hadden, ging voor hen uit totdat ze 
boven de plaats waar het Kind zich bevond stil bleef staan. Op het 
zien van de ster werden zij vervuld van overgrote vreugde. Zij gingen 
het huis binnen, zagen er het Kind met zijn moeder Maria en op hun 
knieën neervallend betuigden zij het hun hulde. Zij haalden hun 
schatten te voorschijn en boden het geschenken aan: goud, wierook 
en mirre. En in een droom van Godswege gewaarschuwd niet meer 
naar Herodes terug te keren, vertrokken zij langs een andere weg 
naar hun land. 
 

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 intenties - de intentiekaars wordt aangestoken. 
 

 
 
Intermezzo: Gereedmaken van de Tafel  
 
 U kunt uw gaven via de  
 GIVT app doneren of 
 in de collectemandjes. 
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Offerandelied: Veni Jesu 
 
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  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. Vandaag hebt Gij het mysterie van onze redding 
geopenbaard: Christus, het licht van alle volkeren. Toen Hij in ons 
sterfelijk lichaam is verschenen, hebt Gij ons allen nieuw gemaakt 
door de ongekende glans van zijn onsterfelijkheid. 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 
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. 
 
Ja, waarlijk, heilig zijt Gij, Vader, Gij zijt de bron, uit U stroomt alle 
heiligheid. Stort uw Geest nu uit over deze gaven, zodat zij voor ons 
geheiligd worden tot Lichaam en Bloed van Jezus Christus, uw Zoon. 
 
Toen Hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden aanvaardde, nam 
Hij brood in zijn handen, dankte U, brak het om te verdelen onder zijn 
leerlingen, en sprak: NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN, WANT DIT IS 

MIJN LICHAAM DAT VOOR U GEGEVEN WORDT.  

 
Na de maaltijd nam Hij ook de beker in zijn handen, dankte U opnieuw, 
reikte 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. 
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Daarom gedenken wij, zoals Hij het heeft gewild, dat uw Zoon is 
gestorven en verrezen, heilige Vader, en wij bieden U aan wat Hij ons 
heeft gegeven: dit brood dat leven geeft en deze beker die ons redde 
van de dood.  
 
Wij danken U omdat Gij, sinds die dag, ons waardig hebt bevonden 
voor uw aanschijn te treden en U dit offer te bereiden. Wij hebben deel 
voortaan aan het Lichaam en het Bloed van uw eerstgeboren Zoon, 
en vragen U met aandrang dat wij naar elkaar toe groeien door de 
kracht van uw heilige Geest.  
 
Gedenk dan uw kerk, Heer, over de hele aarde, voltooi uw liefde in 
onze gemeenschap rondom de bisschop van Rome, paus Franciscus, 
onze bisschop Johannes en allen die Gij tot uw dienst hebt geroepen. 
Gedenk ook onze broeders en zusters die door de dood heen zijn 
gegaan en leven in de verwachting der verrijzenis. Gedenk alle 
mensen die gestorven zijn; neem hen op in uw barmhartigheid en laat 
hen treden in de luister van uw aanschijn.  
 
Neem ook ons allen op in uw liefde, dan zullen wij, met de Maagd 
Maria, de Moeder van uw Zoon, met de heilige Jozef, haar bruidegom, 
met zijn apostelen en met allen die op deze aarde leefden in uw 
welbehagen delen in uw eeuwig leven. Dan zal de lofzang die wij nu 
hebben aangeheven in dankbaar herdenken van uw geliefde Zoon 
aanhouden tot in uw heerlijkheid.  
 
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. 
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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: Choral 147 – Johann Sebastian Bach  
      (1685 – 1750)  

 
Wohl mir dass ich  Wat een voorrecht dat ik 
Jesum habe, Jezus heb, 
O, wie feste halt ich ihn.  O, hoe stevig houd ik Hem vast, 
Dass er mir mein Herze labe, Dat Hij mijn hart verkwikke, 
wenn ich krank und traurig bin. als ik ziek ben en bedroefd. 
Jesum hab ich, der mich liebet Ik heb Jezus, die mij liefheeft 
und sich mir zu eigen gibet; en zich aan mij gegeven heeft; 
Ach, drum lass ich Jesum nicht, Ach, daarom laat ik Jezus  
wenn mir gleich mein  niet los, ook al breekt  
herze bricht. mijn hart in mij. 
 
Jesus bleibet meine Freude, Jezus zal mijn vreugde blijven, 
meines herzens Trost und Saft. balsem voor mijn hart, en troost; 
Jesus wehret allem Leide. Jezus hoedt mij ook in 't lijden, 
Er ist meines Lebens Kraft. Hij is van mijn leven de kracht, 
Meiner Augen Lust und Sonne, van mijn ogen de lust en de zon, 
meiner Seele Schatz  Hij is mijn ziel schat 
und Wonne, en hoogst genot; 
darum lass ich Jesum nicht Daarom zal Jezus altijd in mijn  
aus dem Herzen und Gesicht. hart en nooit uit mijn ogen zijn. 
 
 
Slotgebed 
 
 
Mededelingen 
 
 
Opdracht bij Maria 

Koor: Ave Maria – Jacques Arcadelt (1507-1568) 

 
 
Zending en Zegen 
 
 
  



14 

 

Slotlied: Pelgrimstocht der mensen 
 
Pelgrimstocht der mensen, veertig jaar woestijn. 
Onvervulde wensen. 't Land zal heerlijk zijn. 
Wie aanhoort ons bidden wie ziet naar ons om? 
God trek in ons midden, kom Heer Jezus kom. (2x) 
 
Vrucht van eenzaam sterven. 't Leven overwon. 
Wij gaan 't land nu erven. God is zelf haar zon, 
Trekkers, vol vertrouwen, werpt uw last op Hem. 
God is zelf aan het bouwen. 't Nieuw Jeruzalem. (2x) 
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Bezinning 

 
 

 


