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*Vaste gezangen: Missa Populi – Hendrik Andriessen 

  
 
Openingslied: God heet ons welkom in zijn huis 
 
Refrein:  God heet ons welkom in zijn huis, 

God nodigt allen op dit feest. 
Viert samen vreugde voor zijn dag! 
Alleluia! 

 
1. Groot was mijn vreugde toen men zei: 

‘Wij komen dichter bij Gods huis, 
dit is de stad van onze God !’ 

 
2. Wees steeds verheugd, Jerusalem, 

want God de Heer is u nabij. 
Hij geeft u voorspoed en geluk. 

 
3. Dat Jezus Christus ons bewaar 

één in zijn Lichaam, in zijn geest: 
wij die nu eten van dit Brood. 
 
 

 
Woord van welkom  
 
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………… Amen 
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*Kyrie 
 
*Gloria 
 
Gebed 

 
 

DIENST VAN HET WOORD 
 
Eerste lezing uit  de profeet Jesaja 35, 4-7a 
 
Spreek tot allen die de moed verloren hebben; 
‘Vat moed en vreest niet: 
uw God komt om de wraak te voltrekken; 
God komt om te vergelden en om u te redden. 
Dan gaan de ogen van blinden weer open, 
en zullen de oren van de doven geopend worden. 
De lamme zal springen als een hert, 
en jubelen zal de tong van de stomme. 
Ja, in de steppe zullen beken ontspringen, 
rivieren in de woestijn. 
De dorre vlakte wordt een vijver, 
het dorstige land één waterbron’. 
 
Zo spreekt de Heer - Wij danken God. 
 
 
Antwoordpsalm: psalm 145 II             (gesproken) 
 
Refrein: De Heer is voor wie Hem aanroept nabij 
 

1. Al Uw werken, Heer, spreken Uw lof. 
dankbaar zegenen U uw getrouwen;  
sprake gaat van Uw goddelijk rijk  
en getuigenis van Uw vermogen 
Refrein 
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2. Opdat de mens weet van Uw macht, 

van Uw koningschap, stralend in luister. 
Uw heerschappij blijft; de eeuwen door, 
Uw rijk duurt; geslacht na geslacht 
Refrein: De Heer is voor wie Hem aanroept nabij 

 
3. Gerecht is de Heer in al Zijn wegen 

genadig, genadig in al wat Hij doet; 
de Heer is voor wie Hem aanroept nabij, 
voor elk die Hem aanroept in vertrouwen. 
Refrein  

 
 

 
 

Tweede lezing uit de brief van de heilige apostel Jakobus 
 
Broeders en zusters, 
gij die gelooft in onze Heer Jezus Christus, 
de Heer der heerlijkheid, 
verbindt dit geloof toch niet 
met partijdigheid en vleierij! 
Ik bedoel dit: 
veronderstel er treedt in uw samenkomst een man binnen, 
keurig gekleed 
en met gouden ringen aan zijn vingers, 
en tegelijkertijd komt er ook een arme man aan 
in schamele kleren; 
als gij nu opziet tegen de rijkgeklede man 
en hem een ereplaats aanbiedt, 
terwijl gij tegen de arme zegt: 
‘Blijf daar maar staan’, of: 
‘Ga hier op de grond zitten, bij mijn voetbank’ 
maakt ge u dan niet schuldig 
aan een kwaadaardige discriminatie? 
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Luister, lieve broeders: 
God heeft de armen naar de wereld uitverkoren 
om rijk te zijn in het geloof 
en erfgenamen van het koninkrijk 
dat Hij beloofd heeft aan wie Hem liefhebben. 
 
Zo spreekt de Heer - Wij danken God. 
 
 
 
Vers voor het Evangelie; Johannes 1, 14.12b 
 
Refrein:  Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 
.  

Het woord is vlees geworden 
en het heeft onder ons gewoond. 
Aan allen die Hem aanvaardden, 
gaf Hij het vermogen om kinderen Gods te worden. 
Refrein 

 
 
 
Uit het heilig evangelie volgens Marcus 7, 31-37 
 
In die tijd vertrok Jezus uit de streek van Tyrus 
en begaf zich over Sidon naar het meer van Galilea, 
midden in de streek van Dekápolis. 
Men bracht een doofstomme bij Hem 
en smeekte Hem dat Hij deze de hand zou opleggen. 
Jezus nam hem terzijde, buiten de kring van het volk, 
stak hem de vingers in de oren 
en raakte zijn tong met speeksel aan. 
Vervolgens sloeg Hij zijn ogen ten hemel, 
zuchtte en sprak tot hem: 
‘Effata’, 
wat betekent: Ga open. 
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Terstond gingen zijn oren open 
en werd de band van zijn tong losgemaakt 
zodat hij normaal sprak. 
Hij verbood het aan iemand te zeggen; 
maar met hoe meer nadruk Hij dat verbood, 
des te luider verkondigden zij het. 
Buiten zichzelf van verbazing riepen zij uit: 
‘Hij heeft alles wel gedaan, 
Hij laat doven horen en stommen spreken’. 
 
Zo spreekt de Heer -  
 

U komt de lof toe, U het gezang, 
U alle glorie, o Vader, o Zoon, 
o heilige Geest in alle eeuwen der eeuwen! 
 
 

 
Overweging 
 
 
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. 
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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 eeuwig leven. Amen 
 
 
Acclamatie voorbede:       gesproken 

 

Heer, luister naar ons en verhoor ons gebed 

 
 
Collecte  
Normaal gesproken zouden nu de mandjes rondgaan voor de 
collecte. Ook nu kunt u zich aansluiten door het overmaken 
van uw bijdrage. Alle informatie vindt u in de speciale bijlage 
en op de diverse websites. 
                                

 
 
Gereedmaken van de tafel: Laudate omnes gentes 
 
Laudate omnes gentes laudate Dominum  
Laudate omnes gentes laudate Dominum  
 
Verblijdt U alle volken, verblijdt U in de Heer, 
Verblijdt U alle volken, en looft God altijd weer.  
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EUCHARISTIE 
 
Bidt, broeders en zusters…… 
Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en 
eer van zijn Naam, tot welzijn van ons en van zijn heilige kerk. 
 
 
Gebed over de gaven 
Heer, rond brood en wijn vormen wij de gemeenschap 
die de liefde van Jezus wil gedenken. 
Wij vragen U: 
maak ons ontvankelijk voor de gaven van uw heilig gastmaal. 
Door Christus onze Heer. 
 
 
 

EUCHARISTISCH GEBED 
 
Prefatie 
 
De Heer zal bij u zijn. De Heer zal u bewaren. 
Verheft uw hart.  Wij zijn met ons hart bij de Heer 
 
 Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 
 Hij is onze dankbaarheid 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 kinderen 
die door de zonde van U waren vervreemd, 
opnieuw bij U willen samenbrengen 
door het bloed van uw Zoon en de kracht van de Geest: 
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één volk, uit de drie-ene God, 
lichaam van Christus, tempel van de Geest, 
uw kerk op aarde: 
tot lof van uw veelvoudige wijsheid! 
Daarom, met de koren van de engelen, 
loven en aanbidden wij U en zingen vol vreugde: 
 
Sanctus,- Sanctus,- Sanctus - Dominum Deus Sabaoth.- 
Pleni sunt caeli et terra - gloria tua. - Hosanna in excelsis.  
Benedictus qui venit in nomine Domini. –  
Hosanna in excelsis. 
 
 
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. 
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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. 

 
 
Verkondigen wij het mysterie van het geloof. 
 
Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, 
verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. 
 
 
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. 
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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, met de apostelen, 
martelaren en heiligen, in het bijzonder met de zalige Titus 
Brandsma, de heilige Anna, de heilige Augustinus, de heilige 
Urbanus, Jezus als onze Goede Herder en met de kracht van 
de heilige Geest, en met allen die in uw heerlijkheid zijn en 
daar voor ons bidden. 
 
Moge 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 onze paus Franciscus, en onze 
bisschop Johannes, met alle bisschoppen, de geestelijkheid 
en heel het gelovige volk dat Gij U hebt verworden. 
 
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. 
 
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. 
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COMMUNIERITUS 
 

Onze Vader 
 
Laten wij bidden tot God onze Vader met de woorden die 
Jezus ons gegeven heeft:  
 
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. 
 
 
Verlos ons Heer … 
 
Want van u is het koninkrijk en de kracht  
en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. 
 
 
Vredeswens                                             
 
 
*Agnus Dei 
 
 
Uitnodiging tot de Communie 
 
Zalig zij….. 
 
Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt, 
maar spreek en ik zal gezond worden. 
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Communielied; Licht van de wereld / Christe, lux mundi 

 

Christe, lux mundi, qui sequitur te 

habebit lumen vitae, lumen vitae 

 

Licht van de wereld, wie U volgt op uw weg, 

die heeft het licht van leven, levenslicht. 

 
 

Slotgebed   
 
 
Mededelingen 
 
 
Zegen en wegzending 

 

V. De Levende zegene en behoede u. 
De Levende doe zijn aangezicht over u lichten, 
en zij u genadig. 

 
De Levende verheffe zijn aangezicht over u, 
en geve u vrede. 

 
 
A. Zegen ons en behoed ons, 

doe lichten over ons uw aangezicht 
en wees ons genadig. 

 
Zegen ons en behoed ons, 
doe lichten over ons uw aangezicht 
en geef ons vrede. 
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Slotlied; Vernieuw Gij mij 

 
1. Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht! 

God, laat mij voor uw aangezicht, 
geheel van U vervuld en rein, 
naar lijf en ziel herboren zijn. 

  
2. Schep, God, een nieuwe geest in mij, 

een geest van licht, zo klaar als Gij, 
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 
en ga de weg, die U behaagt. 

  
3. Wees Gij de zon van mijn bestaan, 

dan kan ik veilig verder gaan, 
tot ik U zie, o eeuwig Licht, 
van aangezicht tot aangezicht! 
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