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Vaste gezangen: Missa breve e facile – Luigi Bottazzo 

 

Openingslied:  Al wie dolend in het donker 

 

1. Al wie dolend in het donker, 

in de holte van de nacht, 

en verlangend naar een wonder 

op de nieuwe morgen wacht; 

vrijheid wordt aan u verkondigd 

door een Koning zonder macht. 

 

2. Onze lasten zal Hij dragen, 

onze onmacht tot ter dood, 

geeft als antwoord op ons vragen 

ons zichzelf als levensbrood: 

nieuwe vrede zal er dagen, 

liefde straalt als morgenrood. 

 

3. Tot de groten zal Hij spreken, 

even weerloos als een lam, 

het geknakte riet niet breken, 

Hij bewaakt de kleine vlam: 

hoort en ziet het levend teken 

van een God die tot ons kwam. 

 

4. Dor en droog geworden aarde 

 die om dauw en regen vraagt 

 dode mens die snakt naar adem 

 wereld die om toekomst vraagt: 

 zie mijn Zoon, de nieuwe Adam, 

 die mijn welbehagen draagt. 
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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 

 

*Kyrie en Gloria  

 

Openingsgebed 

 

Eerste lezing uit de profeet Jesaja 40, 1-5.9-11 

Baan de weg voor de Heer; Hij komt bevrijden! 

 

Troost, troost toch mijn volk, 

-zegt uw God -, 

Spreek Jeruzalem moed in, 

roep haar toe dat haar straftijd voorbij is, 

dat haar ongerechtigheid vergeven is, 

dat zij van Gods hand 

haar zonden dubbel betaald heeft gekregen. 

Een stem roep: 

‘Baan de Heer een weg in de steppe, 

effen voor onze God een heerbaan in de woestijn, 

elk dal moet gevuld, 
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elke berg en heuvel geslecht worden, 

alle oneffenheden moeten vlak, 

de rotsmassa’s een vallei worden. 

En verschijnen zal de glorie des Heren 

en alle vlees zal daarvan getuige zijn: 

De mond des Heren heeft het gezegd!’ 
Beklim de hoogste berg, gij Sion, vreugdebode, 

verhef krachtig uw stem, Jeruzalem, vreugdegezant: 

verkondig het luide, kent geen vrees, 

roep tot de steden van Juda: 

‘Uw God is op komst! 

Zie, God de Heer komt met kracht, 

zijn arm voert de heerschappij; 

zijn loon komt met Hem mee, 

zijn beloning gaat voor Hem uit. 

Als een herder zal Hij zijn schapen weiden, 

in zijn armen ze samenbrengen, 

de lammeren dragen tegen zijn boezem, 

de schapen met zachte hand geleiden.’ 
           Woord van de Heer - Wij danken God. 

 

 

Tussenzang: Psalm 117 I Alle volken huldigt de Heer 
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1. Looft nu de Heer, alle naties der aarde. 

 Refrein 

 

2.  Want machtig toont zich voor ons zijn genade. 

  Refrein 

 

3.  Zijn troon duurt voort tot in lengte van dagen. 

  Refrein 

 

 

 

Tweede lezing uit de brief van de heilige apostel Paulus  

aan Titus 2, 11-14; 3, 4-7 

In Jezus zijn Gods goedheid en mensenliefde op aarde verschenen 

 

Dierbare, 

de genade van God, 

bron van heil voor alle mensen, is op aarde verschenen. 

Zij leert ons goddeloosheid en wereldse begeerten te verzaken 

en bezonnen, rechtvaardig en vroom te leven in deze tijd, 

terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, 

de openbaring van de heerlijkheid 

van onze grote God en heiland Christus Jezus. 

 

Hij heeft zichzelf voor ons gegeven 

om ons van alle ongerechtigheid te verlossen 

en ons te maken tot zijn eigen volk, 

gereinigd van zonde, 

vol ijver voor alle goeds. 
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De goedheid en mensenliefde van God onze heiland 

is op aarde verschenen, 

en Hij heeft ons gered, 

niet omdat wij iets goed gedaan zouden hebben 

maar alleen omdat Hij barmhartig is. 

Hij heeft ons gered door het bad van wedergeboorte 

en vernieuwing door de heilige Geest. 

Want Hij heeft de Geest overvloedig over ons uitgestort 

door Christus onze heiland. 

Zo zijn wij door zijn genade gerechtvaardigd, 

en erfgenamen geworden van het eeuwig leven 

waar onze hoop op gericht is. 

        Woord van de Heer – Wij danken God 

 

 

Alleluja 

 

Alleluja 

 Johannes zei: Er komt iemand die sterker is dan ik; 

 Hij zal u dopen met de heilige Geest en met vuur 

 Alleluja 
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Uit het heilig Evangelie volgens Lucas 3, 15-16.21-22 

Na Jezus’ doop door Johannes getuigt God zelf over zijn welbeminde Zoon.

  

In die tijd toen het volk vol verwachting was 

en iedereen zich aangaande Johannes de vraag stelde 

of hij niet de Messias zou zijn, 

gaf Johannes aan allen het antwoord: 

‘Ik doop u met water, maar er komt iemand die sterker is dan ik; 

ik ben niet waardig de riem van zijn sandalen los te maken. 

Hij zal u dopen met de heilige Geest en met vuur’. 
Terwijl al het volk zich liet dopen, 

en Jezus na zijn doop in gebed was, 

geschiedde het dat de hemel openging, 

en dat de heilige Geest, in lichamelijke gedaante als een duif, 

over Hem neerdaalde, en dat een stem uit de hemel sprak: 

‘Gij zijt mijn Zoon, de welbeminde, 

in U heb Ik mijn behagen gesteld’. 
 Woord van de Heer -  Wij danken God 

 

 

Acclamatie:  U komt de lof toe, U het gezang, 

  U alle glorie, o Vader, o Zoon, 

  O heilige Geest, in alle eeuwen der eeuwen. 

 

 

Verkondiging 
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Credo  (Byzantijns) 

 

Koor:  Ik geloof in God, de almachtige Vader,  

 Schepper van hemel en aarde. 

Allen: En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer,  

 die ontvangen is van de Heilige Geest, 

Koor: geboren uit de maagd Maria,  

 die gelden heeft onder Pontius Pilatus,  

 is gekruisigd, gestorven en begraven, 

Allen:  die nedergedaald is ter helle,  

 de derde dag verrezen uit de doden,  

 die opgestegen is ten hemel, 

Koor: zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader,  

 van daar zal hij komen oordelen de levenden en de 

doden. 

Allen:  Ik geloof in de heilige Geest; de heilige katholieke kerk,  

 de gemeenschap van de heiligen; 

Koor:  de vergeving van de zonden;  

 de verrijzenis van het lichaam; 

Allen:  en het eeuwig leven. Amen 

 

 

Acclamatie voorbeden 
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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. 

 

 

Gereed maken tafel: Wie ingaat tot dit water 

 

 

 
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. 
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Gebed over de gaven 

 

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 in het water van de Jordaan 

het nieuwe doopsel geopenbaard door wonderlijke tekenen: 

een stem klonk uit de hemel 

om te getuigen dat uw Woord onder de mensen woonde: 

de geest daalde neer in de gedaante van een duif, 

en zalfde uw dienaar Christus 

om aan de armen de blijde boodschap te brengen. 

 

Daarom, met alle engelen in de hemel, 

verheerlijken wij U op aarde zolang er woorden zijn, 

en zingen U toe vol vreugde: 

 

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus 

Sabaoth. Pleni sunt caeli et terra gloria tua. 

Hosanna in excelsis.  

Benedictus qui venit in nomine Domini. 

Hosanna in excelsis. 
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God, onze Vader, wij danken U met heel ons hart, want Gij hebt 

ons tot leven geroepen, Gij hebt ons bestemd voor het geluk in 

Jezus, uw Zoon, onze Heer. In Hem zien wij uw goedheid en uw 

wil om ons allen te redden.  

Hij is het verlossende woord, uw helpende hand. Nooit willen 

wij vergeten hoe Hij een werd met ons in lijden en dood. Onze 

last maakte Hij tot de zijne, zijn trouw werd de onze. Blijvend 

zijn wij U dank verschuldigd om Hem. 

 

God, onze Vader, wij vragen U; zend over dit brood en deze wijn 

de kracht van uw heilige Geest; dat zij voor ons het Lichaam en 

Bloed worden van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus. 

 

Toen het paasfeest op handen was kwam zijn uur. Hij had de 

zijnen in de wereld bemind: nu gaf Hij hun een bewijs van zijn 

liefde tot het uiterste toe. 

 

In het bewustzijn dat Hij van U was uitgegaan en naar U 

terugkeerde, heeft Hij het brood in zijn handen genomen, en zijn 

ogen opgeslagen naar U, God, zijn almachtige Vader, de zegen 

uitgesproken, het brood gebroken en aan zijn leerlingen gegeven 

met de woorden:  

 

Neemt en eet hiervan, gij allen, 

want dit is mijn Lichaam, dat voor u gegeven wordt. 

 

Zo nam Hij ook, toen zij gegeten hadden, de beker in zijn 

handen, Hij sprak de zegen en het dankgebed, reikte hem over 

aan zijn leerlingen en zei: 
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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. 

 

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood, en wij belijden tot Gij 

wederkeert, dat Gij verrezen zijt. 

 

Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw 

Zoon, onze Heer: zijn overgave in lijden en dood, de 

overwinning van zijn verrijzenis en de glorie van zijn 

hemelvaart: wij bieden U deze gaven aan, het levende brood en 

de heilzame beker, terwijl wij vol vertrouwen uitzien naar zijn 

komst in heerlijkheid. 

 

Zend nu, Vader, de Trooster en Helper in ons midden,  

uw heilige Geest. 

Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart. Sterk ons 

vertrouwen, verruim onze liefde. Raak ons met het vuur van uw 

Geest en breng ons elkaar nabij. 

 

Vrijmoedig in deze Geest bidden wij U, Vader,  

voor uw heilige Kerk. 

 

Bescherm haar en leid haar: geef haar vrede een eenheid  

over de hele wereld. Geef wijsheid en kracht aan paus  

Franciscus, onze bisschop Johannes en aan allen die Gij als 

herders in uw kerk hebt aangesteld. 
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Gedenk in uw goedheid ook degenen, die een bijzondere plaats 

innemen in ons hart en vergeet niet hen, die door de dood van 

ons zijn heengegaan. 

 

Samen met heel uw volk, met de maagd Maria, de moeder van 

de Heer, 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 ook samen met allen ter wereld, die op U hun 

vertrouwen hebben gesteld, vragen wij om uw barmhartigheid, 

erkennen wij uw grootheid en brengen wij U onze dank, door 

Jezus, uw Zoon, onze Heer. 

 

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 (Byzantijns) 

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. 

Want van U is het Koninkrijk 

en de kracht en de heerlijkheid 

in eeuwigheid. – amen. 
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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. 

 

Communielied: Ave Maria (Haagh) 

 

Slotgebed 

 

Mededelingen 

 

Zending en zegen 

 

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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V. En zegene ons de Almachtige God, Vader,  

 Zoon en Heilige Geest. Amen. 

 

Slotlied:  

 
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. 


