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OPENINGSRITEN
INTREDE
[gezang]
KRUISTEKEN EN DE BEGROETING
In de naam van de Vader en Zoon en de heilige Geest.
Amen.
Vrede zij u.
En met uw geest.
WOORD VAN WELKOM
SCHULDBELIJDENIS
Broeders en zusters, belijden wij onze zonden, bekeren wij ons tot
God om de heilige eucharistie goed te kunnen vieren.
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 de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden
vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.
Amen.
HEER ONTFERM U
Heer, ontferm U over ons. – Heer, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons. – Christus, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons. – Heer, ontferm U over ons.
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COLLECTAGEBED
Laat ons bidden,
Almachtige eeuwige God, Gij zijt het leven van de mensen op aarde en
de vreugde van de heiligen. Wij bidden U voor uw broeders en zusters:
bevrijd hen van alles wat hen nog van U verwijderd houdt en laat hen
in de eeuwige glorie bezit nemen van uw Rijk. Door onze Heer Jezus
Christus, uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid van de
heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.
LITURGIE VAN HET WOORD
EERSTE LEZING: Wijsh. 4, 7-15
Uit het Boek van de Wijsheid
De rechtvaardige vindt rust,
al sterft hij ook vóór zijn tijd.
Want het aanzien van de ouderdom
berust niet op een lang leven
en wordt niet afgemeten naar het aantal jaren.
Neen, een mens is een grijsaard door zijn verstandigheid
en hij is bejaard door zijn onbesproken leven.
Hij was welgevallig aan God en werd door Hem bemind;
hij leefde temidden van zondaars
en werd bij hen weggenomen.
Hij werd weggerukt, opdat geen boosheid
zijn inzicht zou vertroebelen
en geen bedrog zijn ziel zou verleiden.
Want de betovering van de ondeugd
verduistert het goede
en de roes van de hartstocht
verderft een onschuldig gemoed.
In korte tijd tot voleinding gekomen
heeft hij de volheid van vele jaren bereikt,
want zijn ziel was welgevallig aan de Heer:
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daarom ging hij spoedig heen uit de slechte wereld.
De mensen zien dat wel, maar begrijpen het niet;
in hun gedachten komt zo iets niet eens op,
dat genade en barmhartigheid zijn uitverkorenen ten deel vallen
en dat er over zijn heiligen gewaakt wordt.
Woord van de Heer.
Wij danken God.
ANTWOORDPSALM: Psalm 23
De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort;
Hij laat mij weiden op groene velden.
Hij brengt mij aan water, waar ik kan rusten,
Hij geeft mij weer frisse moed.
Al voert mijn weg door donkere kloven,
ik vrees geen onheil waar Gij mij leidt.
Mijn schreden leidt Hij langs rechte paden
omwille van zijn Naam.
Al voert mijn weg door donkere kloven,
ik vrees geen onheil waar Gij mij leidt.
Uw stok en uw herderstaf
geven mij moed en vertrouwen.
Al voert mijn weg door donkere kloven,
ik vrees geen onheil waar Gij mij leidt.
Gij nodigt mij aan uw tafel
tot ergernis van mijn bestrijders.
Met olie zalft Gij mijn hoofd,
mijn beker is overvol.
Al voert mijn weg door donkere kloven,
ik vrees geen onheil waar Gij mij leidt.
Voorspoed en zegen verlaten mij nooit
elke dag van mijn leven.
Het huis van de Heer zal mijn woning zijn
voor alle komende tijden.
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Al voert mijn weg door donkere kloven,
ik vrees geen onheil waar Gij mij leidt.
ALLELUIA EN VERS VOOR HET EVANGELIE
Alleluia – Alleluia
EVANGELIE: Joh. 12, 23-28
De Heer zij met u.
En met uw geest.
Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes.
Lof zij U, Christus.
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
“Het uur is gekomen,
dat de Mensenzoon verheerlijkt wordt.
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u:
Als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft,
blijft hij alleen;
maar als hij sterft,
brengt hij veel vrucht voort.
Wie zijn leven bemint, verliest het;
maar wie zijn leven in deze wereld haat,
zal het ten eeuwigen leven bewaren.
Wil iemand Mij dienen, dan moet hij Mij volgen;
waar Ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn.
Als iemand Mij dient, zal de Vader hem eren.
Nu is mijn ziel ontroerd.
Wat moet Ik zeggen? ,Vader, red Mij uit dit uur?
Maar daarom juist ben Ik tot dit uur gekomen.
Vader, verheerlijk uw Naam!'
Toen kwam er een stem vanuit de hemel:
Ik heb Hem verheerlijkt
en zal Hem wederom verheerlijken.
Woord van de Heer.
Wij danken God.
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HOMILIE
LICHTRITUS
De namen van hen die in de afgelopen periode (1 maart – 1
september) overleden zijn worden genoemd; met het licht van
de paaskaars wordt voor ieder van hen een lichtje ontstoken.
EUCHARISTIE
OPROEP TOT GEBED
Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden
door God, de almachtige Vader.
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
Heer, aanvaard in uw goedheid de offergaven die wij U brengen voor
uw broeders en zusters en voor allen die in Christus ontslapen zijn:
mogen zij door het offer dat wij vieren worden bevrijd van de banden
van de dood en eeuwig bij U leven. Door Christus onze Heer.
Amen.
PREFATIE
De Heer zij met u.
En met uw geest.
Verheft uw hart.
Wij zijn met ons hart bij de Heer.
Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
Hij is onze dankbaarheid waardig.
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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 Christus onze Heer. Want Hij die uit de dood is
opgestaan, Hij is het licht der wereld, onze enige hoop; in onze angst,
omdat wij moeten sterven, troost ons uw belofte dat wij eens
onsterfelijk zullen zijn met Hem. Gij neemt het leven, God, niet van
ons af, Gij maakt het nieuw, dat geloven wij op uw woord; en als ons
aardse huis, ons lichaam, afgebroken wordt, heeft Jezus al een plaats
voor ons bereid in uw huis, om daar voorgoed te wonen. 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:
HEILIG
Heilig, heilig, heilig, de Heer,
de God der hemelse machten!
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in den hoge.
Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren.
Hosanna in den hoge.
EUCHARISTISCH GEBED
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 Emmaus 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.
CC: 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:
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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 MI J 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.
CC: 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.
Barmhartige God, laat de Geest van Jezus in ons wonen en vervul ons
met uw liefde. Sterk ons door de gaven van zijn lichaam en zijn bloed
en maak nieuwe mensen van ons; dat wij op Jezus gelijken.
C1: Bescherm onze paus Franciscus en onze bisschop Gerardus, zijn
hulpbisschop Robertus, leer alle gelovigen van uw kerk de tekenen van
deze tijd verstaan en maak hen trouw in de beleving van uw evangelie.
Maak ons herbergzaam van hart voor alle mensen rondom ons; dat wij,
delend in hun vragen en hun pijn, in hun vreugden en hun hoop, hen de
weg aantonen die naar uw liefde leidt.
C2: 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.
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C3: 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, met de heilige
Johannes Evangelist en al de anderen die U genegen zijn, dankbaar uw
Naam aanbidden en U prijzen door Jezus Christus, onze Heer.
CC: 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.
GEBED DES HEREN
Aangespoord door een gebod van de Heer en door zijn goddelijk woord
onderricht, durven wij zeggen:
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
schuld, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren; en
breng ons niet in beproeving; maar verlos ons van het kwade.
Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef vrede in onze dagen, dat wij,
gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde, en
beveiligd tegen alle onrust. Hoopvol wachtend op de komst van Jezus,
Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in
eeuwigheid. Amen.
VREDESWENS
Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd: `Vrede laat Ik
u; mijn vrede geef Ik u', let niet op onze zonden maar op het geloof
van uw kerk; vervul uw belofte: geef vrede in uw naam en maak ons
één. Gij, die leeft in eeuwigheid.
Amen.
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De vrede des Heren zij altijd met u.
En met uw geest.
Wenst elkaar – op afstand - de vrede.
LAM GODS
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, geef ons de vrede.
COMMUNIE
Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren.
Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.
Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt,
maar spréék en ik zal gezond worden.
GEBED NA DE COMMUNIE
Almachtige God, wij vragen U: moge deze viering van de heilige
eucharistie voor ons heilzaam zijn en ook uw overleden dienaren ten
goede komen. Verhoor ons gebed voor hen die uit dit leven zijn
heengegaan en laat hen door dit sacrament ondervinden dat Gij
genadig zijt. Door Christus onze Heer.
Amen.
SLOTRITUS
DANKWOORD EN MEDEDELING
ZEGEN EN WEGZENDING
Zegene u de God van alle vertroosting
die in zijn oneindige goedheid de mens heeft geschapen
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en, door de verrijzenis van zijn Zoon, aan zijn gelovigen
de hoop op hun verrijzenis heeft gegeven.
Amen.
Hij schenke alle overledenen licht en vrede
en ons die achterblijven vergiffenis van zonden.
Amen.
Mogen wij allen eens voor altijd gelukkig leven bij Christus,
die, zoals wij werkelijk geloven, uit de doden is opgestaan.
Amen.
Zegene u de almachtige God,
Vader, Zoon + en heilige Geest.
Amen.
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