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INTREDEZANG

Uit psalm 23

The Lord's my shepherd, I'll not want. He makes me down to lie in
pastures green: he leadeth me the quiet waters by.
My soul he doth restore again, and me to walk doth make within the
paths of righteousness, e'en for his own name's sake.
Yea, though I walk in death's dark vale, yet will I fear none ill: for
thou art with me, and thy rod and staff me comfort still.
My table thou hast furnished in presence of my foes; my head thou
dost with oil anoint, and my cup overflows.
Goodness and mercy all my life shall surely follow me: and in God's
house for evermore my dwelling place shall be.
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.
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 herdersstaf
geven mij moed en vertrouwen.
Gij nodigt mij aan uw tafel tot
ergernis van mijn bestrijders.
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Met olie zalft Gij mijn hoofd,
mijn beker is overvol.
Voorspoed en zegen verlaten mij nooit
elke dag van mijn leven.
Het huis van de Heer zal mijn woning zijn
voor alle komende tijden.

KRUISTEKEN EN BEGROETING
Pr:
Allen:

In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
Amen.

Pr:

De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God
en de gemeenschap van de H. Geest zij met u allen.
En met uw geest.

Allen:

INLEIDING OP DE VIERING

SCHULDBELIJDENIS
Pr:

Broeders en zusters,
belijden wij onze zonden, bekeren wij ons tot God
om de heilige eucharistie goed te kunnen vieren.

Pr:
Allen:

Heer, ontferm U over ons.
Wij hebben gezondigd.

Pr:
Allen:

Toon ons, Heer, uw barmhartigheid.
En schenk ons uw heil.
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Pr:

Allen:

Moge de almachtige God zich over ons ontfermen,
onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig
leven.
Amen.

KYRIE
Kyrië eleison
Christe eleison
Kyrië eleison

GLORIA
Eer aan God in den hoge en
vrede op aarde aan de mensen,
die Hij liefheeft. Wij loven U.
Wij prijzen en aanbidden U.
Wij verheerlijken U en zeggen U
dank voor uw grote heerlijkheid.
Heer God, hemelse Koning,
God, almachtige Vader.
Heer, eniggeboren Zoon, Jezus
Christus. Heer God, Lam Gods,
Zoon van de Vader.
Gij die wegneemt de zonden der
wereld, ontferm U over ons.
Gij die wegneemt de zonden der
wereld, aanvaard ons gebed.
Gij die zit aan de rechterhand
van de Vader, ontferm U over
ons. Want Gij alleen zijt de
Heilige.
Gij alleen de Heer.
Gij alleen de Allerhoogste:
Jezus Christus, met de heilige
Geest in de heerlijkheid van God
de Vader. Amen.

Gloria in excelsis Deo et in terra pax
hominibus bonæ voluntatis.
Laudamus te, benedicimus te,
adoramus te, glorificamus te.
Gratias agimus tibi propter magnam
gloriam tuam.
Domine Deus, Rex caelestis, Deus
Pater omnipotens.
Domine Fili, unigenite, Iesu Christe.
Domine Deus Agnus Dei, Filius
Patris. Qui tollis peccata mundi,
miserere nobis.
Qui tollis peccata mundi, suscipe
deprecationem nostram.
Qui sedes ad dexteram Patris,
miserere nobis. Quoniam tu solus
sanctus, tu solus Dominus.
Tu solus Altissimus Iesu Christe.
Cum Sancto Spiritu in gloria Dei
Patris.
Amen
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GEBED
Pr:

Laat ons bidden.
Heer onze God,
geef dat wij U eren met heel ons hart
en alle mensen oprecht beminnen.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon……

Allen:

Amen.

EERSTE LEZING

Deut., 18, 15-20

Uit het boek Deuteronomium
Mozes sprak tot het volk en zei: “Uit uw eigen broeders zal de Heer
uw God een profeet doen opstaan zoals ik dat ben, naar wie gij moet
luisteren. Gij hebt dat immers bij de Horeb op de dag van de
samenkomst aan de Heer uw God gevraagd. Toen hebt gij gezegd:
Laat mij de stem van de Heer mijn God niet meer horen en dat grote
vuur niet meer zien, anders sterf ik. De Heer heeft mij toen gezegd: Zij
hebben gelijk. Ik zal uit hun broeders een profeet doen opstaan zoals
gij dat zijt. Ik zal hem mijn woorden in de mond leggen en hij zal hun
alles zeggen wat Ik hem opdraag. En van hem die geen gehoor geeft
aan de woorden die hij in mijn naam spreekt, zal Ik zelf rekenschap
vragen. Is er een profeet die zich vermeet in mijn naam te spreken
zonder dat Ik hem opdracht heb gegeven, of die spreekt in de naam
van andere goden, dan moet hij sterven, die profeet."
Woord van de Heer.
Allen:

Wij danken God.
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ANTWOORDPSALM
Refrein:

uit psalm 95

Heden, als gij zijn stem hoort, verhardt u dan niet.

Komt, maakt thans muziek voor de Heer: de bazuin voor de rots onzer
vrijheid! Treden wij voor zijn aanschijn met lofzang, jubelend bij de
harpen voor Hem.
Het is heden! Hoort naar zijn stem: verhardt niet uw hart, als bij
Meriba, als bij Massa, toen in de woestijn; toen uw vaderen Mij
hebben verzocht, Mij tarten en nog zagen mijn daden!
Veertig jaren heeft dat geslacht mijn wrevel gaande gemaakt en Ik
dacht: “zij blijven een volk dat zwerfziek is in zijn hart: zij willen
mijn wegen niet kennen!” Toen zwoer Ik mijzelf in mijn toorn: “de
rustplaats die Ik voor hen had als zij daar nog ooit zullen komen!”

TWEEDE LEZING

1 Kor., 7, 32-35

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte
Broeders en zusters, Ik zou willen dat gij zonder zorgen waart. Wie niet
getrouwd is heeft zorg voor de zaak des Heren, hoe hij de Heer kan
behagen. Maar de getrouwde heeft zorg voor aardse zaken en wil zijn
vrouw behagen, en zijn aandacht is verdeeld. De vrouw die geen man
meer heeft en het ongehuwde meisje hebben zorg voor de
dingen van de Heer, om heilig te zijn naar lichaam en geest. De
getrouwde vrouw wijdt haar zorgen aan aardse dingen en zij wil haar
man behagen. Dit alles zeg ik tot uw bestwil, niet om uw vrijheid aan
banden te leggen; het gaat mij alleen om de eerbaarheid en om een
onverdeelde toewijding aan de Heer.
Woord de Heer.
Allen:

Wij danken God.
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ALLELUIA

(allen gaan staan)

Refrein:
Voorzang:
Schola:
Voorzang:
Schola:

Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja!
Uw woorden, Heer, zijn geest en leven.
Halleluja, halleluja!
Gij hebt woorden van eeuwig leven.
Halleluja, halleluja!

EVANGELIE
Diaken:
Allen:
Diaken:
Allen:

Mc., l, 2l-28

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus
volgens Marcus.
Lof zij U, Christus.

In die tijd kwamen Jezus en zijn leerlingen in Kafarnaum, en op de
eerstvolgende sabbat ging Hij naar de synagoge waar Hij als leraar
optrad. De mensen waren buiten zichzelf van verbazing over zijn leer,
want Hij onderrichtte hen niet zoals de schriftgeleerden maar als
iemand die gezag bezit. Er bevond zich in hun synagoge juist een man
die in de macht was van een onreine geest en luid begon te schreeuwen:
“Jezus van Nazaret, wet hebt Gij met ons te maken? Ge zijt gekomen
om ons in het verderf te storten. Ik weet wie Gij zijt: de Heilige Gods."
Jezus voegde hem toe: “Zwijg stil en ga uit hem weg." De onreine geest
schudde hem heen en weer, gaf nog een luide schreeuw en ging uit hem
weg. Allen stonden zo verbaasd dat ze onder elkaar vroegen: “Wat
betekent dat toch ? Een nieuwe leer met gezag! Hij geeft bevel aan de
onreine geesten en ze gehoorzamen Hem. Snel verspreidde zijn faam
zich naar alle kanten over heel de streek van Galilea.
Woord van de Heer.
Allen:

Wij danken God.

HOMILIE
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GELOOFSBELIJDENIS

(allen gaan staan)

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. Van daar 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 eeuwig leven. Amen.

VOORBEDE

OFFERANDE-ZANG
Tantum ergo Sacramentum veneremur cernui
et antiquum documentum novo cedat ritui.
Praestet fides supplementum sensum defectui.
Genitori, Genitoque laus et iubilatio, salus, honor,
virtus quoque sit et benedictio, procedenti ab
utroque compar sit laudatio. Amen.
Eren wij dan diep gebogen dit zo heilig Sacrament.
De oude schaduw is vervlogen voor dit nieuwe testament.
Wat de zinnen niet vermogen worde door het geloof gekend.
Ere zij aan God, de Vader, en dat elke tong belijd’ dat zijn Zoon
De macht aanvaardt heeft en regeert in heerlijkheid;
Lof ook aan de Geest; hun liefde, hun gelijk in majesteit. Amen.
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OPROEP TOT GEBED
Pr:

Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard
kan worden door God, de almachtige Vader.

Allen:

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
Pr:

Heer, met een ootmoedig hart en een oprechte geest
bieden wij U deze gaven aan.
Wij vragen U
dat wij in dit brood en deze wijn uw Zoon erkennen
die ons bewaart in uw liefde, vandaag en tot in eeuwigheid.
Door Christus onze Heer.

EUCHARISTISCH GEBED
Pr:
Allen:
Pr:
Allen:
Pr:
Allen:

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.

Heilige Vader, almachtige eeuwige God, om recht te doen aan uw
heerlijkheid, om heil en genezing te vinden zullen wij U danken, altijd
en overal door Jezus Christus, onze Heer. Gij hebt deze aarde geschapen
met al wat zij bevat; Gij hebt tijden en seizoenen ingesteld en de mens
gemaakt naar uw beeld. Heel uw wonderlijke schepping hebt Gij aan
hem onderworpen: in uw Naam mag hij over alles heersen en U altijd
prijzen om het werk van uw handen, door Christus onze Heer. Daarom,
met alle engelen en heiligen, loven en aanbidden wij U en zingen vol
vreugde:
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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.

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus
Deus Sabaoth. Pleni sunt cæli et
terra gloria tua. Hosanna in
excelsis. Benedictus qui venit in
nomine Domini. Hosanna in
excelsis.

(allen gaan staan)
Gij zijt waarlijk heilig onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig
dan deze gaven met de dauw van uw heilige Geest, dat zij voor ons
worden tot Lichaam en Bloed van Jezus Christus onze Heer.
Toen Hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam
Hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het aan zijn
leerlingen met deze woorden:
NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN, WANT DIT IS MIJN LICHAAM, DAT VOOR U GEGEVEN WORDT.

Zo nam Hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit, en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden:
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.
Allen:

Heer, Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden
tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt.

Zijn dood en verrijzenis indachtig, God, bieden wij U aan het levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken U, omdat Gij ons waardig
keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten.
Zó delen wij in het Lichaam en Bloed van Christus en wij smeken U,
dat wij door de heilige Geest worden vergaderd tot één enige kudde.
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Denk toch, Heer, aan uw Kerk, verspreid over de hele wereld, dat haar
liefde volkomen wordt, één heilig volk met Franciscus, onze paus en
Gerardus, onze bisschop, Robertus zijn hulpbisschop en allen die uw
heilig dienstwerk verrichten.
Gedenk ook onze broeders en zusters die reeds ontslapen zijn in de hoop
der verrijzenis, ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem
hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat.
Wij vragen U: ontferm U over ons allen, opdat wij tezamen met de
maagd Maria, de moeder van Christus, met de heilige Jozef haar
bruidegom, met de apostelen, en alle heiligen die hier eens leefden in
uw welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwig leven deelachtig
te zijn en U loven en eren. Door Jezus Christus uw Zoon.
Allen: Amen.

COMMUNIERITUS
Pr:

In gemeenschap met Christus verbonden durven wij vol
vertrouwen te bidden:

Allen:

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.

Pr:

Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef genadig vrede in onze
dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, altijd vrij
mogen zijn van zonde, en beveiligd tegen alle angst en
onrust, terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze
hoop, de komst van onze Verlosser Jezus Christus.
11

Allen:

Want van U is het koninkrijk en de kracht en de
heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.

Pr:

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.

Pr:
Allen:
Diaken:

De vrede des Heren zij altijd met U.
En met uw geest.
Wenst elkaar de vrede.

AGNUS DEI
Lam Gods dat wegneemt de zonden
der wereld, ontferm U over ons.

Agnus Dei, qui tollis peccata
mundi, miserere nobis.

Lam Gods dat wegneemt de zonden
der wereld, ontferm U over ons.

Agnus Dei, qui tollis peccata
mundi, miserere nobis.

Lam Gods dat wegneemt de zonden
der wereld, geef ons de vrede.

Agnus Dei, qui tollis peccata
mundi, dona nobis pacem.

UITNODIGING TOT DE H. COMMUNIE
Pr:

Zalig zij, die genodigd zijn aan de Maaltijd des Heren.
Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.

Allen:

Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt.
maar spréék en ik zal gezond worden.

12

MOTET

Ave Maria

Ave Maria, gratia plena. Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
Amen.
Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer zij met u, gezegend zijt
gij onder alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot, Jezus.
Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, zondaars, nu en in het uur
van onze dood. Amen

GEBED NA DE COMMUNIE
Pr:

Heer, wij zijn gesterkt door deze gave
die ons verlossing brengt.
Wij bidden U
dat wij door dit voedsel van eeuwig leven
groeien in het ware geloof.
Door Christus onze Heer.

Allen:

Amen.

SLOTWOORD

ZEGEN
Pr:
Allen:
Pr:

Allen gaan staan

Allen:

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Zegene u de almachtige God,
Vader, Zoon en + heilige Geest.
Amen.

Diaken:
Allen:

Gaat nu allen heen in vrede.
Wij danken God.
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GROET AAN DE MOEDER GODS
Alma Redemptóris Mater, quae pérvia caeli porta manes,
et stella maris, succúrre cadénti, súrgere qui curat, pópulo;
tu quae génuísti, natúra miránte, tuum sanctum Genitórem,
Virgo prius ac postérius, Gabriélis ab ore sumens illud
Ave, peccatórum miserére.
Verheven moeder van de Verlosser, die altijd zijt de open deur des
hemels en ster der zee, kom het volk te hulp dat valt en poogt op te
staan. Gij die tot verwondering van de natuur Uw heilige Schepper
hebt gebaard en maagd zijt gebleven; gij die door Gabriël zijt
begroet, ontferm u over ons, zondaars.
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