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OPENINGSRITUS 
 

 

I.v.m. de richtlijnen van het RIVM wordt u verzocht om NIET mee te 

zingen met de liederen. 

 
 

Introïtus 

Laetáre Ierúsalem: et convéntum fácite omnes qui dilígitis eam: 

gaudéte cum laetítia, qui in tristítia fuítistis: ut exsultétis, et satiémini 

ab ubéribus consolatiónis vestrae. 

Verheug u, Jeruzalem. Komt allen samen, die haar liefhebt.  

Juicht van vreugde, allen die eens hebt getreurd.  

Weest opgetogen en geniet van de overvloedige troost  

die u geboden wordt. 

 

Begroeting 

 

Schuldbelijdenis  

Allen : 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. 

Pr. : Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, 

  onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. 

Allen : Amen. 

 

Kyrie  

Kyrie eléison  Heer, ontferm U over ons 

Christe eléison Christus, ontferm U over ons 

Kyrie eléison  Heer, ontferm U over ons 

 

Gebed 
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DIENST VAN HET WOORD 

 

 

Eerste lezing - 2 Kronieken 36, 14-16.19-23 

In die dagen maakten ook al de voornaamste priesters en het volk 

zich herhaaldelijk schuldig aan de gruweldaden der heidenen en 

ontheiligden de tempel van Jeruzalem die aan de Heer gewijd was. 

En de Heer, de God van hun voorvaderen stuurde al maar gezanten 

naar hun toe, want Hij had medelijden met zijn volk en met zijn 

woning. Maar zij verachtten Gods gezanten, spotten met hun 

boodschap en maakten zich vrolijk over de profeten zodat tenslotte 

de toorn des Heren wel genadeloos moest losbarsten over het volk. 

De koning der Chaldeeën liet de tempel in brand steken en de muur 

van Jeruzalem afbreken en alle paleizen liet hij plat branden, zodat 

alle kostbaarheden verloren gingen. Allen die aan het zwaard 

ontkomen, waren liet hij in ballingschap wegvoeren naar Babel, waar 

zij hem en zijn zonen als slaven moesten dienen tot het Perzische rijk 

aan de macht kwam. Zo ging de voorspelling in vervulling die de 

Heer bij monde van Jeremia gedaan had: ‘Zolang het land zijn 

sabbatjaren niet vergoed gekregen heeft, zal het braak blijven liggen: 

zeventig jaar lang.’ In het eerste regeringsjaar van Cyrus, de koning 

van Perzië, ging de voorspelling in vervulling die de Heer bij monde 

van Jeremia gedaan had: de Heer wekte de geest op van Cyrus, de 

koning van Perzië. Deze liet in heel zijn koninkrijk de volgende 

boodschap afkondigen en ook schriftelijk verspreiden: ‘Zo spreekt 

Cyrus, de koning van Perzië: De Heer, de God des Hemels heeft mij 

alle koninkrijken der aarde geschonken. Hij heeft mij opgedragen 

voor Hem te Jeruzalem in Juda een tempel te bouwen: laten allen 

onder u die tot het volk des Heren behoren onder de hoede van de 

Heer, hun God, terugkeren naar Jeruzalem.’ 

Zo spreekt de Heer - Wij danken God.  
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Psalmus responsorius 

Factus est Dóminus refúgium páuperi. Adiútor in tribulatiónibus. 

De Heer is een vluchtplaats voor de armen, een helper bij problemen. 

 

Confitebor tibi, Domine, in toto corde meo, 

 narrabo omnia mirabilia tua. 

Met heel mijn hart zing ik een danklied, Heer, 

ik ga vertellen over al uw wonderdaden. 

 

Laetabor et exsultabo in te, 

 psallam nomini tuo, Altissime. 

blij zijn en U toejuichen, 

uw naam bezingen, Allerhoogste; 

 

Cum convertuntur inimici mei retrorsum, 

 infirmantur et pereunt a facie tua. 

want al mijn vijanden deinzen terug, 

struikelen en vallen voor uw aanschijn. 

 

Psallite Domino, qui habitat in Sion; 

annuntiate inter gentes studia eius. 

Bezing de heer die op de Sion woont, 

vermeld zijn daden onder de volken. 

 

Tweede lezing - Efeziérs 2, 4-10 

Broeders en zusters, God, die rijk is aan erbarming, heeft wegens de 

grote liefde waarmee Hij ons heeft liefgehad ons met Christus ten 

leven gewekt, hoewel wij dood waren door onze zonden; aan zijn 

genade dankt gij uw redding. En Hij heeft ons samen met Hem doen 

opstaan en zetelen in de hemelen, in Christus Jezus, om de naderbij 

komende Eeuwen de overgrote rijkdom van zijn genade te tonen door 

zijn goedheid jegens ons in Christus Jezus. Ja, aan die genade dankt  

gij uw heil, door het geloof; niet aan uzelf: Gods gave is het; niet aan  
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uw prestaties, niemand mag zich verhovaardigen. Gods werk zijn wij, 

geschapen in Christus Jezus om in ons leven de goede daden te 

realiseren die God voor ons al bereid heeft. 

Zo spreekt de Heer - Wij danken God.  

 

Tractus 

Qui confídunt in Dómino, sicut mons Sion: non commovébitur in 

aetérnum, qui hábitat in Ierúsalem. Montes in circúitu euis: et 

Dóminus in circúitu pópuli sui, ex hoc nunc et usque in saéculum.  

Wie op de Heer vertrouwen, zijn als de berg Sion; in eeuwigheid zal 

hij niet wankelen, die in Jeruzalem woont. Bergen omringen haar; en 

de Heer omringt zijn volk, van nu af en tot in eeuwigheid. 

 

Evangelie - Johannes 3, 14-21 

In die tijd sprak Jezus tot Nikodemus: ‘De mensenzoon moet omhoog 

worden geheven zoals Mozes eens de slang omhoog hief in de 

woestijn, opdat eenieder die gelooft in Hem eeuwig leven zal hebben. 

Zozeer immers heeft God de wereld lief gehad dat Hij zijn 

eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat alwie in Hem gelooft niet 

verloren zal gaan maar eeuwig leven zal hebben. God heeft zijn Zoon 

niet naar de wereld gezonden om de wereld te oordelen, maar opdat 

de wereld door Hem zou worden gered. Wie in Hem gelooft wordt 

niet geoordeeld, maar wie niet gelooft is al veroordeeld, omdat hij 

niet heeft geloofd in de Naam van de eniggeboren Zoon Gods. Hierin 

bestaat het oordeel: het licht is in de wereld gekomen, maar de 

mensen beminden de duisternis meer dan het licht, omdat hun daden 

slecht waren. Ieder die slecht handelt heeft afschuw van het licht en 

gaat niet naar het licht toe uit vrees dat zijn werken openbaar 

gemaakt worden. Maar wie de waarheid doet, gaat naar het licht, 

opdat van zijn daden moge blijken dat zij in God zijn gedaan.’ 

 

Acclamatie   Verbum Dómini     - Laus tibi Christe 

                      Zo spreekt de Heer - Wij danken God. 
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Overweging 

 

Geloofsbelijdenis (gebeden) 

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 eeuwig leven. Amen. 

 

Voorbeden  

Antw:  Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons. 

 

 

 

DE EUCHARISTIE 

 

 

Gereedmaken van de gaven 

 

Offertorium 

Laudáte Dóminum, quia benígnus est: psálite nómini eius, quóniam 

suávis est: ómnia quaecúmque vóluit, fecit in caelo et in terra. 

Looft de Heer, want Hij is goed; zingt voor zijn Naam, want Hij is 

lieflijk; alles wat Hij wilde, heeft Hij gedaan in de hemel en op aarde. 

 

Gebed over de gaven 
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Prefatie 

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. 

Gij schenkt ons een heilzame tijd om ons hart weer zuiver te maken: 

vrij van zelfzucht en zonde zullen wij het vergankelijke zó gebruiken, 

dat ons hart gericht blijft op het eeuwige. 

Daarom, met alle engelen en heiligen, loven en aanbidden wij U 

zolang er woorden zijn, en zeggen u toe vol vreugde: 

 

Heilig (gebeden) 

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 

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:  
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Neemt en eet hiervan, gij allen, 

want dit is mijn Lichaam,    

dat voor u gegeven wordt. 

 

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. 

 

Allen:  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. 

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; samen met uw apostelen en 

martelaren, en met allen die in uw heerlijkheid zijn en daar voor ons 

bidden. Mogen de vrede in de wereld en het heil van alle mensen 
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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 Franciscus onze paus, en Willem onze 

bisschop, met alle bisschoppen, de geestelijkheid en heel het gelovige 

volk dat Gij u hebt verworven.  

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. 

Allen: 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                                    (allen gaan staan indien mogelijk) 

Pr. : Laten wij bidden tot God, onze Vader, met de woorden die Jezus 

ons gegeven heeft: 

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. 

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. 

A. : Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in 

eeuwigheid. Amen. 
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Vredeswens 

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.  

A. : Amen 

Pr. : De vrede des Heren zij altijd met u. 

A. : En met uw geest. 

Pr. : Wenst elkaar de vrede. 

 

Agnus Dei 

Agnus dei, qui tollis peccáta mundi: miserére nobis. (2x) 

Agnus dei, qui tollis peccáta mundi: dona nobis pacem. 

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,  

ontferm U over ons. (2x) 

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

 

Uitnodiging tot de communie en communie-uitreiking 

Wilt u svp wachten op de instructies van de gastheer/gastvrouw? 

 

Communio 

Jerúsalem, quae aedificátur ut cívitas, cuius participátio eius in 

idípsum: illuc enim ascendérunt tribus, tribus Dómini, ad 

confiténdum nomini tuo, Dómine.  

Vs. Laetátus sum in eo quod dixérunt mihi: in domum Dómini 

íbimus. Vs. Stantes iam sunt pedes nostri in portis tuis, Jerúsalem. 

Jeruzalem, gebouwd als een stad, tot één geheel aaneengesloten. 

Daarheen trekken de stammen op, de stammen van Gods volk om eer 

te brengen aan uw Naam, Heer. Verheugd was ik toen ik hoorde:  

‘Wij gaan naar het huis van de Heer,’  

verheugd ben ik, nu onze voeten staan binnen je poorten, Jeruzalem. 

 

Gebed na de communie 
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SLOT VAN DE VIERING 

 

 

Mededelingen 

 

Zegen en wegzending 

 

Slotlied: Attende Domine 

Luister, Heer, en wees genadig, want wij hebben tegen U gezondigd. 

 

Tot U, opperste Koning, Verlosser van allen, 

slaan wij wenend onze ogen op: verhoor, Christus, ons smeekgebed. 

 

Rechterhand van de Vader, Hoeksteen, Weg ten heil,  

Deur naar de hemel, reinig ons van zondesmet. 

 

Wij vragen, God, uw majesteit: 

schenk gehoor aan ons zuchten, vergeef genadig onze fouten. 

 

U bekennen wij de bedreven fouten, 

 rouwmoedig belijden wij ons heimelijk kwaad: 

Verlosser, schenk in uw goedheid vergiffenis. 

 

 

Orgelspel: Choralvorspiel: Was mein Gott will, das g’scheh allzeit 

       Max Reger (1873-1916) 

 

Mogen wij rekenen op een gulle gift in de collectebus  

bij de uitgang?                                    Hartelijk dank!! 

 

 

Wilt u na de viering svp wachten op de instructies van de 

gastheer/vrouw? 
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