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OPENINGSRITUS 

 

 

Openingslied: Hier wordt een huis 

Hier wordt een huis voor God gebouwd, waar mensen samenkomen 

en waar hij zelf aanwezig is om onder ons te wonen. 

 

Hier wordt een boek opengelegd en klinken goede woorden 

van God die van de mensen houdt en die naar ons wil horen. 

 

Hier delen wij het levensbrood en worden nieuwe mensen. 

De aarde wordt een vredeshuis, vervuld van oude wensen.  

 

Begroeting 

 

Schuldbelijdenis: GvL 703 

 

Heer, ontferm U (St. Jansmis) 

Heer, ontferm U. 

Christus, ontferm U. 

Heer, ontferm U. 

 

Eer aan God: GvL 720 

 

Gebed 

 

 

DIENST VAN HET WOORD 

 

 

Eerste lezing - Jeremia 31, 7-9  

Dit zegt de Heer: ‘Jubel van vreugde om Jakob, juich om de heerser 

der volken; bazuin het rond, prijs God en zeg: de Heer heeft redding 

gebracht aan zijn volk, aan de rest van Israël. Ik haal hen terug uit het 
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noorden, van het einde der aarde breng ik hen bijeen, ook de blinden 

en lammen, de zwangere en barende vrouwen. In dichte drommen 

keren zij terug. In tranen gingen ze heen; getroost leid Ik hen terug. 

Ik voer hen naar stromende beken over gebaande wegen waarop ze 

niet struikelen. Ik ben toch Israëls vader, en Efraïm is mijn 

eerstgeborene.’ 

Woord van de Heer - Wij danken God. 

 

Psalm: GvL 126-1 

 

Vers voor het evangelie: Gvl 241          (allen gaan staan indien mogelijk) 

 

Evangelie - Marcus 10, 46-52 
In die tijd kwam Jezus vergezeld van zijn leerlingen in Jericho. Maar 

toen ze, vergezeld van een flinke menigte, weer uit Jericho wegtrok-

ken, zat een blinde bedelaar langs de weg, Bartimeüs, de zoon van 

Timeüs. Zodra hij hoorde dat het Jezus de Nazarener was begon hij 

luidkeels te roepen: ‘Jezus, Zoon van David, heb medelijden met 

mij!’ Velen snauwden hem toe te zwijgen, maar hij riep nog veel 

harder: ‘Zoon van David, heb medelijden met mij!’ Jezus bleef staan 

en zei: ‘Roept hem eens hier.’ Ze riepen de blinde toe: ‘Heb goede 

moed! Sta op, Hij roept u.’ Hij wierp zijn mantel af, sprong overeind 

en kwam naar Jezus toe. Jezus vroeg hem: ‘Wat wilt ge dat Ik voor u 

doe?’ De blinde antwoordde Hem: ‘Rabboeni, maak dat ik zien kan!’ 

En Jezus sprak tot hem: ‘Ga, uw geloof heeft u genezen.’ Terstond 

kon hij zien en hij sloot zich bij Hem aan op zijn tocht. 

Woord van de Heer - Wij danken God. 

Acclamatie: GvL 241 refrein 

 

Overweging 
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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 

 

Offerande 

 

Gebed over de gaven 

 

Pr. : De Heer zij met u. 

Allen : En met uw geest. 

Pr. : Verheft uw hart.  

Allen : Wij zijn met ons hart bij de Heer. 

Pr. : Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 

Allen : Hij is onze dankbaarheid waardig. 
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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. 

In U leven, bewegen en zijn wij. Zolang wij in dit lichaam zijn, 

ondervinden wij elke dag uw liefde; meer nog, Gij verzekert ons van 

het eeuwig geluk: want als eerste gave bezitten wij de Geest die Jezus 

van de dood heeft opgewekt. Zo hebben wij het vaste vertrouwen dat 

het paasmysterie voor altijd ons deel zal zijn. Daarom brengen wij U 

dank en met de engelen roemen wij uw grote daden, 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 

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 Emmaüs 

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. 

 

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: 

 



6 

 

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 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. 

 

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. 

Bescherm onze paus Franciscus en onze bisschop Willem, 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 
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hun pijn, in hun vreugden en hun hoop, hen de weg aantonen die naar 

uw liefde leidt. 

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. 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, en al de 

anderen die U genegen zijn, dankbaar uw Naam aanbidden en U 

prijzen door Jezus Christus, 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                                    (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, ……… 

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. 

 

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; 
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       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. 

 

Lam Gods (St. Jansmis) 

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 

 

Communielied: Gvl 421 De Heer heeft mij gezien 

 

Gebed na de communie 

 

 

SLOT VAN DE VIERING 

 

 

Mededelingen 

 

Zegen en wegzending 

 

Slotlied: GvL 538 Vernieuw Gij mij 

 

 

 

Mogen wij rekenen op een gulle gift in de collectebus  

bij de uitgang?                                     Hartelijk dank!! 

 


