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OPENINGSRITUS 

 

 

Openingslied: GvL 539 Voor alle heil’gen couplet 1-2-9-10 

 

Begroeting 

 

Schuldbelijdenis: GvL 703 

 

Heer, ontferm U: GvL 224 

 

Eer aan God (gebeden) 

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. 

 

Gebed 
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DIENST VAN HET WOORD 

 

 

Eerste lezing - Apokalyps 7, 2-4.9-14 

Ik, Johannes, zag een andere engel opstijgen van de opgang der zon 

met het zegel van de levende God. En hij riep met luide stem tot de 

vier engelen aan wie macht gegeven was schade toe te brengen aan 

de aarde en de zee: ‘Brengt geen schade toe aan de aarde noch aan 

de zee noch aan de bomen voordat wij de dienstknechten van onze 

God met het zegel op hun voorhoofd getekend hebben.’ En ik 

vernam het aantal getekenden: honderdvierenveertigduizend waren 

er uit alle stammen van de kinderen van Israël. Daarna zag ik een 

grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle rassen en stammen en 

volken en talen. Zij stonden voor de troon en voor het Lam, gekleed 

in witte gewaden en met palmtakken in de hand. En zij riepen allen 

luid: ‘Aan onze God die op de troon is gezeten en aan het Lam 

behoort de overwinning!’ En al de engelen stonden rondom de 

troon, de oudsten en de vier dieren, en zij wierpen zich op hun 

aangezicht voor de troon en zij aanbaden God, zeggend: ‘Amen! Lof 

en heerlijkheid en wijsheid en dank, eer en macht en sterkte aan 

onze God in de eeuwen der eeuwen, Amen!’ Toen richtte zich één 

van de oudsten tot mij en zei: ‘Wie zijn dat in die witte gewaden en 

waar komen zij vandaan?’ Ik antwoordde hem: ‘Heer, dat weet gij.’ 

Toen zei hij: ‘Dat zijn degenen die komen uit de grote verdrukking, 

die hun gewaden hebben wit gewassen in het bloed van het Lam.’ 

Woord van de Heer - Wij danken God. 

 

Psalm: GvL 24-2 Wie mag bestijgen couplet 1-2-3 

 

Tweede lezing - 1 Johannes, 3, 1-3 

Vrienden, hoe groot is de liefde die de Vader ons betoond heeft! Wij 

worden kinderen van God genoemd en we zijn het ook. De wereld 

begrijpt ons niet en ze kent ons niet omdat zij Hem niet heeft 

erkend. Vrienden, nu reeds zijn wij kinderen van God en wat wij 

zullen zijn is nog niet geopenbaard; maar wij weten dat wanneer het 
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geopenbaard wordt wij aan Hem gelijk zullen zijn omdat wij Hem 

zullen zien zoals Hij is. Wie zulk een heil van God verwacht, maakt 

zich rein zoals Christus rein is. 

Woord van de Heer - Wij danken God.  

 

Halleluja 

 
Cantor: 

Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt,  

en Ik zal u rust en verkwikking schenken.          (Refr. allen) 

 

Evangelie - Matteüs 5, 1-12a 

Toen Jezus de menigte zag ging Hij de berg op, en nadat Hij zich 

had neergezet, kwamen zijn leerlingen bij Hem. Hij nam het woord 

en onderrichtte hen aldus: ‘Zalig de armen van geest, want aan hen 

behoort het Rijk der hemelen. Zalig de treurenden, want zij zullen 

getroost worden. Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen het land 

bezitten. Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want 

zij zullen verzadigd worden. Zalig de barmhartigen, want zij zullen 

barmhartigheid ondervinden. Zalig de zuiveren van hart, want zij 

zullen God zien. Zalig die vrede brengen, want zij zullen kinderen 

van God genoemd worden. Zalig die vervolgd worden om de 

gerechtigheid, want hun behoort het Rijk der hemelen. Zalig zijt gij 

wanneer men u beschimpt, vervolgt en lasterlijk van allerlei kwaad 

beticht om Mijnentwil: Verheugt u en juicht, want groot is uw loon 

in de hemel.’ 

Woord van de Heer - Wij danken God. 

 

Acclamatie: Halleluja 
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Overweging 

 

Geloofsbelijdenis: GvL 722 

 

Voorbeden  

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

 

 

 

DE EUCHARISTIE 

 

 

Gereedmaken van de gaven 

 

Offerande 

 

Offerandelied: GvL 126-1 Als God ons thuisbrengt 

 

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. 

 

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. 

Want vandaag vieren wij het feest van uw eigen Stad. Zij is onze 

moeder, het hemelse Jeruzalem. Daar klinkt al uit een kring van 

onze broeders in eeuwigheid uw lof. Daarheen zijn wij als pelgrims 

onderweg. Geleid door het geloof spoeden wij ons voort, vol 
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vreugde om de verheerlijking van deze kinderen der kerk, in wij Gij 

ons, zwakke mensen, een steun en voorbeeld schenkt. 

Daarom, met de ontelbare menigte van engelen en heiligen, 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: GvL 731 

 

Acclamatie in euch. gebed: Als wij dan eten 

 

 

COMMUNIERITUS 

 

 

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. Want van U is het koninkrijk en 

de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. 
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Vredeswens 

 

Lam Gods: GvL 334 

 

Uitnodiging tot de communie en communie-uitreiking 

 

Communielied: Zaligsprekingen - Sant Egidio 

 

Zalig de armen van geest, 

want hen behoort het rijk der hemelen. 

Zalig de treurenden, 

want getroost zullen zij worden. 

Tot de vermoeiden zegt de Heer, 

kom tot mij en ik geef u rust. 

 

Zalig de zachtmoedigen, 

want zij zullen het land bezitten. 

Zalig zij die honger hebben 

en dorsten naar gerechtigheid. 

Gij zult het ware brood eten 

dat u voor altijd verzadigt. 

 

Zalig de barmhartigen, 

barmhartigheid zullen zij kennen. 

Zalig de zuiveren van hart 

omdat zij God zullen zien. 

Van zonde zijt gij vrijgekomen 

door het woord van onze Heer. 

 

Zalig zijn zij die vrede stichten 

kinderen Gods zal men hen noemen. 

Zalig diegenen die vervolgd zijn 

omwille van mijn gerechtigheid. 

Het Koninkrijk der Hemelen 

heb Ik voor ieder van hen voorbereid. 
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Zalig zijt gij die wordt beledigd 

en gij die altijd wordt vervolgd. 

Ze zullen slecht over u spreken 

u vals beschuldigen om Mij. 

Verheugt u allen en jubelt 

want groot zal uw beloning zijn. 

 

 

Gebed na de communie 

 

 

 

SLOT VAN DE VIERING 

 

 

Zegen en wegzending 

 

Slotlied: GvL 415 Dankt, dankt nu allen God 

 

 

 

 

 

 

 

Mogen wij rekenen op een gulle gift in de collectebus  

bij de uitgang?                                     Hartelijk dank!! 

 

 

 

 

 

 

 


