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INTROITUS  (Ps. 30, 3-4) 

Esto mihi in Deum 
protectorem et in locum 
refugii, ut salvum me 
facias. Quoniam 
firmamentum meum, et 
refugium meum es tu: et 
propter nomen tuum dux 
mihi eris, et enutries me. 

 God, laat mij bij U 
bescherming vinden,  
wees mij een veilige 
toevlucht, want Gij zijt 
mijn steun en sterkte; 
geef mij leiding en help 
mij verder omwille van  
uw Naam. 

 
OPENINGSRITUS 

 
Ordo Missae Orde van Dienst 

KYRIE   HEER ONTFERM U   

GLORIA EER AAN GOD   
 
GEBED 
God, Gij zegt te wonen in hen die goed zijn en 
oprecht van hart. Help ons door uw genade zo te 
leven dat Gij bij ons verblijf wilt nemen. Door onze 
Heer. 
 
LITURGIE VAN HET WOORD 

 
EERSTE LEZING  (Leviticus 13, 1-2. 45-46) 

De Heer sprak tot Mozes: “Heeft iemand een gezwel, 
uitslag of een vlek op zijn huid en gaat het lijken op 
huidziekte, dan moet men hem bij de priester Aaron 
of bij een priester van diens geslacht brengen. 
Degene die aan huidziekte lijdt moet in gescheurde 

kleren lopen en zijn haren los laten hangen; hij moet 
zijn baard bedekken en roepen: onrein, onrein! 
Zolang de ziekte duurt is hij onrein; hij moet apart 
wonen en buiten het kamp blijven.” 
Woord van de Heer - Wij danken God. 
 

ANTWOORDPSALM  uit psalm 31 (32) 
 

KEERVERS: Mijn toevlucht zijt Gij, mijn redder in  
    nood, gij hult mij in voorspoed en vreugde. 
 

Gelukkig degene wiens fout werd vergeven, wiens 
zonde door God werd bedekt. Gelukkig de mens die 
geen schuld heeft bij God, wiens hart geen misdaad 
verbergt.  
Keervers 
 

Toen heb ik mijn zonde beleden voor U, mijn schuld 
niet langer ontkend. Ik sprak: Voor de Heer beken ik 
mijn fout; toen hebt Gij mijn zonde vergeven. 
Keervers 
 

Want talrijke rampen treffen de zondaar, maar God 
beschermt die vertrouwen op Hem. Weest blij in de 
Heer, alle vromen, verheugt u en jubelt, oprechten 
van hart.  
Keervers 
 

TWEEDE LEZING  (1 Korinthiërs 10, 31 - 11, 1) 

Broeders en zusters, Of gij dus eet of drinkt, of wat 
gij ook doet, doet alles ter ere Gods. Geeft geen 
aanstoot, noch aan Joden noch aan Grieken noch 
aan Gods kerk; ook ik tracht allen zoveel mogelijk ter 
wille te zijn, en zoek niet mijn eigen voordeel maar 
dat van de gemeenschap, opdat allen gered worden.  
Weest mijn navolgers, zoals ik het ben van Christus. 
Woord van de Heer - Wij danken God. 
 

ALLELUIA  (Joh. 8, 12) 

Alleluja. Ik ben het licht van de wereld, zegt de Heer; 
wie Mij volgt zal het licht des levens bezitten.  
Alleluja. 

EVANGELIE  (Marcus 1, 40-45) 

In die tijd kwam er een melaatse bij Jezus die op zijn 
knieën viel en Hem smeekte: “Als Gij wilt, kunt Gij 
mij reinigen.” Door medelijden bewogen stak Hij de 
hand uit en raakte hem aan en sprak tot hem: “Ik wil, 
word rein.” Terstond verdween de melaatsheid en 
was hij gereinigd. Terwijl Hij hem wegstuurde, 
vermaande Hij hem met klem: “Zorg ervoor dat ge 
aan niemand iets zegt, maar ga u laten zien aan de 
priester en offer voor uw reiniging wat Mozes heeft 
voorgeschreven, om ze het bewijs te leveren.” 
Eenmaal vertrokken begon de man zijn verhaal 
overal in het openbaar te vertellen en ruchtbaarheid 
aan de zaak te geven, met het gevolg dat Jezus niet 
meer openlijk in de stad kon komen, maar buiten op 
eenzame plaatsen verbleef. Toch kwamen de 
mensen van alle kanten naar Hem toe.  
Woord van de Heer - Wij danken God. 
 
HOMILIE 
 
CREDO GELOOFSBELIJDENIS 
 
VOORBEDEN 
 
EUCHARISTISCHE LITURGIE 

 

OFFERTORIUM (Ps. 118, 12.13) 
Benedictus es Domine, 
doce me iustificationes 
tuas: benedictus es 
Domine, doce me 
iustificationes tuas: in 
labiis meis pronuntiavi 
omnia iudicia oris tui. 

 Gezegend zijt Gij, Heer, 
leer mij uw beschikkingen 
kennen; gezegend zijt Gij, 
Heer, leer mij uw 
beschikkingen kennen; 
met mijn lippen heb ik al 
de voorschriften van uw 
mond verkondigd. 

  

DIENST VAN DE EUCHARISTIE  
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GEBED OVER DE GAVEN 

Heer, wij bidden U: laat deze Eucharistie ons 
zuiveren en vernieuwen, en aan allen die uw wil 
volbrengen het geluk geven dat Gij hebt beloofd. 
Door Christus onze Heer. 
 
PREFATIE  (V van de zondagen door het jaar) 

Vere dignum et iustum 
est, aequum et salutare 
nos tibi semper et ubique 
gratias agere: Domine, 
sancte Pater, omnipotens 
aeterne Deus: 
Qui omnia mundi 
elementa fecisti, et vices 
disposuisti temporum 
variari; hominem vero 
formasti ad imaginem 
tuam, et rerum ei 
subiecisti universa 
miracula, ut vicario 
munere dominaretur 
omnibus quae creasti et  
in operum tuorum 
magnalibus iugiter te 
laudaret, per Christum 
Dominum nostrum. 
Unde et nos, cum 
omnibus Angelis te 
laudamus, iucunda 
celebratione clamantes: 

 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. 
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: 

 
SANCTUS & BENEDICTUS 

 

HEILIG, 

Sanctus, Sanctus, Sanctus 
Dóminus Deus Sábaoth. 
Pleni sunt caeli et terra 
glória tua. Hosánna in 
excélsis. Benedictus qui 
venit in nómine Dómini. 

 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 

Hosánna in excélsis. de naam des Heren.  
Hosanna in den hoge. 

 

EUCHARISTISCH GEBED  
 

COMMUNIERITUS 
 
Ordo Missae Orde van Dienst 

PATER NOSTER  ONZE VADER 

AGNUS DEI LAM GODS 

COMMUNIE COMMUNIE 
 
COMMUNIO  (Ps. 77, 29-30) 

Manducaverunt et 
saturati sunt nimis, et 
desiderium eorum attulit 
eis Dominus: non sunt 
fraudati a desiderio suo. 

 De Heer gaf zijn volk wat 
het verlangde: zij konden 
eten en werden verzadigd; 
zo werd hun verwachting 
vervuld. 

 
GEBED NA DE COMMUNIE 

Heer, Gij hebt ons laten proeven van de hemelse 
vreugde. Wij bidden U: laat ons altijd verlangen 
naar deze gaven waardoor wij werkelijk leven. Door 
Christus onze Heer. 
 
SLOTRITUS 

 
MEDEDELINGEN 
 
ZEGEN EN WEGZENDING 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           (Marcus 1, 40-45) 
 

… Door medelijden bewogen stak Hij de hand uit en 
raakte hem aan en sprak tot hem: “Ik wil, word rein.” 

Terstond verdween de melaatsheid en was hij gereinigd… 


