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INTROITUS  (Ps. 26, 7.9) 

Exaudi Domine vocem 
meam, qua clamavi ad 
te. Adiutor meus esto, 
ne derelinquas me, 
neque despicias me, 
Deus salutaris meus. 

 Heer, luister naar mijn 
bidden en smeken. Kom  
mij te hulp, laat mij niet 
alleen, verstoot mij toch 
niet. God, bij U is mijn  
heil. 

 
OPENINGSRITUS 

 
Ordo Missae Orde van Dienst 

KYRIE   HEER ONTFERM U   

GLORIA EER AAN GOD 
 
GEBED 

God, steun voor allen die op U hopen, wees ons 
nabij en luister naar ons gebed. In onze menselijke 
zwakheid kunnen wij niets zonder U. Schenk ons 
altijd de bijstand van uw genade om door het 
naleven van uw geboden, in gedachten en daden 
aan uw wil te beantwoorden. Door onze Heer. 
 
LITURGIE VAN HET WOORD 

 
EERSTE LEZING  (Ezechiël 17, 22-24) 

Dit zegt de Heer God: “Dan zal Ik zelf van de top van 
de hoge ceder een twijgje nemen en dat in de 
grond zetten; van de bovenste van de jonge takken 
zal Ik een twijgje plukken en Ik zelf zal het planten 
op een hoge en verheven berg, op het gebergte van 

Israëls hoogland zal Ik het planten. Het zal takken 
dragen, vrucht vormen en een prachtige ceder 
worden. Daaronder zullen alle vogels van allerlei 
gevederte nestelen; in de schaduw van zijn takken 
zullen ze nestelen. En alle bomen van het open veld 
zullen erkennen dat Ik, de Heer, een sappige boom 
heb doen verdorren en een dorre boom tot bloei 
gebracht heb; Ik, de Heer, heb het gezegd en Ik zal 
het doen.” Woord van de Heer - Wij danken God. 
 

ANTWOORDPSALM uit psalm 91 (92) 

 

Keervers: Hoe heerlijk is het de Heer te prijzen. 
 

Hoe heerlijk is het de Heer te prijzen, uw Naam, 
Allerhoogste, te loven. Uw goedheid te melden 
iedere ochtend en heel de nacht door uw trouw. 
Keervers 
 

De vromen schieten als palmbomen op, als 
Libanon-ceders gedijend; zij zijn geplant bij het huis 
van de Heer, zij komen tot bloei in Gods voorhof. 
Keervers 
 

Ook als zij reeds oud zijn dragen zij vruchten, zij 
blijven sappig en fris. Zij wijzen hoe rechtvaardig de 
Heer is, mijn Rots, in Hem is geen onrecht.  
Keervers 
 

TWEEDE LEZING  (2 Korinthiërs 5, 6-10) 

Broeders en zusters, Daarom houden wij altijd 
goede moed. Wij zijn ons bewust dat wij, zolang wij 
thuis zijn in het lichaam, ver zijn van de Heer. Wij 
leven in geloof, wij zien Hem niet. Maar wij houden 
moed en zouden liever uit dit lichaam verhuizen om 
onze intrek te nemen bij de Heer. Daarom is onze 
enige eerzucht, hetzij thuis hetzij in den vreemde, 
Hem te behagen. Want allen moeten wij voor 
Christus’ rechterstoel verschijnen, opdat ieder het 
loon ontvangt voor wat hij in dit leven heeft 
gedaan, goed of kwaad.  
Woord van de Heer - Wij danken God. 

 
ALLELUIA  (Lc. 19, 38) 

Alleluia. Gezegend de Koning die komt in de Naam 
des Heren. Alleluia. 
 
ofwel:  ALLELUIA  (Ps. 20, 1) 

Alleluia. Domine, in 
virtute tua laetabitur 
rex: et super salutare 
tuum exsultabit 
vehementer. Alleluia. 

 Alleluia. Heer, over uw 
kracht verheugt zich de 
koning; en over uw heil 
jubelt hij uitbundig. 
Alleluia. 

 
EVANGELIE  (Marcus 4, 26-34) 

In die tijd zei Jezus tot de menigte: “Het gaat met 
het Rijk Gods als met een man die zijn land bezaait; 
hij slaapt en staat op, ‘s nachts en overdag, en 
onderwijl kiemt het zaad en schiet op, maar hij 
weet niet hoe. Uit eigen kracht brengt de aarde 
vruchten voort, eerst de groene halm, dan de aar, 
dan het volgroeide graan in de aar. Zodra de vrucht 
het toelaat, slaat hij er de sikkel in, want het is tijd 
voor de oogst.” En verder: “Welke vergelijking 
kunnen we vinden voor het Rijk Gods en in welke 
gelijkenis zullen we het voorstellen? Het lijkt op een 
mosterdzaadje. Wanneer dat gezaaid wordt in de 
grond, is het wel het allerkleinste zaadje op aarde; 
maar eenmaal gezaaid, schiet het op en wordt 
groter dan alle tuingewassen, en het krijgt grote 
takken, zodat de vogels in zijn schaduw kunnen 
nestelen.” In vele dergelijke gelijkenissen 
verkondigde Hij hun zijn leer op de wijze die zij 
konden verstaan. Anders dan in gelijkenissen sprak 
Hij niet tot hen, maar eenmaal met zijn leerlingen 
alleen, gaf Hij van alles uitleg. 
Woord van de Heer – Wij danken God 
 
HOMILIE 
 

CREDO GELOOFSBELIJDENIS 
 

VOORBEDEN 
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EUCHARISTISCHE LITURGIE 

 
OFFERTORIUM  (Ps. 15, 7.8) 

Benedicam Dominum, 
qui mihi tribuit 
intellectum: providebam 
Deum in conspectu meo 
semper: quoniam a 
dextris est mihi, ne 
commovear. 

 Ik zegen de Heer, die  
mij inzicht schonk; ik 
houd de Heer 
voortdurend voor ogen, 
want Hij staat mij 
terzijde, opdat ik niet 
wankel. 

 
DIENST VAN DE EUCHARISTIE  
 

GEBED OVER DE GAVEN 

God, Gij schenkt ons deze gaven als voedsel voor 
ons lichaam en als sacrament om ons geestelijk te 
vernieuwen. Wij bidden U: laat hun steun voor 
lichaam en geest ons nimmer ontbreken.  
Door Christus onze Heer. 
 

PREFATIE  (II 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: per Christum 
Dominum nostrum. 
Qui, humanis miseratus 
erroribus, de Virgine 
nasci dignatus est. Qui, 
crucem passus, a 
perpetua morte  
nos liberavit et, a 
mortuis resurgens, 
vitam nobis donavit 
aeternam. Et ideo cum 
Angelis et Archangelis, 
cum Thronis et 

 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. Die 
met ons onbestendig lot 
begaan, is vlees 
geworden, geboren uit 
de Maagd; die, aan het 
kruis gestorven, ons 
gered heeft van de dood 
die eeuwig duren zou; 
die, opgestaan 
voorgoed, ons doet 
voortleven tot in 
eeuwigheid. Daarom, 
met alle Engelen, 

Dominationibus, 
cumque omni militia 
caelestis exercitus, 
hymnum gloriae tuae 
canimus, sine fine 
dicentes: 

Machten en Krachten, 
met allen die staan voor 
uw troon, loven en 
aanbidden wij U en 
zingen U toe met de 
woorden: 

 

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. 
Hosánna in excélsis. 

 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  
 
COMMUNIERITUS 

 
Ordo Missae Orde van Dienst 

PATER NOSTER  ONZE VADER 

AGNUS DEI LAM GODS 

COMMUNIE  
 
COMMUNIO  (Ps. 26, 4) 

Unam petii a Domino, 
hanc requiram: ut 
inhabitem in domo 
Domini omnibus diebus 
vitae meae. 

 Eén ding vraag ik de Heer, 
meer zal ik niet wensen: 
dat ik in Gods huis mag 
wonen zolang ik leef. 

 
COMMUNIE-TEKST   (Joh. 17, 11) 

Dit zegt de Heer: Heilige Vader, bewaar in uw Naam 
hen die Gij Mij gegeven hebt, opdat zij één mogen 
zijn zoals Wij. 
 
 

GEBED NA DE COMMUNIE 

Heer, wij hebben de heilige Communie ontvangen 
en vragen U: laat dit sacrament, dat het teken is van 
de vereniging van alle gelovigen in U, ook 
daadwerkelijk de eenheid in uw Kerk tot stand 
brengen. Door Christus onze Heer. 
 
SLOTRITEN 

 
MEDEDELINGEN 
 
ZEGEN EN WEGZENDING 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         (Marcus 4, 26-34) 
 
. . . “Welke vergelijking kunnen we vinden voor het Rijk Gods en 

in welke gelijkenis zullen we het voorstellen?  
Het lijkt op een mosterdzaadje. . . 

 


