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INTREDEZANG  ‘De dag gaat open ’  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name, 
voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen, 
zag Hij ons aan en bracht ons tesamen, 
God onze Vader. 
 

Door U geschapen om uit U te leven; 
hartslag en adem, hebt Gij ons gegeven, 
land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven, 
oorsprong en toekomst. 
 

Wilt Gij vandaag en tot het eind der dagen 
ons doen en laten zuiveren en dragen 
dan stijgt de vreugde van uw welbehagen 
in onze wereld. 

Aan U ons loflied: glorie aan de Vader, 
dank aan de Zoon die ons bestaan aanvaardde, 
zijn Geest geleide ons en onze aarde  
naar de voltooiing. 
 
OPENINGSRITUS 

 
Ordo Missae Orde van dienst 
(Zie Laus Deo 333 - 335) (Zie Laus Deo 255 - 258) 

KYRIE   HEER ONTFERM U   

GLORIA EER AAN GOD   
 
GEBED 

God, wanneer de machtigen der aarde uw volk 
bedreigen, zijt Gij het die ons redt. In Jezus zien wij 
hoe Gij het opneemt voor de kleinen. Geef ons een 
onwankelbaar vertrouwen; laat ons in vreugde en 
verdriet belijden dat Gij de God van leven zijt, dat Gij 
uw dienaars redt in tijd en eeuwigheid. Door onze 
Heer Jezus Christus, uw Zoon. . . 
 
LITURGIE VAN HET WOORD 

 
EERSTE LEZING  (Wijsheid 2, 12. 17-20) 
De ongelovigen zeggen: “Wij willen de vrome 
belagen; want hij is ons een ergernis, en is een 
aanklacht tegen onze lauwheid. Hij beschuldigt ons 
dat wij de wet niet onderhouden en verwijt ons onze 
tuchteloosheid. Laat ons eens zien of zijn woorden 
wel waar zijn en nemen we als proef op de som wat 
er gebeurt bij zijn dood. Want als de rechtvaardige 
een zoon van God is, zal God hem te hulp komen en 
hem bevrijden uit de greep van zijn vijand. 
Onderwerpen wij hem aan een smadelijke proef om 
met foltering te achterhalen hoe zachtmoedig hij is en 
om ons te overtuigen van zijn verdraagzaamheid. 
Laten we hem veroordelen tot een schandelijke dood; 
naar eigen zeggen geniet hij immers bijzondere 
bescherming.” 
Woord van de Heer - Wij danken God. 

TUSSENZANG  uit psalm 54 
 

REFREIN   
 
 
 
 
 
 
 

God, sta mij bij met uw Naam,  
kom voor mij op met uw macht.  
Luister, o god, naar mijn bede,  
hoor wat mijn mond u zegt.   Refrein 
 

Overmoedigen vallen mij aan,  
brutaal staan zij mij naar het leven,  
zonder te denken aan God.   Refrein 
 

Toch is het God die mij helpt,  
de Heer die mijn leven bewaart.  
Offeren zal ik U dan van harte,  
prijzen, o Heer, uw weldadige Naam.  Refrein 
 
TWEEDE LEZING  (Jakobus 3, 16 - 4, 3) 

Broeders en zusters, Waar naijver en eerzucht 
heersen, daar treft men ook onrust aan en allerlei 
minderwaardige praktijken. De wijsheid van omhoog 
is vóór alles rein, maar ook vredelievend, vriendelijk, 
altijd voor rede vatbaar, rijk aan barmhartigheid en 
vruchten van goede daden, onpartijdig en oprecht. 
Gerechtigheid is een vrucht van de vrede en slechts 
wie de vrede nastreven zullen haar oogsten. Waar 
komen bij u die vechtpartijen en ruzies vandaan? 
Toch alleen van uw eigen hartstochten, die u niet met 
rust laten? Gij begeert dingen die gij niet kunt krijgen. 
Gij moordt en benijdt en gij kunt uw doel niet 
bereiken. Dan gaat gij vechten en strijden. Gij hebt 
niets, omdat gij niet bidt. En als gij bidt, krijgt ge het 
niet, omdat gij verkeerd bidt, met de bedoeling 
namelijk om wat ge krijgt uit te geven voor uw boze 
lusten. Woord van de Heer - Wij danken God 
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ALLELUIA  (Lc. 19, 38) 

Alleluia. Gezegend de Koning die komt in de Naam 
des Heren. Alleluia. 
 

EVANGELIE  (Marcus 9, 30-37) 

In die tijd gingen Jezus en zijn leerlingen weg van de 
berg en trokken Galilea door; maar Hij wilde niet dat 
iemand het te weten kwam, want Hij was bezig zijn 
leerlingen te onderrichten. Hij zeide hun: “De 
Mensenzoon wordt overgeleverd in de handen der 
mensen en ze zullen Hem doden; maar drie dagen na 
zijn dood zal Hij weer opstaan.” Zij begrepen die 
woorden wel niet, maar schrokken ervoor terug Hem 
te ondervragen. Zij kwamen in Kafarnaüm en, 
eenmaal thuis, ondervroeg Hij hen: “Waar hebt ge 
onderweg over getwist?” Maar zij zwegen, want zij 
hadden onderweg een woordenwisseling gehad over 
de vraag, wie de grootste was. Toen zette Hij zich 
neer, riep de twaalf bij zich en zei tot hen: “Als 
iemand de eerste wil zijn, zal hij de laatste van allen 
moeten wezen en de dienaar van allen.” Hij nam een 
kind en zette het in hun midden; Hij omarmde het en 
sprak tot hen: “Wie een kind als dit opneemt in mijn 
Naam, neemt Mij op; en wie Mij opneemt, neemt niet 
Mij op, maar Hem die Mij gezonden heeft.” 
Woord van de Heer - Wij danken God. 
 

HOMILIE 
 

GELOOFSBELIJDENIS  - Gesproken 
 

VOORBEDEN 
 

EUCHARISTISCHE LITURGIE 
 

OFFERANDEZANG   
‘Heer U bent mijn leven’  –   Emmanuel/Van Belle 
 

DIENST VAN DE EUCHARISTIE  (Laus Deo 262-263) 
 

GEBED OVER DE GAVEN 

Heer, neem genadig de gaven van uw volk aan. Geef 
dat wij in de viering van dit mysterie ontvangen wat wij 

in oprecht geloof belijden. Door Christus onze Heer. 
 

PREFATIE  (VIII 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: 
Quia filios, quos longe 
peccati crimen abstulerat, 
per sanguinem Filii tui 
Spiritusque virtute, in 
unum ad te denuo 
congregare voluisti: ut 
plebs, de unitate Trinitatis 
adunata, in tuae laudem 
sapientiae multiformis 
Christi corpus templum-
que Spiritus nosceretur 
Ecclesia. 
Et ideo, choris angelicis 
sociati, te laudamus in 
gaudio confitentes: 

 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 uw 
kinderen die door de zonde 
van U waren vervreemd, 
opnieuw bij U willen 
samenbrengen door het 
bloed van uw Zoon en de 
kracht van de Geest: één 
volk, uit de drieëne God, 
lichaam van Christus, 
tempel van de Geest, uw 
Kerk op aarde: tot lof van 
uw veelvoudige wijsheid. 
Daarom, met de koren van 
de Engelen, loven en 
aanbidden wij U en zingen 
vol vreugde: 

 

SANCTUS & BENEDICTUS HEILIG,  
 

EUCHARISTISCH GEBED 
 

COMMUNIERITUS 
 

Ordo Missae Orde van dienst 
(Laus Deo 344- 347) (Laus Deo 327 - 330) 

PATER NOSTER  ONZE VADER 

AGNUS DEI LAM GODS 

COMMUNIE  
 

COMMUNIEZANG  
‘Be still for the presence of The Lord ’  - Shephard 
 

Be still for the presence of the Lord 
The Holy One is here Come bow before Him now  

With reverence and fear In Him no sin is found   
We stand on holy ground Be still for the presence of 
the Lord The Holy One is here 
 

Be still for the glory of the Lord   
Is shining all around He burns with holy fire   
With splendor He is crowned How awesome is the sight 

Our radiant King of light Be still for the glory of the 
Lord Is shining all around 
 

Be still for the power of the Lord  
Is moving in this place He comes to cleanse and heal  
To minister His grace No work too hard for Him  
In faith receive from Him Be still for the power of the 
Lord Is moving in this place. 
 
GEBED NA DE COMMUNIE 

Heer, door uw sacrament geeft Gij ons nieuwe kracht. 
Blijf ons in uw goedheid omringen met uw zorg, zodat 
wij de genade van de verlossing ontvangen in de 
viering van dit mysterie en in het leven van elke dag. 
Door Christus onze Heer. 
 

SLOTRITEN 
 

MEDEDELINGEN 
 

ZEGEN EN WEGZENDING 
 

SLOT:  Orgelspel               
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(Marcus 9, 30-37) 
 

. . . en wie Mij opneemt, neemt niet Mij op,  
  maar Hem die Mij gezonden heeft.”. . . 


