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OPENINGSRITUS 
 
Openingszang en begroeting 
 
Schuldbelijdenis 1 
Ik belijd voor de almachtige God, en voor u allen,  
dat ik gezondigd heb in woord en gedachte in doen en laten, door mijn  
schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de 
heilige Maria, altijd maagd, alle engelen en heiligen, en u, broeders en 
zusters, voor mij te bidden tot de Heer, onze God. 
Moge….Amen. 
 
Schuldbelijdenis 2 
Heer, die de rouwmoedigen troost, ontferm U over ons. Heer ontferm 
U over ons. 
Christus, die gekomen zijt voor de zindaars, ontferm U over ons. 
Christus ontferm U over ons. 
Heer, die onze voorspreker zijt aan de rechterhand, ontferm U over ons. 
Heer ontferm U over ons. Moge…. Amen 
 

Na schuldbelijdenis 1  wordt gezegd of gezongen: 
 

Heer, Ontferm U 
Heer, ontferm U. 2x 
Christus, ontferm U. 2x  

Heer, ontferm U. 2x  
 

Of Kyrie, eleison. Christe, eleison. Kyrie, eleison. 
 
Lofzang 
 

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. 
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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. 
 

Of Gloria 
 

Gloria in exelsis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis. 
Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias 
agimus tibi propter magnam gloriam tuam, Domine Deus, Rex 
caelestis, Deus Pater omnipotens. Domine Fili Unigenite, Iesu Christe, 
Domine Deus, Agnes Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, 
miserere nobis; qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem 
nostram. Qui sedes ad dexteram Patris, miseree nobis. Quoniam tu 
solus Sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum 
Sancto Spiritu: in gloria Dei Patris. Amen. 
 
Gebed 
 

DIENST VAN HET WOORD 
Eerste lezing Num., 11, 25-29 
Uit het boek Numeri 
In die dagen daalde de Heer neer in een wolk, sprak tot Mozes en legde 
een deel van de geest die op Mozes rustte, op de zeventig oudsten. 
En toen de geest op hen rustte, profeteerden zij, maar later hebben zij 
het niet meer gedaan. Nu waren er twee mannen in het kamp gebleven.  
De een heette Eldad, de ander Medad.  
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Ook op hen rustte de geest - zij stonden op de lijst al waren zij niet naar 
de tent gegaan - en zij profeteerden in het kamp. Een jongen ging het 
ijlings aan Mozes vertellen en zei: „Eldad en Medad zijn aan het 
profeteren in het kamp." Jozua, de zoon van Nun, die reeds als 
jongeman in dienst van Mozes gekomen was, zei daarop tot Mozes: 
„Mijn heer, dat moet u hen verbieden." Mozes zei hem: „Waarom komt 
u voor mij op? Ik zou willen dat heel het volk van de Heer profeteerde  
en dat de Heer zijn geest op hen legde." Woord van de Heer.  
Wij danken God. 
 

tussenzang (Ps. 19) 
Refrein:  Rechtmatig zijn al zijn bevelen. 
 
De wet van de Heer is volkomen, zij sterkt de onzekere geest. 
Zijn voorschriften zíjn betrouwbaar, onwetenden maken zij wijs. 
 
Het woord van de Heer is eerlijk, het blijft in eeuwigheid waar. 
Zijn uitspraken zijn waarachtig, rechtvaardig in iedere zaak. 
 
Uw dienaar neemt ze ter harte, hij wordt er rijk voor beloond. 
Maar wie beseft al zijn feilen? Vergeef mij ook wat ik niet weet. 
 
Bescherm uw knecht tegen hoogmoed, geef die geen macht over mij. 
Dan zal ik rechtschapen en rein zijn, door geen gemeenheid bevlekt. 
 
Tweede lezing Jak., 5, 1 -6 
Uit de brief van de heilige apostel Jakobus 
Broeders en zusters, Gij die rijk zijt: weent en jammert om de rampen 
die over u komen. Uw rijkdom is verrot, uw mooie kleren zijn door 
motten aangetast, uw goud en zilver is verroest. Die roest zal tegen u 
getuigen en als een vuur uw vlees verteren. Schatten hebt gij 
verzameld, terwijl het de laatste dagen zijn.  
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Hoort, het loon dat gij hebt onthouden aan de arbeiders die uw velden 
hebben gemaaid roept luid, en de kreten van uw oogsters zijn 
doorgedrongen tot de oren van de Heer der heerscharen. Gij hebt op 
aarde gezwelgd en gebrast, gij hebt u vetgemest voor de dag van de 
slachting. Gij hebt de rechtvaardige gevonnist en vermoord; hij heeft 
geen verweer tegen u. 
 
ALLELUIA Joh., 14, 5 
Alleluia. 
Ik ben de weg, de waarheid en het leven, zegt de Heer,  
Niemand komt tot de Vader tenzij door Mij. 
Alleluia. 
 
Evangelie Mc., 9, 38-43. 45. 47-48 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus 
In die tijd zei Johannes tot Jezus: „Meester, we hebben iemand die ons 
niet volgt in uw naam duivels zien uitdrijven, en we hebben getracht het 
hem te beletten omdat hij geen volgeling van ons was." Maar Jezus zei: 
„Belet het hem niet, want iemand die een wonder doet in mijn Naam  
zal niet zo grif ongunstig over Mij spreken. „Wie niet tegen ons is, is 
voor ons. „Als iemand u een beker water te drinken geeft omdat gij van 
Christus zijt, voorwaar Ik zeg u: zijn loon zal hem zeker niet ontgaan. 
„Maar als iemand een van deze kleinen die geloven, aanleiding tot 
zonde geeft, het zou beter voor hem zijn als men hem een molensteen 
om de hals deed en in zee wierp. „Dreigt uw hand u aanleiding tot 
zonde te geven, hak ze af; het is beter voor u verminkt het leven binnen 
te gaan dan in het bezit van twee handen in de hel te komen, in het 
onblusbaar vuur. Het is beter voor u kreupel het leven binnen te gaan 
dan in het bezit van twee voeten in de hel te worden geworpen. Het is 
beter voor u met één oog het Rijk Gods binnen te gaan dan in het bezit 
van twee ogen in de hel te worden geworpen, waar hun worm niet 
sterft en het vuur niet gedoofd wordt." Woord van de Heer.  
Wij danken God. 
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Homilie of overweging 
 

Geloofsbelijdenis 
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  
 
Of Credo in unnum Deum,... 
 
Voorbede: 
Antw. Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
 

EUCHARISTIE 
BEREIDING VAN DE GAVEN 

 
Bidt, broeders en zusters,….  
Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van 
zijn naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk. 
Gebed over de gaven 

 

EUCHARISTISCH GEBED 
 

De Heer zij met u. En met uw geest. 
Verheft uw hart. Wij zijn met ons hart bij de heer. 
Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 
    Hij is onze dankbaarheid waardig. 

 

uit de doden, die opgestegen is 
ten hemel, zit aan de rechter- 
hand 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.  
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Wij danken U, goede Vader, voor de blijde boodschap van uw Zoon,  
want uit alle volken en talen hebt Gij zoekende mensen tot de 
gemeenschap van uw kerk geleid. Uw Geest ademt zij in en uit 
en zij voert de mensen tot elkaar; zij worden één van hart. 
De kerk is spiegel van uw vriendelijkheid en wekt een blijde hoop 
in het hart van de mensen. Zij is het teken van uw trouw, ons toegezegd 
voor immer. Daarom loven en prijzen wij uw Naam, en eenstemmig met 
de engelen en heiligen in uw hemel  en met de Kerk op aarde 
roemen wij uw heerlijkheid.  
 

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. 
 

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 Emmaus 
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: NEEMT EN EET HIERVAN, GI J 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:  
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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 MI J TE GEDENKEN. 
 

Verkondigen wij het mysterie van het geloof. 
 

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 Vader, schenk ons de geest van liefde die in Jezus was  
zodat de kerk, bemoedigd en gesterkt, opbloeit tot nieuw leven. 
 

Bevestig de band van eenheid tussen allen die tot gemeenschap  
geroepen en begenadigd zijn, rondom paus N. en onze bisschop N.  
Maak uw kerk te midden van een verdeelde wereld tot een instrument 
dat geloofwaardig en volhardend de eenheid en de vrede dient. 
Erbarm U, Vader, over onze broeders en zusters N.N. 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, (met de 
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heilige N.N.) 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. 
 

Gebed des Heren 
Onze vader die in de hemelen zijt, 
Uw naam worde geheiligd 
Uw koninkrijk 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 
 
Verlos ons, Heer…… 
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in 
eeuwigheid.   
 

Vredesritus 
 

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,  
ontferm U over ons. 
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,  
ontferm U over ons. 
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,  
geef ons de vrede. 
 
Of Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: miserere nobis. (herhalen) 
 Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: dona nobis pacem. 

Pater noster, qui es in caelis: 
sanctificétur nomen tuum; 
advéniat regnum tuum; 
fiat volúntas tua, sicut in caelo, 
et in terra. Panem nostrum 
cotidiánum da nobis hódie; 
et dimítte nobis débita nostra, 
sicut et nos dimíttimus 
debitóribus nostris; et ne nos 
indúcas in tentatiónem; sed 
líbera nos a malo. 
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Uitnodiging tot de communie 
 
Zalig zij… 
Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt, maar spéék en ik zal 
gezond worden. 
 
Communiezang 
 
Gebed na de communie 
 

SLOTRITUS 
Zegen en wegzending 
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