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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 een nieuwe verbond met ons sluit om onze misstappen te 
vergeven, ontferm U over ons. 
Heer, ontferm U over ons. 
 

Christus,  die de zonden van allen hebt gedragen en voor ons zondaars 
een voorspraak zijt, ontferm U over ons. 
Christus, ontferm U over ons. 
 

Heer, die de dood van de zondaar niet wilt, maar dat hij zich bekeert en 
leeft, ontferm U over ons. 
Heer, ontferm U over ons. 
Moge….Amen. 
 
Na schuldbelijdenis 1 en 2 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. 
 
Gebed 
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DIENST VAN HET WOORD 
 

Eerste lezing Jer., 31, 31-34 
Uit de Profeet Jeremia 
Er komt een tijd - godsspraak van de Heer - dat ik met Israël een nieuw 
verbond sluit. Geen verbond zoals ik met hun voorvaderen gesloten 
heb, toen ik hen bij de hand heb genomen om hen uit Egypte te leiden. 
Want dat verbond hebben zij verbroken, ofschoon ik hun meester was 
- godsspraak van de Heer -. Dit is het nieuwe verbond dat ik in de 
toekomst met Israël sluit: Ik leg mijn wet in hun binnenste, 
ik grif ze in hun hart. Ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. 
Dan hoeft niemand een ander nog voor te houden: Leer de Heer 
kennen. Want iedereen, groot en klein kent mij dan - godsspraak van de 
Heer -. Dan vergeef ik hun misstappen, ik denk niet meer aan hun 
zonden. Zo spreekt de Heer.  
Wij danken God. 
 
Antwoordpsalm Psalm 51 
Ref.    Schep in mij een zuiver hart, mijn God. 
 
God, ontferm U over mij in uw barmhartigheid, delg mijn zondigheid in 
uw erbarmen.Was mijn schuld volkomen van mij af, reinig mij van al mijn 
zonden. 
 
Schep in mij een zuiver hart, mijn God, geef mij weer een vastberaden 
geest. Wil mij niet verstoten van uw Aanschijn, neem uw heilige Geest 
niet van mij weg. 
 
Geef mij weer de weelde van uw zegen, maak mij sterk in 
edelmoedigheid. Dan zal ik de dwalenden uw wegen Ieren, alle 
schuldigen terugvoeren tot U. 
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Tweede lezing Hebr., 5, 7-9 
Uit de brief aan de Hebreeën 
Broeders en zusters, In de dagen van het sterfelijk leven heeft Christus 
onder luid geroep en geween gebeden en smekingen opgedragen aan 
God die Hem uit de dood kon redden. Om zijn vroomheid is Hij 
verhoord: hoewel Hij Gods Zoon was heeft Hij in de school van het lijden 
gehoorzaamheid geleerd; en toen Hij het einde had bereikt is Hij voor 
allen die Hem gehoorzamen oorzaak geworden van eeuwig heil.  
Zo spreekt de Heer.  
Wij danken God. 
 

VERS VOOR HET EVANGELIE Joh., 72, 26 
Wil iemand Mij dienen dan moet hij Mij volgen, zegt de Heer,  
waar Ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. 
 

Evangelie Joh., 72, 20-33 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes 
Onder degenen die bij gelegenheid van het feest optrokken ter 
aanbidding waren ook enige Grieken. Deze nu klampten Filippus van 
Betsaïda in Galilea aan en vroegen hem: „Heer, wij zouden Jezus graag 
spreken." Filippus ging het aan Andreas vertellen en tenslotte brachten 
Andreas en Filippus de boodschap aan Jezus over. Jezus echter 
antwoordde hun: „Het uur is gekomen, dat de Mensenzoon verheerlijkt 
wordt.  „Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: als de graankorrel niet in de 
aarde valt blijft hij alleen; maar als hij sterft brengt hij veel vrucht voort. 
„Wie zijn leven bemint verliest het; maar wie zijn leven in deze wereld 
haat zal het ten eeuwigen leven bewaren. „Wil iemand Mij dienen dan 
moet hij Mij volgen; waar Ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. 
„Als iemand Mij dient zal de Vader hem eren." „Nu is mijn ziel ontroerd. 
„Wat moet Ik zeggen ? „Vader, red Mij uit dit uur? „Maar daarom juist 
ben Ik tot dit uur gekomen. „Vader, verheerlijk uw Naam." Toen kwam 
er een stem vanuit de hemel: „Ik heb Hem verheerlijkt en zal Hem 
wederom verheerlijken." Het volk dat er bij stond te luisteren zei dat 
het gedonderd had. Anderen zeiden: „Een engel heeft tot Hem 
gesproken." Maar Jezus sprak: „Niet om Mij was die stem maar om u. 
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„Nu heeft er een oordeel over de wereld plaats, nu zal de vorst dezer 
wereld worden buitengeworpen; en wanneer Ik van de aarde zal zijn 
omhooggeheven zal Ik allen tot Mij trekken." Hiermee duidde Hij aan  
welke dood Hij zou sterven. Zo spreekt de Heer.  
Wij danken God. 
 
Homilie of overweging 
 
Geloofsbelijdenis 
Ik geloof in één God de almachtige 
Vader Schepper van hemel en 
aarde, van al wat  zichtbaar en 
onzichtbaar is. En in één Heer, 
Jezus Christus, 
eniggeboren Zoon van God, 
vóór alle tijden geboren uit de 
Vader. God uit God, licht uit licht, 
ware God uit de ware God. 
Geboren, niet geschapen, één in 
wezen met de Vader, en door wie 
alles geschapen is. Hij is voor ons, 
mensen, en omwille van ons heil 
uit de hemel neergedaald. Hij heeft 
het vlees aangenomen door de 
heilige Geest uit de Maagd Maria 
en is mens geworden. Hij werd 
voor ons gekruisigd, Hij heeft 
geleden onder Pontius Pilatus en is 
begraven.  

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

Hij is verrezen op de derde dag, 
volgens de Schriften. Hij is 
opgevaren ten hemel: zit aan de 
rechterhand van de Vader. Hij zal 
wederkomen in heerlijkheid om 
te oordelen levenden en doden 
en aan zijn rijk komt geen einde. 
Ik geloof in de heilige Geest die 
Heer is en het leven geeft 
die voortkomt uit de Vader en 
de Zoon; die met de Vader en de 
Zoon 
tezamen wordt aanbeden en 
verheerlijkt; die gesproken heeft 
door de profeten. Ik geloof in de 
ene, heilige, katholieke en 
apostolische kerk. 
Ik belijd één doopsel tot 
vergeving van de zonden. Ik 
verwacht de opstanding van de 
doden en het leven van het 
komend rijk. Amen 
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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. 

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. Want Gij gunt uw gelovigen de vreugde 
jaarlijks met een zuiver hart naar het paasfeest toe te gaan: dit is een 
tijd van meer toeleg op het bidden, van grotere aandacht voor de liefde 
tot de naaste, een tijd van grotere trouw aan de sacramenten waarin wij 
zijn herboren. Zo groeien wij tot de volheid der genade die Gij uw 
kinderen hebt toegezegd. Daarom, met alle engelen, machten en 
krachten, met allen die staan voor uw troon, loven en aanbidden wij U 
en zingen U toe met de woorden:  
 

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. 
 

U, Heer van alle machten en krachten, prijzen wij door Jezus Christus 
uw Zoon, die in uw Naam gekomen is. 
Hij is uw woord dat ons mensen redt, de hand die Gij zondaars reikt, 
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de weg waarlangs uw vrede ons wordt aangeboden. 
God, Vader van ons allen, toen wij ons van U hadden afgewend, hebt Gij 
ons doen terugkeren door uw Zoon.  Hem hebt Gij overgeleverd tot in 
de dood, opdat wij ons tot U bekeren en elkander beminnen. Daarom 
vieren wij de verzoening die Christus ons heeft gebracht en vragen wij 
U: heilig deze gaven met de dauw van uw heilige Geest, nu wij de 
opdracht van uw Zoon vervullen. 
 

Want, voor Hij zijn leven ging geven om ons te bevrijden 
nam Hij tijdens de maaltijd het brood in zijn handen, dankte en zegende 
U, brak het brood en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden: 
NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN, WANT DIT IS MIJN LICHAAM,  
DAT VOOR U GEGEVEN WORDT. 
 

Eveneens nam Hij op die avond de beker in zijn handen, prees uw liefde, 
vol ontferming, reikte de beker over aan zijn leerlingen en sprak: 
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 MIJ TE GEDENKEN. 
 

Verkondigen wij het mysterie van het geloof. 
 Redder van de wereld, bevrijd ons,  

Gij die ons hebt verlost door uw kruis en verrijzenis 
 

Heer onze God, uw Zoon heeft ons dit onderpand van zijn liefde 
nagelaten. Daarom gedenken wij zijn dood en verrijzenis en bieden wij 
U aan, wat Gij ons hebt gegeven: het offer van volkomen verzoening. 
 

Heilige Vader, wij smeken U: neem ook ons aan tezamen met uw Zoon  
en schenk ons zijn Geest in deze maaltijd. Dan zal deze Geest 
verwijderen wat scheiding brengt. Laat Hij ons bewaren in de 
gemeenschap met N. onze paus en N. onze bisschop, met alle 
bisschoppen en met geheel uw volk. Maak uw kerk, zo bidden wij, tot 
teken van eenheid onder de mensen en tot instrument van uw vrede.  
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Gij hebt ons hier bijeengebracht aan de tafel van uw Zoon, samen met 
de heilige Maagd en Moeder van God, Maria, en met alle heiligen. 
Breng zo de mensen bijeen van alle rangen en standen, van alle rassen 
en talen om in eenheid de maaltijd te vieren tot een eeuwige 
verzoening in een nieuwe wereld die vervuld is van uw vrede. 
 

Door 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 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. 
 

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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Of Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: miserere nobis. (herhalen) 
 Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: dona nobis pacem. 
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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