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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, ontferm U over ons. Wij hebben gezondigd. 
 

Toon ons Heer, uw barmhartigheid. En schenk ons uw heil.  
 
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. 
Heer God, hemelse Koning, God almachtige Vader; 
Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus; 
Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader; 
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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 Ez., 17,22-24 
Uit de Profeet Ezechiël 
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;  
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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." Zo spreekt de Heer.  
Wij danken God. 
 
 
Antwoordpsalm Psalm 92 

Ref. 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. 
 

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. 
 

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. 
 
Tweede lezing 2 Kor., 5, 6-10 
Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van 
Korinte 
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 het 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. Zo spreekt 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. 
 
Evangilie Mc., 4, 26-34 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus 
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 wij 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 
het 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. 
Zo spreekt de Heer.  
Wij danken God. 
 

Homilie of overweging 
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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. 

Ja, het is een voorrecht; een hoge en heilzame plicht dat wij U, heilige 
Vader, altijd en overal danken door Jezus Christus, de Zoon van uw 
welbehagen. Hij is uw eigen Woord waardoor Gij alles geschapen hebt.  
Hem hebt Gij tot ons gezonden als Heiland en Verlosser. 
Hij is vlees geworden door de heilige Geest en uit een maagd geboren. 

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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Om uw wil te vervullen en U een heilig volk te verwerven strekte Hij zijn 
handen uit, opdat Hij door zijn lijden aan de dood een eind zou maken  
en de verrijzenis klaar als de dag voor onze ogen zou doen stralen.  
Daarom stemmen wij in met de engelen en met alle heiligen roemen wij 
uw heerlijkheid en wij juichen en zeggen: 
 

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. 
 

Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. 
Heilig dan deze gaven met de dauw van uw heilige Geest, dat zij voor 
ons worden tot Lichaam en Bloed van Jezus Christus onze Heer. 
Toen Hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, 
nam Hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het zijn 
leerlingen met deze woorden: NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN, 
WANT DIT IS MIJN LICHAAM, DAT VOOR U GEGEVEN WORDT. 
 
Zo nam Hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging 
uit, en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden: 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. 
   Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker,  
   verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. 
 

Zijn dood en verrijzenis indachtig, God, bieden wij U aan het 
levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken U omdat Gij ons 
waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te 
verrichten.  
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Zó delen wij in het Lichaam en Bloed van Christus en wij smeken U dat 
wij door de heilige Geest worden vergaderd tot één enige kudde. 
      

Denk toch, Heer, aan uw kerk, verspreid over de hele wereld, dat haar 
liefde volkomen wordt, één heilig volk met N. onze paus en N. onze 
bisschop, en allen die uw heilig dienstwerk verrichten. 
 

Gedenk ook onze broeders en zusters die reeds ontslapen zijn in de 
hoop der verrijzenis, ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg.  
Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. 
 

Wij vragen U, ontferm U over ons allen, opdat wij tezamen met de 
maagd Maria, de moeder van Christus, met de heiligen Jozef haar 
bruidegom, met de apostelen en met alle heiligen, die hier eens leefden 
in uw welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwig leven 
deelachtig te zijn en U loven en eren. Door Jezus Christus, uw Zoon.      
 

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.   

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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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. 
 
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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