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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 rechtvaardigen bemint en de verdrukten recht verschaft, 
ontferm U over ons. Heer ontferm U over ons. 
Christus, die rondtrok en alle ziekten en kwalen genas, ontferm U over 
ons. Christus ontferm U over ons. 
Heer, die de wil van de Vader hebt volbracht en ons zijn geboden hebt 
gegeven om ze trouw te volbrengen , 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. 
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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; 
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 
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DIENST VAN HET WOORD 
Eerste lezing 2 Kon., 4, 42-44 
Uit het tweede boek der Koningen 
In die dagen kwam er iemand uit Baál-Salisa. In zijn tas bracht hij voor 
de man Gods als eerstelingen twintig gerstebroden en wat vers koren 
mee. Elisa zei: „Geef dit te eten aan de mannen." Zijn dienaar 
antwoordde: „Hoe kan ik dat nu voorzetten aan honderd man?" Maar 
hij herhaalde: „Geef het de mannen te eten. Want zo spreekt de Heer:  
Zij zullen eten en overhouden." Nu zette hij het de mannen voor.  
Zij aten en hielden nog over zoals de Heer gezegd had. Woord van de 
Heer. 
Wij danken God. 
 
tussenzang (Ps. 145) 
Refrein:  De ogen van allen zien hoopvol naar U,  

gij geeft hun te rechter tijd spijs. 
 
Uw werken zullen U prijzen, Heer, uw vromen zullen U loven. 
Zij roemen de glorie van uw heerschappij, uw macht verkondigen zij. 
 
De ogen van allen zien hoopvol naar U, gij geeft hun te rechter tijd spijs. 
Gij opent uw hand voor alles wat leeft, voldoet aan al hun verlangens. 
 
De Heer is rechtvaardig op al zijn wegen, en heilig in al wat Hij doet. 
Nabij is de Heer voor elk die Hem aanroept, voor elk die oprecht tot 
Hem bidt. 
 
Tweede lezing Ef., 4, 1-6 
Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze 
Broeders en zusters, Ik, de gevangene in de Heer, vraag u met 
aandrang: leidt een leven dat beantwoordt aan de roeping die gij van 
God ontvangen hebt, in alle deemoed en zachtheid, in lankmoedigheid,  
liefdevol elkaar verdragend.  
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Beijvert u de eenheid des Geestes te behouden door de band van de 
vrede: één lichaam en één Geest, zoals gij ook geroepen zijt tot een en 
dezelfde hoop, waarvoor Gods roeping borg staat. Één Heer, één 
geloof, één doop. Één God, en Vader van allen, die is boven allen, en 
met allen, en in allen. Woord van de Heer. 
Wij danken God. 
 
ALLELUIA Ef., 1, 17-18  
Alleluia. 
De Vader van onze Heer Jezus Christus  
verlichte ons innerlijk oog. 
Alleluia. 
 
Evangelie Joh., 6, 1 -15 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes 
In die tijd begaf Jezus zich naar de overkant van het meer van Galilea, bij 
Tiberias. Een grote menigte volgde Hem omdat zij tekenen zagen die Hij 
aan de zieken deed. Jezus ging de berg op en zette zich daar met zijn 
leerlingen neer. Het was kort voor Pasen, het feest van de Joden.  
Toen Jezus zijn ogen opsloeg en zag dat er een grote menigte naar Hem 
toekwam vroeg Hij aan Filippus: „Hoe moeten wij brood kopen om deze 
mensen te laten eten?" - Dit zei Hij om hen op de proef te stellen, want 
zelf wist Hij wel wat Hij ging doen. – Filippus antwoordde Hem: 
„Wil ieder ook maar een klein stukje krijgen dan is voor tweehonderd 
denariën brood nog te weinig." Een van de leerlingen, Andreas, de 
broer van Simon Petrus, merkte op: „Er is hier wel een jongen met vijf 
gerstebroden en twee vissen, maar wat betekent dat voor zo'n aantal?" 
Jezus echter zei: „Laat de mensen gaan zitten." Er was daar namelijk 
veel gras. Zij gingen dan zitten; het aantal mannen bedroeg ongeveer 
vijfduizend. Toen nam Jezus de broden en na het dankgebed gesproken 
te hebben liet Hij ze uitdelen onder de mensen die daar zaten, alsmede 
de vissen, zoveel men maar wilde. Toen ze verzadigd waren zei Hij tot 
zijn leerlingen: „Haalt nu de overgebleven brokken op om niets verloren 
te laten gaan."  
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Zij haalden ze op en vulden van de vijf gerstebroden twaalf manden met 
brokken, welke door de mensen na het eten overgelaten waren. Toen 
de mensen het teken zagen dat Hij had gedaan zeiden ze: „Dit is stellig 
de profeet die in de wereld moet komen." Daar Jezus begreep dat zij 
zich van Hem meester wilden maken om Hem mee te voeren en tot 
koning uit te roepen, trok hij zich weer in het gebergte terug, geheel 
alleen. Woord van 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,... 

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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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. 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. 
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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.  
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, 
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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.   
 

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. 



16de zondag door het jaar B jaar 

9   Parochie H. Nicasius KMJ 

 
 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17e zondag door het jaar 25 juli 2021 
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