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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 zondaars, ontferm U over ons. 
Christus ontferm U over ons. 
Heer, die onze voorspreker zijt aan de rechterhand van de vader , 
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 Deut. 6, 2-6 
Uit het boek Deuteronomium 
Mozes sprak tot het volk en zei: „Vrees de Heer uw God door al zijn 
voorschriften en geboden na te komen die ik u opleg. „Luister dan, 
Israël, en volbreng ze nauwgezet. „Dan zult ge gelukkig zijnen talrijk 
worden in het land van melk en honing dat de Heer de God van uw 
vaderen u heeft beloofd. „Luister, Israël, de Heer is onze God, de Heer 
alleen! „Gij moet de Heer uw God beminnen met heel uw hart, met heel 
uw zielen met al uw krachten. „De geboden die ik u heden voorschrijf, 
moet ge in uw hart prenten." Woord van de Heer.  
Wij danken God. 
 

tussenzang Ps. 18 (17), 2-3a, 36c-4, 47 en 51ab 
R: Heer, U heb ik lief, mijn sterkte zijt Gij, mijn toevlucht, mijn burcht, 
mijn bevrijder. 
 

Heer, U heb ik lief, mijn sterkte zijt Gij, mijn toevlucht, mijn burcht, mijn 
bevrijder. Mijn God, de rots waar ik toevlucht vind, mijn schild, mijn 
behoud en bescherming. 
 

Wanneer ik de Heer aanroep, Hij zij geprezen, dan doet geen vijand mij 
kwaad. Want golven van doodsgevaar sloten mij in, een stortvloed van 
onheil maakte mij angstig. 
  

De Heer zij geprezen, gezegend mijn rots, verheerlijkt zij God, mijn 
verlosser. Want Gij hebt uw koning de zege geschonken, uw gunsten 
bewezen aan uw gezalfde. 
 

Tweede lezing Hebr. 7, 23-28  
Uit de brief aan de Hebreeën 
Broeders en zusters, 
In het eerste verbond moesten meerderen priester worden omdat de 
dood hen belet in functie te blijven; maar Jezus' priesterschap is 
onvergankelijk omdat Hij in eeuwigheid blijft. Daarom is Hij ook in staat 
hen voor altijd te redden die door zijn tussenkomst God naderen, daar 
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Hij altijd leeft om voor hen te pleiten. Zulk een hogepriester hadden wij 
ook nodig: een die heilig is, schuldeloos, onbesmet, afgescheiden van 
de zondaars, hoog verheven boven de hemelen. Hij hoeft ook niet, 
zoals de hogepriesters elke dag opnieuw eerst voor zijn eigen zonden 
offers op te dragen en daarna voor die van het volk, want dit heeft Hij 
eens voor al gedaan toen Hij zichzelf ten offer bracht. De wet stelt als 
hogepriester mensen aan, met zwakheid behept; maar de eed die 
uitgesproken is ná de wetgeving wijst de Zoon aan, die volmaakt is in 
eeuwigheid. Woord van de Heer.  
Wij danken God. 
 

ALLELUIA Joh. 14, 6 
Alleluia.  
Ik ben de weg, de waarheid en het leven, zegt de Heer,  
Niemand komt tot de Vader tenzij door Mij.  
Alleluia. 
8 

Evangelie Mc. 12, 28b-34  
De Heer zij met u. 
allen: En met uw geest. 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus. 
allen: Lof zij U, Christus. 
In die tijd trad een schrift geleerde op Jezus toe en legde Hem de vraag 
voor: „Wat is het allereerste gebod? "Jezus antwoordde: „Het eerste is: 
Hoor, Israël! De Heer onze God is de enige heer. Gij zult de Heer uw God 
beminnen met geheel uw hart, geheel uw ziel, geheel uw verstand en 
geheel uw kracht. „Het tweede is: Gij zult uw naaste beminnen als uzelf. 
„Er is geen ander gebod voornamer dan die twee. "Toen zei de schrift 
geleerde tot Hem: „Juist, Meester, terecht hebt Ge gezegd: Hij is de 
enige, en er bestaat geen andere buiten Hem; en Hem beminnen met 
heel zijn hart, heel zijn verstand en heel zijn kracht en de naaste 
beminnen als zichzelf, dat gaat boven alle brand- en slachtoffers. 
"Omdat Jezus zag dat hij wijs gesproken had zei Hij hem :„Gij staat niet 
ver af van het Koninkrijk Gods. "En niemand durfde Hem nog een vraag 
stellen. Woord van de Heer.  Wij danken God. 



31ste zondag door het jaar jaar B jaar 

5   Parochie H. Nicasius KMJ 

 
 

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, barmhartige Vader, getrouwe God, omwille van Jezus, 
uw Zoon, onze Heer en broeder. Armen en zieken, zondaars en wie 
uitgestoten waren heeft Hij van harte liefgehad; deelgenoot was Hij in 
alle menselijke nood. De boodschap van zijn leven heeft ons doen 
verstaan dat Gij begaan zift met uw mensen, en vriendelijk zorg voor 
hen draagt zoals een vader voor zijn kinderen doet. Daarom loven en 
prijzen U de hemel en de aarde en verkondigen wij uw goedheid en uw 
trouw. Met alle engelen en heiligen heffen wij de lofzang aan voor uw 
grote 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 Emmaüs ontsluit Hij nu voor 
ons de Schriften 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 dank gebed. Hij brak het brood en gaf het aan zijn 
leerlingen terwijl Hij zei: NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN,WANT DIT 
IS MIJN LICHAAM,DAT VOOR U GEGEVEN WORDT. 
Zo nam Hij ook de beker met wijnen sprak opnieuw het dankgebed. Hij 
gaf hem aan zijn leerlingen en sprak: NEEMT DEZE BEKEREN DRINKT 
HIER ALLEN UIT,WANT DIT IS DE BEKERVAN HET NIEUWE 
ALTIJDDURENDE VERBOND,DIT IS MIJN BLOEDDAT VOOR U EN ALLE 
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MENSEN WORDT VERGOTENTOT VERGEVING VAN DE ZONDEN.BLIJFT 
DIT DOEN OM MIJ TE GEDENKEN. 
Verkondigen wij het mysterie van het geloof. 
 
allen: Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, 
verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. 
 
Oneindig goede Vader, wij vieren de gedachtenis van onze 
verzoeningen 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 offeren 
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 God, laat de Geest van Jezus in ons wonen en vervul ons 
met uw liefde. Sterk ons door de gaven van zijn lichaam en zijn bloeden 
laat ons één worden in liefde en geloof, verbonden met onze paus N. en 
onze bisschop N.(Eventueel vervolgt een van de concelebranten met 
uitgestrekte handen:) 
 
Maak onze ogen open voor alle nood en leg woorden in onze mond om 
wie zich eenzaam en verloren voelen, te troosten in uw Naam. Maak 
ons vindingrijk en moedig om broederlijk bij te staan al wie berooid zijn 
en verdrukt. Maak uw kerk tot een huis van waarheid die bevrijdt, van 
gerechtigheid die vrede schept, van hoop die alle angst verdrijft. 
 
Erbarm U, Vader, over onze broeders en zusters N.N. die in de vrede van 
Christus naar U zijn terug gekeerd, 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 
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gemeenschap van uw heiligen; dat wij met Maria, de Maagd en Moeder 
Gods, met uw apostelen en martelaren,(met de 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. 
allen: 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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