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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 gerechtigheid laat stralen over de volkeren en haar op 
aarde zult laten zegenvieren, ontferm U over ons. 
Heer, ontferm U over ons. 
 

Christus,  die ondersteund zijt door het getuigenis van de Vader om de 
blijde boodschap van vrede te verkondigen, ontferm U over ons. 
Christus, ontferm U over ons. 
 

Heer,  die door God de Vader gezalfd zijt om allen te genezen die onder 
de dwingelandij van de duivel stonden, 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. 
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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 
Sef. 2, 3; 3, 12-13 
Uit de Profeet Sefanja 
Zoekt de Heer, gij allen, ootmoedigen van het land, die zijn geboden 
naleeft; zoekt de gerechtigheid, zoekt de ootmoed! 
Dan vindt gij misschien een schuilplaats op de dag van de toorn van de 
Heer. Dan laat ik bij u alleen nog over een ootmoedig, bescheiden volk, 
dat zijn toevlucht vindt bij de naam van de Heer: de rest van Israël. 
Zij zullen geen onrecht meer doen en geen onwaarheid meer spreken; 
in hun mond is geen tong die bedriegt. 
Ja, zij zullen weiden en neerliggen, zonder door iemand te worden 
opgeschrikt. Woord van de Heer. 
allen: Wij danken God. 
 
Antwoordpsalm 
Ps. 146 (145), 7, 8-9a, 9bc-10 
R: Zalig de armen van geest, want aan hen behoort het Rijk der 
hemelen. 
 
De Heer doet altijd zijn woord gestand, verdrukten verschaft Hij recht. 
De Heer geeft brood aan wie honger heeft, gevangenen geeft hij de 
vrijheid. 
 
De ogen van de blinden opent de Heer, gebrokenen richt Hij weer op. 
De Heer bemint de rechtvaardigen; de Heer behoedt de ontheemden. 
 
De Heer geeft wees en weduwe steun, maar zondaars laat Hij 
verdwalen. De Heer is koning in eeuwigheid, uw God, Sion, heerst over 
alle geslachten. 
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Tweede lezing 
1 Kor. 1, 26-31 
Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van 
Korinte 
Broeders en zusters, Denkt aan uw eigen roeping. 
Naar menselijke maatstaf waren er niet velen geleerd, 
niet velen machtig, niet velen van hoge afkomst. 
Nee, wat voor de wereld dwaas is, heeft God uitverkoren om de wijzen 
te beschamen; wat voor de wereld zwak is, heeft God uitverkoren om 
het sterke te beschamen; wat voor de wereld van geringe afkomst is en 
onbeduidend, heeft God uitverkoren; wat niets is 
om teniet te doen wat iets is, opdat tegenover God geen mens zou 
roemen op zichzelf. Dank zij Hem zijt gij in Christus Jezus, 
die van Godswege heel onze wijsheid is geworden, onze gerechtigheid, 
heiliging en verlossing. Daarom, zoals er geschreven staat „Als iemand 
wil roemen, laat hem roemen op de Heer.” Woord van de Heer. 
allen: Wij danken God. 
 
Vers voor het Evangelie 
Joh. 1, 14 en 126 
Alleluia. 
Het woord is vlees geworden 
en het heeft onder ons gewoond. 
Aan allen die Hem aanvaardden gaf Hij het vermogen 
om kinderen van God te worden. 
Alleluia. 
 
Evangelie 
Mt. 5, 1 -12a 
De Heer zij met u. 
allen: En met uw geest. 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs. 
allen: Lof zij U, Christus. 
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Toen Jezus de menigte zag, ging Hij de berg op en, nadat Hij zich had 
neergezet, kwamen zijn leerlingen bij Hem. 
Hij nam het woord en onderrichtte hen aldus „Zalig de armen van geest, 
want aan hen behoort het Rijk der hemelen. 
„Zalig de treurenden, want zij zullen getroost worden. 
„Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. 
„Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen 
verzadigd worden: „Zalig de barmhartigen, want zij zullen 
barmhartigheid ondervinden. „Zalig de zuiveren van hart, 
want zij zullen God zien. „Zalig die vrede brengen, want zij zullen 
kinderen van God genoemd worden. „Zalig die vervolgd worden om de 
gerechtigheid, want hun behoort het Rijk der hemelen. 
„Zalig zijt gij, wanneer men u beschimpt, vervolgt en lasterlijk van 
allerlei kwaad beticht om Mijnentwil. 
„Verheugt u en juicht, want groot is uw loon in de hemel.” 
Woord van de Heer. 
allen: Wij danken God. 
 

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,... 
 
 

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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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. 

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 Jezus Christus onze Heer.  
Die met ons onbestendig lot begaan, is vlees geworden, geboren uit de 
maagd; die, aan het kruis gestorven, ons gered heeft van de dood die 
eeuwig duren zou; die, opgestaan voorgoed, ons doet voortleven tot in 
eeuwigheid. 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. 
 

God, onze Vader, wij danken U met heel ons hart, want Gij hebt ons tot 
leven geroepen, Gij hebt ons bestemd voor het geluk in Jezus, uw Zoon, 
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onze Heer. In Hem zien wij uw goedheid en uw wil om ons allen te 
redden. Hij is het verlossende Woord, uw helpende hand.  Nooit willen 
wij vergeten hoe Hij één werd met ons in lijden en dood.   
Onze last maakte Hij tot de zijne, zijn trouw werd de onze. Blijvend zijn 
wij U dank verschuldigd om Hem. God, onze Vader, wij vragen U: zend 
over dit brood en deze wijn de kracht van uw heilige Geest; dat zij voor 
ons het Lichaam en Bloed worden van uw veelgeliefde Zoon, Jezus 
Christus. 
 

Toen het paasfeest op handen was kwam zijn uur. Hij had de zijnen in 
de wereld bemind; nu gaf Hij hun een bewijs van zijn liefde tot het 
uiterste toe. In het bewustzijn dat Hij van U was uitgegaan en naar U 
terugkeerde, heeft Hij het brood in zijn handen genomen, en zijn ogen 
opgeslagen naar U, God, zijn almachtige Vader, de zegen uitgesproken, 
het brood gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: 
NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN, WANT DIT IS MIJN LICHAAM,  
DAT VOOR U GEGEVEN WORDT. 
 

Zo nam Hij ook, toen zij gegeten hadden, de beker in zijn handen, 
Hij sprak de zegen en het dankgebed, reikte hem over aan zijn 
leerlingen en zei: 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. 
 

Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, 
onze Heer: zijn overgave in lijden en dood, de overwinning van zijn 
verrijzenis en de glorie van zijn hemelvaart; wij bieden U deze gaven 
aan, het levende brood en de heilzame beker, terwijl wij vol vertrouwen 
uitzien naar zijn komst in heerlijkheid. Zend nu, Vader, de Trooster en 
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Helper in ons midden, uw heilige Geest. Wek de gezindheid van Jezus 
Christus in ons hart. Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde.  
Raak ons met het vuur van uw Geest en breng ons elkaar nabij. 
Vrijmoedig in deze Geest bidden wij U, Vader, voor uw heilige kerk.  
Bescherm haar en leid haar; geef haar vrede en eenheid over de hele 
wereld. Geef wijsheid en kracht aan paus N., aan onze bisschop N. en 
aan allen die Gij als herders in uw kerk hebt aangesteld. 
Gedenk in uw goedheid ook degenen, die een bijzondere plaats 
innemen in ons hart  en vergeet niet hen, die door de dood van ons zijn 
heengegaan.  
 
Samen met heel uw volk, met de maagd Maria, de moeder van de Heer,  
met de apostelen, martelaren en al uw heiligen; samen ook met allen 
ter wereld, die op U hun vertrouwen hebben gesteld,  
vragen wij om uw barmhartigheid, erkennen wij uw grootheid en 
brengen wij U onze dank, door Jezus, uw Zoon, 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…… 

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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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. 
 
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 
 
 
 
 
 
 

4ste zondag door het jaar 29-01-2023 
Prefatie 2de zondag door het jaar en canon 5 Altaarmissaal 646 en III 

 


