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Intredelied: Morgenlied 

 

De dag gaat open voor het Woord des Heren, 
zon die wij zoeken, kracht die wij ontberen, 

bron die wij horen als wij tot Hem keren, 

vroeg in de morgen. 
 

Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name, 

voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen, 
zag Hij ons aan en bracht Hij ons tezamen, 

God onze Vader. 

 
Door U geschapen om uit U te leven; 

hartslag en adem hebt Gij ons gegeven, 

land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven 
oorsprong en toekomst. 

 

Wilt Gij vandaag en tot het eind der dagen 
ons doen en laten zuiveren en dragen, 

dan stijgt de vreugde van uw welbehagen 

in onze wereld. 
 

Aan U ons loflied: glorie aan de Vader, 

dank aan de Zoon, die ons bestaan aanvaardde, 
zijn Geest geleide ons en onze aarde 

naar de voltooiing.  

 
Kruisteken en begroeting  

  

Inleiding 
 

Schuldbelijdenis 

 
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. 
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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. 
 

Kyrie: Heer, ontferm U. Christus ontferm U. Heer ontferm U. 

 
Gloria:  

 

Eer aan God in de 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. 
 

Openingsgebed 

 
Eerste Lezing: Jesaja 58: 7-10 

 

Dit zegt de Heer „Deel uw brood met de hongerigen, neem de 
dakloze zwervers op in uw huis, kleed de naakten die gij ziet, 

en keer u niet af van uw medemensen. „Dan zal uw licht stralen 

als de dageraad, uw genezing zal voorspoedig zijn; uw 
gerechtigheid zal voor u uitgaan, de glorie van de Heer u op de 

voet volgen. „Wanneer gij dan tot de Heer bidt, zal Hij u verhoren,  

wanneer gij dan tot Hem roept, zal Hij antwoorden: Hier ben Ik! 
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,,Wanneer gij uit uw midden de onderdrukking verwijdert en de 

dreigende vingers en de kwaadsprekerij, wanneer gij uw hart 

voor de hongerige opent en de mistroostige verzadigt, dan straalt 
uw licht in de duisternis, dan wordt uw nacht als de middag."  

Zo spreekt de almachtige Heer. 

 
Woord van de Heer.   Allen: Wij danken God. 

 

Tussenzang: Geest, die vuur en liefde zijt 
 

Geest, die vuur en liefde zijt, 

Geest die leeft van eeuwigheid, 
voortkomt van de Zoon en Vader, 

leid, o Heer, ons altijd nader 

door uw liefde, door uw licht, 
tot uw heilig aangezicht. 

 

Geest van wijsheid, Geest van raad, 
aller dingen zuiv're maat, 

Trooster, die met wond're krachten 

bijstaat wie in leed versmachten: 
wees ons op de levenszee: 

vaste baak en veil'ge ree. 

 
Geest, die waakzaam zijt en sterk, 

hoed het schip van Christus' kerk. 

Stuur het tot aan 't zalig ende, 
tot der tijden loop zich wende, 

van deez' onbestendigheid, 

in uw stralend' eeuwigheid. 
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Tweede Lezing: 1 Korintiërs 2: 1-5 
 

Broeders en zusters, 
Toen ik u het getuigenis van God kwam verkondigen, deed ik dat 

niet met vertoon van welsprekendheid of geleerdheid. Ik had mij 

voorgenomen u geen enkele wetenschap te brengen dan die van 
Jezus Christus en zijn kruis. Bovendien voelde ik mij toen zwak, 

nerveus en angstig. Het woord dat ik u verkondigde, had niets te 

danken aan overredingskracht van de 'wijsheid', maar het 
getuigde van de kracht van de Geest uw geloof moest niet 

steunen op menselijke wijsheid, maar op de kracht van God. 

 

Woord van de Heer.   Allen: Wij danken God. 

 

Acclamatie voor het Evangelie: Halleluja, halleluja! 
 

Heer Jezus, ontsluit voor ons de Schriften, 

doe ons hart branden terwijl Gij tot ons spreekt. 
 

Evangelie: Mattheüs 5: 13-16 

 
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen „Gij zijt het zout der aarde. 

„Maar als het zout zijn kracht verliest, waarmee zal men dan 

zouten? „Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen  
en door de mensen vertrapt te worden. „Gij zijt het licht der 

wereld. „Een stad kan niet verborgen blijven als ze boven op een 

berg ligt! „Men steekt toch ook niet een lamp aan  om ze onder de 
korenmaat te zetten, maar men plaatst ze op de standaard,  

zodat ze licht geeft voor allen die in huis zijn. „Zo moet ook uw 

licht stralen voor het oog van de mensen, opdat zij uw goede 
werken zien en uw Vader verheerlijken die in de hemel is." 

 

Woord van de Heer.   Allen: Wij danken God. 
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Acclamatie na het Evangelie:  

 

U komt de lof toe, U het gezang, U alle glorie, 
o Vader, o Zoon, o heilige Geest in alle eeuwen der eeuwen. 
 

Preek  

 

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 uit de doden. 

Die opgestegen is ten hemel, 

zit aan de rechterhand 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. 

 

Voorbede  
Acclamatie:  Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons. 

 

Aankondiging collecte 
 

Offerandelied: Het lied van het brood ten leven 

 
Refrein: Neemt Gods woord met hart en mond, 

  eet en drinkt zijn nieuw verbond, 

  gedenk uw Heer totdat Hij wederkomt. 
 



7 
 

Gij hebt ons toegesproken  

tot in de diepste nood. 

Uw lichaam werd gebroken,  
uw vlees is waarlijk brood.      Refrein…. 

 

Waar velen zijn gestorven  
hebt Gij ons honderdvoud 

een nieuw bestaan verworven  

Gij zijt ons lijfsbehoud. 
 

Gij roept ons uit de zonde,  

Gij maakt ons brood en wijn, 
om met elkaar verbonden  

opnieuw uw volk te zijn.      Refrein…. 

 
O lichaam ons gegeven, 

o Heer van ons bestaan, 

geef dat wij van U leven  
en niet verloren gaan. 

 

Heer God, hier in ons midden, 
maak uw belofte waar. 

Nu laat uw woord geschieden 

en schenk ons aan elkaar.     Refrein…. 
 

Bereiding van de gaven 

 
Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan  

worden door God, de almachtige Vader. 

 
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 
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Prefatie  

 

De Heer zal bij u zijn.  
Allen: De Heer zal u bewaren.   

Verheft uw hart. 

Allen: Wij zijn met ons hart bij de Heer.  
Brengen wij dank aan de Heer, onze God.  

Allen: Hij is onze dankbaarheid waardig. 

 
Machtige God, met alle eerbied noemen wij uw Naam, die Gij 

gegeven hebt aan wat er leeft en ademhaalt. De hemel en het 

land, het licht van deze dag en ook wij zelf, God, zijn er dank zij 
U, die al van mensen houdt vóór zij geboren zijn. Wij noemen U 

van harte onze God en Vader, die doet wat Gij zegt en ons in 

leven houdt, die naar ons zoeken blijft tot Gij ons in den vreemde 
vindt, omwille van uw Zoon, de eerste van ons allen. In stad en 

land in mensen en machten in levenden en doden wordt Gij 

vermoed en uitgesproken, tot deze aarde zal zijn omgevormd tot 
stad van vrede, het nieuwe Jeruzalem, waar alle leed geleden is 

en al ons kwaad vergeten. Luister dan ook, als wij U zegenen 

God en zingen zonder einde:  
 

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. 

 

Eucharistisch gebed VI 
 

Heer onze God, Gij zijt heilig en goed – en zó bekend met ons  

dat onze namen staan geschreven in uw hand.  
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Geen mens zult Gij vergeten dank zij Jezus Christus, uw Zoon, 

die Gij hebt voortgebracht en uitgezonden hebt om tranen te 

drogen van mensen die geslagen zijn, om het hart te helen van 
mensen die gebroken zijn, om brood te worden voor vandaag en 

de vrede zelf te zijn. Wij danken U, dat Hij ons ruimte geeft en 

vrijheid schept. Wij danken U, dat Hij de naam geworden is voor 
heel ons leven ten einde toe. 
 

Heilig deze gaven, met de dauw van uw heilige Geest, 

dat zij voor ons worden tot Lichaam en Bloed van Jezus Christus 

onze Heer. 
 

Want in de nacht dat Hij zijn leven gaf, nam Hij brood in zijn 

handen – Hij zegende U, Hij brak het 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. 
 

Ook nam Hij de beker, zegende U weer, en gaf hem aan zijn 

leerlingen met de 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. 

 

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij 
wederkeert, dat Gij verrezen zijt. 

   

Heer onze God, zo gedenken wij Hem die weet wat lijden is  
en die de dood heeft gezien die Gij hebt opgewekt en naam 

gegeven hebt hoog boven alle namen. Jezus de Heer is Hij, Die 

Is En Blijven Zal, - uw rechterhand -  en tot Hij komt verkondigen 
wij Hem door deze levensbeker en door dit brood dat wordt 

gedeeld. 
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Wij bidden U: zend dan uw Geest in ons, die over deze aarde  

gaat – en maak ons tot een volk dat recht doet om gerechtigheid;  

maak leven en welzijn toch groter en sterker dan oorlog en dood; 
en laat ons mensen zijn die woningen bouwen voor uw stad van 

vrede; breek het geweld in ons en breng ons thuis bij U  

uit kracht van Hem, de Mensenzoon hier in ons midden. 
 

Bevestig uw kerk die in ballingschap is en maak haar één in 

liefde en geloof, tezamen met uw dienaars, onze paus 
Franciscus, Cornelis, onze bisschop en met alle bisschoppen. 

 

Samen met heel uw volk, met Maria, altijd maagd, de moeder 
van de Heer, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de 

apostelen, martelaren en al uw heiligen, vragen wij om uw 

barmhartigheid voor levenden en doden, erkennen wij uw 
grootheid en brengen wij U onze dank. 

 

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. Amen. 

 
Onze Vader 

 

Onze Vader, die in de hemel zijt, 
uw naam worde geheiligd; uw rijk 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, van alle kwaad, …Jezus Christus. 
 

Want van U is het Koninkrijk, en de kracht, en de 

heerlijkheid in eeuwigheid.  
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Vredewens 

 

Agnus Dei:  
 

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, 

ontferm U over ons. (2x) 
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, 

geef ons de vrede. 

 
Uitnodiging tot de Communie 

 

Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. 
 

Heer ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt maar spreek en 

ik zal gezond worden. 
 

Communie 

Tijdens de Communie: Orgelspel 
Lied na de Communie: Een nieuw bruiloftslied 

 

Uit vuur en ijzer, zuur en zout, 
zo wijd als licht, zo eeuwen oud, 

uit alles wordt een mens gebouwd 

en steeds opnieuw geboren. 
Om ijzer in vuur te zijn, 

om zout en zoet en zuur te zijn, 

om mens voor een mens te zijn 
wordt alleman geboren. 

 

Om water voor de zee te zijn 
om anderman een woord te zijn, 

om niemand weet hoe groot en klein, 

gezocht, gekend, verloren. 
Om avond en morgenland, 

om hier te zijn en overkant, 

om hand in een and're hand, 
om niet te zijn verloren. 
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Om oud en wijd als licht te zijn, 

om lippen, water dorst te zijn, 

om alles en om niets te zijn, 
gaat iemand tot een ander. 

Naar verte die niemand weet, 

door vuur dat mensen samensmeedt, 
om leven in lief en leed 

gaan mensen tot elkander. 

 
Slotgebed  

 

Mededelingen 
 

Zegen  

 
Slotlied: Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht 

 

Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht! 
God, laat mij voor uw aangezicht, 

geheel van U vervuld en rein, 

naar lijf en ziel herboren zijn. 
 

Schep, God, een nieuwe geest in mij. 

een geest van licht, zo klaar als Gij; 
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 

en ga de weg die U behaagt. 

 
Wees Gij de zon van mijn bestaan, 

dan kan ik veilig verder gaan, 

tot ik U zie, o eeuwig Licht, 
van aangezicht tot aangezicht. 

 


