
In verband met het coronavirus wordt er door de 
gelovigen niet gezongen. 

 
14E ZONDAG DOOR HET  JAAR – A 

HOOGMIS 10.00 UUR 
 

 
 
 
 
 
 
 
Mis: Missa St. Joanni Pauli Secundi – (WJD) - Botor 
m.m.v.: Leden Capella Majellana 
 
INTREDEZANG                                            melodie: GVL 517 
 

Kom, luister naar de woorden die Ik u heden zeg; 
zij wijzen u het leven, de waarheid en de weg. 
 
Kom, luister alle mensen die zoeken naar geluk: 
mijn last is licht te dragen want liefde heet mijn juk. 
 
Gelukkig die zachtmoedig de weg van goedheid gaan: 
hun leven is een weldaad, de vrede breekt zich baan. 
 
O God, die alle mensen gelukkig maken wil, 
toon ons in Brood en Beker de Dienaar van uw wil. 
 
Vernieuw uw oude aarde, vestig uw Koninkrijk 
waar wij uw deelgenoten zijn: Koningen te rijk! 
 
OPENINGSRITUS 

 
Orde van dienst 

KYRIE   

GLORIA 
 

GEBED 

God, door de vrijwillige vernedering van uw Zoon 
hebt Gij de gevallen mensheid weer opgericht. 
Schenk uw gelovigen de ware blijdschap: Gij hebt ons 
allen uit de slavernij van de zonden bevrijd; laat ons 
eens delen in de vreugde van uw Koninkrijk. Door 
onze Heer. 
 
 

LITURGIE VAN HET WOORD 

 
EERSTE LEZING  (Zacharia 9, 9-10) 

Zo spreekt de Heer: “Jubel luid, gij dochter Sion, juich, 
gij dochter Jeruzalem! Zie, uw koning komt tot u, 
rechtvaardig en zegevierend; hij is deemoedig, hij 
rijdt op een ezel, op een veulen, het jong van een 
ezelin. Ik vaag de strijd- wagens weg uit Efraïm, de 
paarden uit Jeruzalem; de strijdboog wordt gebroken. 
Dan kondigt hij vrede af onder de volken, dan gaat 
zijn heerschappij van zee tot zee, van de Rivier tot de 
grenzen der aarde.” 
Woord van de Heer - Wij danken God. 
 
ANTWOORDPSALM  uit psalm 145    
 

Refrein:  De Heer is voor wie Hem aanroept nabij. 
 

Al uw werken, Heer, spreken uw lof, dankbaar 
zegenen U uw getrouwen; sprake gaat van uw 
goddelijk rijk en getuigenis van uw vermogen.     
 

Opdat de mens weet van uw macht, van uw 
koningschap, stralen in luister. Uw heerschappij blijft: 
de eeuwen door, uw rijk duurt: geslacht na geslacht.  
 

Gerecht is de Heer in al zijn wegen, genadig, genadig 
in al wat Hij doet; de Heer is voor wie Hem aanroept 
nabij, voor elk die Hem aanroept in vertrouwen.  
 
TWEEDE LEZING  (Romeinen 8, 9. 11-13) 

Broeders en zusters, Uw bestaan wordt niet beheerst 
door de zelfgenoegzaamheid, maar door de Geest, 

omdat de Geest van God in u woont. Zou iemand de 
Geest van Christus niet hebben, dan behoort hij Hem 
niet toe. Als de Geest van God die Jezus van de doden 
heeft opgewekt, in u woont, zal Hij die Christus Jezus 
van de doden heeft doen opstaan, ook uw sterfelijk 
lichaam eenmaal levend maken door de kracht van 
zijn Geest, die in u verblijft. Broeders en zusters, wij 
hebben dus verplichtingen maar niet aan onszelf, om 
zelfgenoegzaam te leven. Als gij zelfzuchtig leeft, zult 
gij zeker sterven. Maar als gij door de Geest de 
praktijken van de zelfzucht versterft, zult gij leven. 
Woord van de Heer - Wij danken God. 
 
ALLELUIA  VII    (Matteüs 24, 42a en 44) 

Alleluia. Weest dus waakzaam, want gij weet niet op 
welk uur de Mensenzoon komt. Alleluia. 
 
EVANGELIE  (Matteüs 11, 25-30) 

In die tijd sprak Jezus: “Ik prijs U, Vader, Heer van 
hemel en aarde, omdat Gij deze dingen verborgen 
gehouden hebt voor wijzen en verstandigen, maar ze 
hebt geopenbaard aan kinderen. Ja, Vader, zo heeft 
het U behaagd. Alles is Mij door mijn Vader in handen 
gegeven. Niemand kent de Zoon tenzij de Vader, en 
niemand kent de Vader tenzij de Zoon en hij aan wie 
de Zoon Hem wil openbaren. Komt allen tot Mij die 
uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en Ik zal u rust 
en verlichting schenken. Neemt mijn juk op uw 
schouders en leert van Mij: Ik ben zachtmoedig en 
nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw 
zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.” 
Woord van de Heer - Wij danken God. 
 
HOMILIE 
 
GELOOFSBELIJDENIS - Gebeden 
 
VOORBEDEN 
 
EUCHARISTISCHE LITURGIE 
 



A-714 

OFFERANDEZANG  
 

Liefde, eenmaal uitgesproken  
als Uw woord van het begin.  
Liefde, wil ons overkomen  
als geheim en zegening.  
  

Liefde, die ons hebt geschapen,  
vonk waarmee Gij zelf ons raakt,  
alles overwinnend wapen,  
laatste woord dat vrede maakt.  
  

Liefde, luidt de Naam der namen  
waarmee Gij U kennen laat.  
Liefde vraagt om ja en amen,  
ziel en zinnen metterdaad.  
  

Liefde waagt zichzelf te geven,  
ademt op van goede trouw.  
Liefde houdt ons in het leven, -  
daarop hebt Gij ons gebouwd.  

 

Liefde boven alle liefde,  
die zich als de hemel welft  
over ons: wil ons genezen,  
bron van liefde, liefde zelf! 
 

DIENST VAN DE EUCHARISTIE  
 

GEBED OVER DE GAVEN 

Heer, deze gaven wijden wij toe aan uw Naam. 
Mogen ze ons zuiveren en ons helpen een leven te 
leiden dat van dag tot dag meer gericht is op de 
hemel. Door Christus onze Heer. 
 

PREFATIE  (V van de zondagen door het jaar) 

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. Gij hebt 
deze aarde geschapen met al wat zij bevat; Gij hebt 
tijden en seizoenen ingesteld en de mens gemaakt 
naar uw beeld. Heel uw wonderlijke schepping hebt 
Gij aan hem onderworpen: in uw Naam mag hij over 

alles heersen en U altijd prijzen om het werk van uw 
handen, door Christus onze Heer. Daarom, met alle 
Engelen en Heiligen, loven en aanbidden wij U en 
zingen vol vreugde: 
 

SANCTUS & BENEDICTUS 

 

HEILIG, 
 

EUCHARISTISCH GEBED  
 

COMMUNIERITUS 
 

ONZE VADER 
 
AGNUS DEI 
 
COMMUNIE 
 
COMMUNIE-TEKST  (Ps. 34 (33), 9) 

Proeft en beseft de goedheid van God; gelukkig is hij 
die vertrouwt op de Heer. 
 

COMMUNIEZANG 
 

Anima Christi, sanctifica me, Corpus Christi salva me. 
Sanguis Christi, inebria me. Aqua lateris Christi, lava 
me. 
Ziel van Christus, heilig mij. Lichaam van Christus, red mij. 
Bloed van Christus, verblijd mij. Water uit de zijde van 
Christus, was mij. 
 

Passio Christi, Conforta me. O bone Iesu, exaudi me. 
Intra tua vulnera absconde me.  
O goede Jezus, verhoor mij. In uw wonden, verberg mij. 
 

Ne permittas me separari a te. Ab hoste maligno 
defende me. In hora mortis meae voca me. 
Laat mij niet van U  gescheiden worden. Tegen de boze 
vijand bescherm mij. In het  uur van mijn dood, roep mij. 
 

Et iube me venire ad te, ut cum Sanctis tuis laudem 
te in saecula saeculorum. Amen  
en laat mij tot U  komen, om met uw heiligen U te loven in 
de eeuwen der eeuwen. Amen. 
 

GEBED NA DE COMMUNIE 

Heer, grote gaven hebt Gij ons geschonken. Wij bid-
den U: maak ons ontvankelijk voor uw heilzame 
kracht en laat ons nooit ophouden uw lof te verkon-
digen. Door Christus onze Heer. 
 

SLOTRITUS 

 
MEDEDELINGEN 
 
ZEGEN EN WEGZENDING 

 

GEBED TOT DE HEILIGE AARTSENGEL MICHAEL 
Heilige Aartsengel Michaël, verdedig ons in de strijd. Wees 
onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de 

duivel. Wij smeken ootmoedig dat God hem Zijn macht doe 
gevoelen. En gij, vorst van de hemelse legerscharen, drijf 
satan en de andere boze geesten, die tot verderf van de 

zielen over de wereld rondgaan, door de goddelijke kracht 
in de hel terug. Amen. 

 
SLOT:  Orgelspel   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Matteüs 11, 25-30) 

In die tijd sprak Jezus: “Ik prijs U, Vader, Heer van 
hemel en aarde, omdat Gij deze dingen verborgen 
gehouden hebt voor wijzen en verstandigen, maar 

ze hebt geopenbaard aan kinderen. 


