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INTROITUS  (Ps. 54, 17.18.20.23) 

Dum clamarem ad Domi-
num, exaudivit vocem me-
am, ab his qui appropin-
quant mihi: et humiliavit 
eos, qui est ante saecula, 
et manet in aeternum: 
iacta cogitatum tuum in 
Domino, et ipse te enu-
triet. 

 Toen ik riep tot de Heer, 
heeft Hij mijn stem ver-
hoord tegen hen die mij 
benauwen; en Hij heeft 
hen vernederd, die is vóór 
alle eeuwen en blijft in 
eeuwigheid. Werp uw 
kommer op de Heer, en Hij 
zelf zal u voeden. 

 
 

OPENINGSRITUS 
 

Ordo Missae Orde van Dienst 

KYRIE   HEER ONTFERM U   

GLORIA EER AAN GOD   
 
GEBED 

God, om dwalenden de weg te wijzen laat Gij het licht 
schijnen van uw waarheid. Geef dat allen die zich 
christen noemen afwijzen wat afbreuk doet aan deze 
naam en nastreven wat daaraan beantwoordt. Door 
onze Heer. 
 
LITURGIE VAN HET WOORD 

 
EERSTE LEZING  (Jesaja 55, 10-11) 

Zo spreekt de Heer: “Zoals de regen en de sneeuw uit 
de hemel vallen en daar pas terugkeren wanneer zij de 
aarde hebben gedrenkt, haar vruchtbaar hebben 

gemaakt en haar met groen hebben bedekt, wanneer 
zij het zaad aan de zaaier hebben gegeven en het 
brood aan wie moet eten; zó zal het ook gaan met het 
woord dat komt uit mijn mond; het keert niet 
vruchteloos naar Mij terug; het keert pas weer 
wanneer het mijn wil heeft volbracht en zijn zending 
heeft vervuld.”  
Woord van de Heer - Wij danken God. 
 
ANTWOORDPSALM  uit psalm 64 (65) 
 
KEERVERS: 

Het zaad viel op goede grond en bracht vrucht voort. 
 

Gij hebt ons land verzorgd en besproeid, het rijk en 
vruchtbaar gemaakt. Het hemelwater stroomt neer op 
de akkers: zo maakt Gij ze klaar voor de oogst. Keervers 
 

Gij drenkt de voren en effent de kluiten, Gij weekt ze 
met regen en zegent het zaad. Zo is heel het jaar 
omkranst met uw gaven, op al uw wegen ligt 
vruchtbaarheid. Keervers 
 

Op eenzame steppen glinstert de dauw, een gordel 
van heerlijkheid ligt om de heuvels. De beemden 
dragen een kleed van kudden, de dalen een deken van 
graan: het is al jubel en lofzang. Keervers 

 
TWEEDE LEZING  (Romeinen 8, 18-23) 

Broeders en zusters, Ik ben ervan overtuigd, dat het 
lijden van deze tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid 
waarvan ons de openbaring te wachten staat. Ook de 
schepping verlangt vurig naar de openbaring van Gods 
kinderen. Want zij is onderworpen aan een zinloos 
bestaan, niet omdat zij het zelf wil, maar door de wil 
van Hem die haar daaraan onderworpen heeft. Maar 
zij is niet zonder hoop, want ook de schepping zal 
verlost worden uit de slavernij der vergankelijkheid en 
delen in de glorierijke vrijheid van de kinderen Gods. 
Wij weten immers, dat de hele natuur kreunt en 
barensweeën lijdt, altijd door. En niet alleen zij, ook 
wij zelf, die toch reeds de eerstelingen van de Geest 

hebben ontvangen, ook wij zuchten over ons eigen lot, 
zolang wij nog wachten op de verlossing van ons 
lichaam. Woord van de Heer - Wij danken God. 
 
ALLELUIA  (Lc. 21, 36) 

Alleluia. Weest te allen tijde waakzaam en bidt dat ge 
stand moogt houden voor het aangezicht van de 
Mensenzoon. Alleluia. 
 
EVANGELIE  (Matteüs 13, 1-23) 

Op zekere dag verliet Jezus zijn huis en ging aan de 
oever van het meer zitten. Toen verzamelde zich bij 
Hem een menigte zo talrijk, dat Hij in een boot moest 
stappen om daar plaats te nemen, terwijl de hele 
menigte langs het strand bleef staan. Hij sprak tot hen 
over vele dingen in gelijkenissen. “Eens, zo begon Hij, 
ging een zaaier uit om te zaaien. Bij het zaaien viel een 
gedeelte op de weg en de vogels kwamen het opeten. 
Een ander gedeelte viel op de rotsachtige plekken, 
waar het niet veel aarde had; het schoot snel op 
omdat het in ondiepe grond lag. Toen de zon was 
opgekomen, kreeg het te lijden van de hitte, zodat het 
verdorde bij gebrek aan wortel. Weer een ander 
gedeelte viel onder de distels en deze schoten op, 
zodat het verstikte. Een ander gedeelte tenslotte viel 
op goede grond en leverde vrucht op: deels honderd -, 
deels zestig -, deels dertigvoudig. Wie oren heeft, hij 
luistere.” Zijn leerlingen kwamen Hem vragen: 
“Waarom spreekt Gij tot hen in gelijkenissen?” Hij gaf 
hun ten antwoord: “Aan u is het gegeven de geheimen 
van het Rijk der hemelen te kennen, maar aan hen is 
het niet gegeven. Aan wie heeft, zal gegeven worden, 
en wel in overvloed; maar wie niet heeft, hem zal nog 
ontnomen worden, zelfs wat hij heeft. Als ik tot hen 
spreek in gelijkenissen, dan is het omdat zij, ofschoon 
zij ogen hebben, niet zien en ofschoon zij oren 
hebben, niet horen of begrijpen. Zo wordt in hen de 
profetie van Jesaja vervuld die aldus luidt: Met uw 
oren zult gij luisteren en toch niet verstaan, met uw 
ogen zult gij kijken en toch niet zien. Want verhard is 
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het hart van dit volk, met hun oren luisteren ze slecht 
en hun ogen doen zij dicht, uit vrees dat zij zouden 
zien met hun ogen, met hun oren zouden horen, met 
hun hart zouden verstaan, zich zouden bekeren en Ik 
hen zou genezen. Maar gelukkig uw ogen, omdat zij 
zien, en uw oren, omdat zij horen! Want voorwaar, Ik 
zeg u: vele profeten en rechtvaardigen hebben 
verlangd te zien wat gij ziet, maar zij hebben het niet 
gezien; en te horen wat gij hoort, maar zij hebben het 
niet gehoord. Gij dan, luistert naar de gelijkenis van de 
zaaier: Zo dikwijls iemand het woord van het 
Koninkrijk wel hoort maar niet begrijpt, komt de boze 
en rooft weg wat gezaaid ligt in zijn hart; dat is hij die 
op de weg gezaaid is. Die op rotsachtige plekken werd 
gezaaid, is hij die het woord hoort en het terstond met 
blijdschap opneemt: maar hij heeft geen wortel 
geschoten, hij leeft bij het ogenblik, en als hij omwille 
van het woord onderdrukt of vervolgd wordt, komt hij 
onmiddellijk ten val. Die gezaaid werd tussen distels is 
hij die het woord wel hoort, maar dit wordt door de 
zorgen van de wereld en de begoocheling van de 
rijkdom verstikt en zo blijft het zonder vrucht. Maar 
die in goede aarde werd gezaaid, is hij die het woord 
hoort en begrijpt en daarom vrucht draagt: bij de een 
is de opbrengst honderdvoudig, bij een ander 
zestigvoudig en bij een ander dertigvoudig.” 
Woord van de Heer - Wij danken God. 
 
HOMILIE 

 
CREDO GELOOFSBELIJDENIS 
 

VOORBEDEN 
 

EUCHARISTISCHE LITURGIE 
 

OFFERTORIUM  (Ps. 24, 1-3) 

Ad te, Domine, levavi 
animam meam: Deus 
meus, in te confido, non 
erubescam: neque irri-

 Tot U, Heer, verhef ik mijn  
ziel; mijn God, op U 
vertrouw ik, laat mij niet 
beschaamd worden; en laat 

deant me inimici mei; 
etenim universi qui te 
exspectant, non confun-
dentur. 

mijn vijanden mij niet 
bespotten, want  
alwie naar U uitziet, worden 
niet te schande. 

 

Ofwel:  OFFERANDEZANG  
  

DIENST VAN DE EUCHARISTIE   
 

GEBED OVER DE GAVEN 

Heer, zie naar de gaven van uw Kerk die tot U bidt. 
Geef aan uw gelovigen, die ze als voedsel tot zich 
nemen, de genade van een heiliger leven. Door 
Christus onze Heer. 
 
PREFATIE  (VI van de zondagen door het jaar) 

Vere dignum et iustum 
est, aequum et salutare, 
nos tibi semper et ubique 
gratias agere: Domine, 
sancte Pater, omnipotens 
aeterne Deus:  
In quo vivimus, movemur  
et sumus, atque in hoc 
corpore constituti non  
solum pietatis tuae coti-
dianos experimur effectus, 
sed aeternitatis etiam 
pignora iam tenemus. 
Primitias enim Spiritus 
habentes, per quem 
suscitasti Iesum a mortuis, 
paschale mysterium spera-
mus nobis esse perpe-
tuum. 
Unde et nos tibi gratias 
agimus, et tuas virtutes  
cum Angelis praedicamus, 
dicentes: 

 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: In 
U leven, bewegen en zijn 
wij. Zolang wij in dit 
lichaam zijn, ondervinden 
wij elke dag uw liefde; 
meer nog, Gij verzekert 
ons van het eeuwig geluk: 
want als eerste gave 
bezitten wij de Geest door 
wie Gij Jezus van de dood 
hebt opgewekt. Zo hebben 
wij het vaste vertrouwen  
dat het paas- mysterie 
voor altijd ons deel zal zijn. 
Daarom brengen wij U 
dank en met de Engelen 
roemen wij uw grote 
daden, en zingen U toe vol 
vreugde: 

 

SANCTUS & BENEDICTUS 

 

HEILIG, 

Sanctus, Sanctus, Sanctus 
Dóminus Deus Sábaoth.  
Pleni sunt caeli et terra  
glória tua. Hosánna in 
excélsis. Benedictus qui  
venit in nómine Dómini.  
Hosánna in excélsis. 

 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  
 

COMMUNIERITUS 
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PATER NOSTER  ONZE VADER 

AGNUS DEI LAM GODS 

COMMUNIE COMMUNIE 
 
COMMUNIETEKST (Ps. 83, 4-5) 

De mus weet een schuilplaats te vinden, de zwaluw 
een nest voor haar jongen. Ik mag verblijven bij uw 
altaar, Heer der hemel- machten, mijn Koning en 
mijn God. Gelukkig zij die wonen in uw huis, eeuwig 
zullen zij U prijzen. 
 
GEBED NA DE COMMUNIE 

Heer, uw gaven hebben wij ontvangen. Wij bidden U: 
laat in ons de genade van de verlossing toenemen, 
telkens als wij dit mysterie vieren. Door Christus onze 
Heer. 
 

SLOTRITUS 
 

MEDEDELINGEN 
 
ZEGEN EN WEGZENDING 

  

 
 
 
 


