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INTROITUS  (Ps. 69, 2 en 6)) 

Deus, in adiutórium  
meum inténde; Dómine,  
ad adiuvándum me 
festína. Adiútor meus et 
liberátor meus es tu; 
Dómine, ne moréris. 

 God, kom mij redding, 
brengen, Heer, haast U 
met uw hulp. Gij zijt mijn 
helper en bevrijder, God, 
stel uw komst niet uit. 

 
OPENINGSRITUS 

 
Ordo Missae Orde van Dienst 
(Zie Laus Deo 333 - 335) (Zie Laus Deo 255 - 258) 

KYRIE   HEER ONTFERM U   

GLORIA EER AAN GOD   
 
GEBED 

Heer, wees uw dienaars nabij en schenk voort-
durend uw zegen aan hen die tot U bidden. Wij er-
kennen U als onze Schepper en Leider; vernieuw de 
gaven van uw schepping en blijf begeleiden wat Gij 
vernieuwd hebt. Door onze Heer. 
 
LITURGIE VAN HET WOORD 

 
EERSTE LEZING  (Jesaja 55, 1-3) 

Zo spreekt God de Heer: “Komt naar het water, gij 
allen die dorst lijdt! Ook gij die geen geld hebt, komt 
toch. Komt kopen, geniet zonder geld en zonder te 
betalen. Komt kopen wijn en melk. Wat geeft gij uw 
geld voor iets dat geen brood is? Wat geeft gij uw 

arbeid voor iets dat niet voedt? Luistert, luistert 
naar Mij: dan eet gij wat goed is, dan verzadigt gij u 
aan heerlijke spijs. Neigt uw oor en komt naar Mij en 
luistert en gij zult leven.” 
Woord van de Heer - Wij danken God. 
 
ANTWOORDPSALM  uit psalm 144 (145) 
 

KEERVERS:  Gij opent uw hand, Heer, en zegent ons. 
  

De Heer is vol liefde en medelijden, lankmoedig en 
zeer goedgunstig. De Heer is bezorgd voor iedere 
mens, barmhartig voor al wat Hij maakte. Keervers 

 

De ogen van allen zien hoopvol naar U, Gij geeft hun 
te rechter tijd spijs. Gij opent uw hand voor alles wat 
leeft, voldoet aan al hun verlangens. Keervers 

 

De Heer is rechtvaardig op al zijn wegen, en heilig in 
al wat Hij doet. Nabij is de Heer voor elk die Hem 
aanroept, voor elk die oprecht tot Hem bidt. 
Keervers 
 
TWEEDE LEZING  (Romeinen 8, 35. 37-39) 

Broeders en zusters, Wie zal ons scheiden van de 
liefde van Christus? Verdrukking wellicht of nood, 
vervolging, honger, naaktheid, levensgevaar of het 
zwaard? Over dit alles zegevieren wij glansrijk, dank 
zij Hem die ons heeft liefgehad. Ik ben ervan 
overtuigd, dat noch de dood noch het leven, noch 
engelen, noch boze geesten, noch wat is noch wat 
zal zijn, en geen macht in den hoge of in de diepte, 
noch enig wezen in het heelal ons zal kunnen 
scheiden van de liefde Gods, die is in Christus Jezus 
onze Heer. Woord van de Heer - Wij danken God. 
 
ALLELUIA  (Mt. 4, 4b) 

Alleluia. Niet van brood alleen leeft de mens, maar 
van elk woord, dat uit de mond van God komt. 
Alleluia. 

EVANGELIE  (Matteüs 14, 13-21) 

In die tijd voer Jezus in een boot naar een eenzame 
plek om alleen te zijn. Maar het volk kwam dit te 
weten en zij gingen Hem vanuit hun steden te voet 
achterna. Toen Hij bij zijn landing dan ook een grote 
menigte zag, kreeg Hij diep medelijden met hen en 
Hij genas hun zieken. Tegen het vallen van de avond 
kwamen zijn leerlingen naar Hem toe en zeiden: 
“Deze plek is eenzaam en het is al laat op de dag. 
Stuur dus het volk weg om in de dorpen eten te 
gaan kopen.” “Het is niet nodig dat zij weggaan,” zei 
Jezus hun, “geeft gij hun maar te eten.” Doch zij 
antwoordden: “Wij hebben hier niet meer dan vijf 
broden en twee vissen.” Waarop Jezus sprak: 
“Brengt die dan hier.” En Hij gaf opdracht dat het 
volk zich zou neerzetten op het gras. Hij nam de vijf 
broden en de twee vissen, sloeg de ogen ten hemel, 
en nadat Hij de zegen had uitgesproken, brak Hij de 
broden die Hij aan zijn leerlingen gaf en de 
leerlingen gaven ze weer aan het volk. Allen aten tot 
ze verzadigd waren en aan overgebleven brokken 
haalde men nog twaalf volle korven op. Het waren 
ongeveer vijfduizend mannen die hadden gegeten, 
vrouwen en kinderen niet meegerekend. Woord van 
de Heer - Wij danken God. 
 
HOMILIE 
 
CREDO GELOOFSBELIJDENIS 
 
VOORBEDEN 
 
EUCHARISTISCHE LITURGIE 

 
OFFERTORIUM  (Vgl. Ex. 32, 11-15) 

Precatus est Moyses in 
conspectu Domini Dei 
sui, et dixit. Precatus est 
Moyses in conspectu 
Domini Dei sui, et dixit: 

 Mozes bad voor het 
aanschijn van de Heer, 
zijn God, en zei. Mozes 
bad voor het aanschijn 
van de Heer, zijn God, en 
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Quare, Domine, irasceris 
in populo tuo? Parce 
irae animae tuae: 
memento Abraham, 
Isaac et Iacob, quibus 
iurasti dare terram 
fluentem lac et mel. Et 
placatus factus est Do-
minus de malignitate, 
quam dixit facere 
populo tuo. 

zei: Waarom, Heer, zijt 
Gij vertoornd op uw volk? 
Laat uw ziedende gram-
schap bedaren; gedenk 
Abraham, Izaäk en Jakob, 
aan wie Gij onder ede 
beloofd hebt het land te 
geven, dat overvloeit van 
melk en honing. En de 
Heer liet zich verbidden 
en zag af van het onheil, 
waarmee Hij zijn volk had 
bedreigd. 

 
DIENST VAN DE EUCHARISTIE    
 

GEBED OVER DE GAVEN 

Heer, wij bidden U: heilig in uw goedheid deze 
gaven, aanvaard ze als een geestelijk offer en maak 
ons tot een blijvende offergave voor U. Door 
Christus onze Heer. 
 
PREFATIE  (I 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: per Christum 
Dominum nostrum. 
Cuius hoc mirificum fuit 
opus per paschale mys-
terium, ut de peccato et 
mortis iugo ad hanc glo-
riam vocaremur, qua 
nunc genus electum, 
regale sacerdotium, 
gens sancta et 
acquisitionis populus 

 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 Christus onze Heer. 
Die eenmaal door de 
dood is heengegaan, het 
ontzagwekkend wonder 
heeft volbracht; die ons 
wegvoert uit het 
slavenhuis van dood en 
zonde, om te zijn: uw 
uitverkoren en geheiligd 
volk, - koningen en 
priesters worden wij 

diceremur, et tuas 
annuntiaremus ubique 
virtutes, qui nos de 
tenebris ad tuum 
admirabile lumen vo-
casti. Et ideo cum 
Angelis et Archangelis, 
cum Thronis et 
Dominationibus, cum-
que omni militia 
caelestis exercitus, 
hymnum gloriae tuae 
canimus, sine fine 
dicentes: 

genoemd. Uw grote da-
den, God, verkondigen 
wij overal: dat Gij ons uit 
de duisternis geroepen 
hebt om nu te leven in 
uw onvergankelijk licht. 
Daarom, met alle Enge-
len, Machten en 
Krachten, met allen die 
staan voor uw troon, 
loven en aanbidden wij U 
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 

 
Ordo Missae Orde van Dienst 

PATER NOSTER  ONZE VADER 

AGNUS DEI LAM GODS 

COMMUNIE COMMUNIE 
 
COMMUNIE-TEKST  (Wijsh. 16, 20) 

Heer, brood uit de hemel hebt Gij ons gegeven, dat 
alle goeds in zich bevat en voortreffelijk is van 
smaak! 

GEBED NA DE COMMUNIE 
Heer, blijf met uw zorg allen omringen die Gij door uw 
hemelse gaven vernieuwt. Wees ons altijd met uw hulp 
nabij en geef dat wij de eeuwige verlossing waardig wor-
den. Door Christus onze Heer. 
 

SLOTRITUS 

 

MEDEDELINGEN 
 
ZEGEN EN WEGZENDING 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                           Matteüs 14, 13-21 

 
  . . . “Het is niet nodig dat zij weggaan,” zei Jezus hun, 
              “geeft gij hun maar te eten.”  
     Doch zij antwoordden “Wij hebben hier niet meer  
            dan vijf broden en twee vissen.”. . . 
 


