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Mis: Missa in honorem St. Nicolai – Rombach 
m.m.v.: Koor Capella Majellana 
 

INTREDEZANG ‘Hoort hoe God met mensen omgaat’ 
 

Hoort hoe God met mensen omgaat, 
hoe Hij zijn belofte houdt, 
die de mens van den beginne 
adem geeft en gaande houdt. 
 

Hoort hoe God met mensen omgaat, 
hoe Hij Adam koning schiep 
die zou heersen over alles 
wat Hij in het leven riep. 
 

Hoort hoe God met mensen omgaat 
hoe Hij onze Schepper is 
die ons maakt tot zijn getuigen 
dragers van zijn beeltenis. 
 

Hoort hoe God met mensen omgaat 
hoe Hij ons een Dienaar zond 
die met liefde als zijn wapen 
ons voorgoed aan zich verbond. 
 

Hoort hoe God met mensen omgaat 
hoe wij Hem ter harte gaan 
die ook hier tot ons zal spreken 
als wij vragen naar zijn Naam. 
 
OPENINGSRITUS 
 

Ordo Missae Orde van Dienst 

KYRIE   HEER ONTFERM U   

GLORIA EER AAN GOD   
 

GEBED 

God, heel uw wet hebt Gij samengevat in het gebod 
van de liefde tot U en de naaste. Geef dat wij uw 
voorschriften onderhouden en zo het eeuwig leven 
binnengaan. Door onze Heer. 
 

LITURGIE VAN HET WOORD 
 

EERSTE LEZING  (Jesaja 55, 6-9) 

Zoekt de Heer nu Hij zich laat vinden, roept Hem aan 
nu Hij nabij is. De ongerechtige moet zijn weg 
verlaten, de zondaar zijn gedachten; hij moet naar de 
Heer terugkeren - de Heer zal zich erbarmen - terug 
naar onze God, die altijd wil vergeven. Uw gedachten 
zijn nu eenmaal niet mijn gedachten, mijn wegen niet 
uw wegen - is de godsspraak van de Heer - maar zoals 
de hemel hoog boven de aarde is, zo hoog gaan mijn 
wegen uw wegen te boven en mijn gedachten uw 
gedachten. Woord van de Heer - Wij danken God. 
 

TUSSENZANG  uit psalm 145 (zie Laus Deo 655) 
 

REFREIN:  De Heer is voor wie Hem aanroept 
 

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

Opdat de mens weet van uw macht, van uw koning- 
schap, stralend in luister. Uw heerschappij blijft: de 
eeuwen door, uw rijk duurt: geslacht na geslacht.  
Refrein: 
 

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.   
Refrein: 

TWEEDE LEZING  (Filippenzen 1, 20c-24. 27a) 

Broeders en zusters, Of ik leven moet of sterven, 
Christus zal in mij verheerlijkt worden. Voor mij toch 
is het leven Christus en het sterven een winst. Maar 
blijf ik leven, dan wacht mij vruchtbare arbeid. 
Daarom weet ik niet wat ik moet kiezen. Ik word naar 
twee kanten getrokken: ik verlang heen te gaan om 
met Christus te zijn, want dat is verreweg het beste. 
Maar voor u is het nuttiger dat ik nog hier blijf. 
Alleen, gij moet een leven leiden dat het evangelie 
van Christus waardig is.  
Woord van de Heer - Wij danken God. 
 

ALLELUIA  (Cf. Hand. 16, 14b) 

Alleluia. Maak ons hart ontvankelijk, Heer, opdat wij 
de woorden van uw Zoon zouden begrijpen. Alleluia. 
 

EVANGELIE  (Matteüs 20, 1-16a) 

In die tijd vertelde Jezus aan zijn leerlingen de 
volgende gelijkenis: “Met het Rijk der hemelen is het 
als met een landeigenaar die vroeg in de morgen 
uitging om arbeiders te huren voor zijn wijngaard. Hij 
werd het met de arbeiders eens voor een denarie per 
dag en stuurde ze naar zijn wijngaard. Rond het derde 
uur ging hij er weer op uit en zag nog anderen 
werkloos op de markt staan en hij zei tot hen: Gaat 
ook naar mijn wijngaard en ik zal u geven wat billijk is. 
En zij gingen. Rond het zesde en negende uur ging hij 
nog eens uit en deed hetzelfde. Rond het elfde uur 
ging hij opnieuw uit en vond er weer anderen staan. 
Hij zei tot hen: Wat staat ge hier de hele dag 
werkloos? Ze antwoordden hem: Niemand heeft ons 
gehuurd. Daarop zei hij tot hen: Gaat ook gij naar 
mijn wijngaard. Bij het vallen van de avond sprak de 
eigenaar van de wijngaard tot zijn rentmeester: Roep 
de arbeiders en betaal hen uit, te beginnen met de 
laatsten en zo tot de eersten. Toen de arbeiders van 
het elfde uur kwamen, kregen zij elk een denarie; 
toen nu ook de eersten kwamen, meenden dezen dat 
zij meer zouden krijgen, maar ook zij kregen ieder de 
overeengekomen denarie. Ze namen hem wel aan, 
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maar begonnen tegen de landeigenaar te morren en 
zeiden: Dezen hier, die het laatst gekomen zijn, 
hebben maar één uur gewerkt en gij stelt ze gelijk 
met ons die de last van de dag en de brandende hitte 
hebben gedragen. Maar hij antwoordde een van hen: 
Vriend, ik doe u toch geen onrecht? Zijt gij niet met 
mij overeengekomen voor een denarie?  Neem wat 
u toekomt en ga heen. Ik wil aan degene die het 
laatst gekomen is evenveel geven als aan u. Mag ik 
soms met het mijne niet doen wat ik verkies of zijt ge 
kwaad, omdat ik goed ben? Zo zullen de laatsten de 
eersten en de eersten de laatsten zijn.”  
Woord van de Heer - Wij danken God. 
 

HOMILIE 
 
GELOOFSBELIJDENIS  Gebeden 

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. 
  
VOORBEDEN 
 

EUCHARISTISCHE LITURGIE 

 

OFFERANDEZANG     ‘Ecce panis’ – F. Mendelssohn 

 
DIENST VAN DE EUCHARISTIE  (Laus Deo 262-263) 
 

GEBED OVER DE GAVEN 

Heer, neem genadig de gaven van uw volk aan. Geef dat 

wij in de viering van dit mysterie ontvangen wat wij in 
oprecht geloof belijden. Door Christus onze Heer. 
 
PREFATIE  (VIII 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:Quia filios, 
quos longe peccati crimen 
abstulerat, per sanguinem 
Filii tui Spiritusque virtute, 
in unum ad te denuo con-
gregare voluisti: ut plebs, 
de unitate Trinitatis 
adunata, in tuae laudem 
sapientiae multiformis 
Christi corpus templum-
que Spiritus nosceretur 
Ecclesia. Et ideo, choris 
angelicis sociati, te 
laudamus in gaudio 
confitentes: 

 Heilige Vader, machtige 
eeuwige God, om recht te 
doen aan uw heerlijkheid, 
om heil en genezing te vin-
den zullen wij U danken, 
altijd en overal: Gij hebt uw 
kinderen die door de zonde 
van U waren vervreemd, 
opnieuw bij U willen 
samenbrengen door het 
bloed van uw Zoon en de 
kracht van de Geest: één 
volk, uit de drieëne God, 
lichaam van Christus, tempel 
van de Geest, uw Kerk op 
aarde: tot lof van uw 
veelvoudige wijsheid. 
Daarom, met de koren van 
de Engelen, loven en 
aanbidden wij U en zingen 
vol vreugde: 

 

SANCTUS & BENEDICTUS 

 

HEILIG, 
 

EUCHARISTISCH GEBED  
 

COMMUNIERITUS 
 

Ordo Missae Orde van Dienst 

PATER NOSTER  ONZE VADER 

AGNUS DEI LAM GODS 

COMMUNIE COMMUNIE 
 
COMMUNIE-TEKST (Joh. 10, 14) 

Dit zegt de Heer: Ik ben de goede Herder, Ik ken mijn 
schapen en de mijnen kennen Mij. 
 

COMMUNIEZANG  Love divine – J. Stainer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GEBED NA DE COMMUNIE 
Heer, door uw sacrament geeft Gij ons nieuwe kracht. Blijf   
ons in uw goedheid omringen met uw zorg, zodat wij de    
genade van de verlossing ontvangen in de viering van dit 
mysterie en in het leven van elke dag. Door Christus onze 
Heer. 
 

MEDEDELINGEN 
 

ZEGEN EN WEGZENDING 
 

SLOT   ORGELSPEL 


