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INTREDEZANG                             

 
Sing a new song unto the Lord; 
Let your song be sung from mountains high 
Sing a new song unto the Lord Singing alleluia 
 
Yahweh's people dance for joy O come before the 
Lord And play for him on glad tambourines And let 
your trumpet sound     Refrein: 
 
Rise, O children, from your sleep; Your Savior now has 
come He has turned your sorrow to joy And filled 
your soul with song      Refrein: 
 
Glad my soul for I have seen The glory of the Lord 

The trumpet sounds; the dead shall be raised 

I know my Savior lives.   Refrein: 

OPENINGSRITUS 
 

Orde van Dienst 
 

KYRIE   HEER ONTFERM U   

GLORIA EER AAN GOD   

GEBED 

God, Gij toont uw grootheid vooral als Gij ons 
genadig zijt en barmhartigheid bewijst. Schenk ons 

voortdurend uw genade op de weg naar het beloofde 
geluk, om eenmaal in uw Koninkrijk te mogen bin-
nengaan. Door onze Heer. 
 
LITURGIE VAN HET WOORD 
 

 
EERSTE LEZING  (Ezechiël 18, 25-28) 

Dit zegt de Heer: “Gij beweert: de weg van de Heer is 
niet recht! Huis van Israël, luister toch! Zou het 
werkelijk mijn weg zijn, die niet recht is? Zijn niet 
veeleer uw eigen wegen niet recht? Als een 
rechtvaardige zich van zijn rechtvaardigheid afkeert 
en kwaad gaat doen, dan zal hij daaraan sterven, 
sterven om het kwaad dat hij gedaan heeft. En als de 
boosdoener zich van zijn boze daden afkeert en gaat 
handelen naar rechtschapenheid en deugd, dan zal hij 
in leven blijven. Als hij tot inzicht komt en zich afkeert 
van zijn slechte daden, dan blijft hij zeker leven, dan 
zal hij niet sterven.” 
Woord van de Heer - Wij danken God. 
 
TUSSENZANG  uit psalm 25 
 

REFREIN: 

 
 

Wijs mij uw wegen, Heer, leer mij uw paden kennen. 
Leid mij volgens uw woord, want Gij zijt mijn God en 
Verlosser. Refrein 
 

Op U stel ik altijd mijn hoop, omdat ik vertrouw op 
uw goedheid. Gedenk uw barmhartigheid, Heer, uw 
altijd geschonken ontferming. Refrein 
 

Herinner U niet het kwaad van mijn jeugd, maar denk 
aan mij met erbarmen. De Heer is goed en rechtscha-
pen, daarom wijst Hij zondaars de weg.  

Refrein 
 
 

TWEEDE LEZING  (Filippenzen 2, 1-11) 

Broeders en zusters, Als vermaning in Christus en lief-
devolle bemoediging iets vermogen, als gemeenschap 
van Geest, als hartelijkheid en mededogen u iets zeg-
gen, maakt dan mijn vreugde volkomen door uw een-
heid van denken, uw eenheid in de liefde, uw 
saamhorigheid en eensgezindheid. Geeft niet toe aan 
partijzucht en ijdelheid, maar acht in ootmoed de 
ander hoger dan uzelf. Laat niemand alleen zijn eigen 
belangen behartigen maar liever die van zijn naasten. 
Die gezindheid moet onder u heersen welke Christus 
Jezus bezielde: Hij die bestond in goddelijke majesteit 
heeft zich niet willen vastklampen aan de gelijkheid 
met God: Hij heeft zichzelf ontledigd en het bestaan 
van een slaaf op zich genomen. Hij is aan de mensen 
gelijk geworden. En als mens verschenen heeft Hij 
zich vernederd, door gehoorzaam te worden tot de 
dood, tot de dood aan een kruis. Daarom heeft God 
hem hoog verheven en Hem de naam verleend die 
boven alle namen is, opdat bij het noemen van zijn 
naam zich ieder een knie zou buigen in de hemel, op 
aarde en onder de aarde, en iedere tong zou belijden 
tot eer van God, de Vader: Jezus Christus is de Heer.  
Woord van de Heer - Wij danken God. 
 

ALLELUIA  (Joh. 10, 27) 

Alleluia. Mijn schapen luisteren naar mijn stem, zegt 
de Heer, en Ik ken ze en zij volgen Mij. Alleluia. 
 
 

EVANGELIE  (Matteüs 21, 28-32) 

In die tijd zei Jezus tot de hogepriesters en de 
oudsten van het volk: “Wat denkt ge van het 
volgende? Een man had twee zonen. Hij ging naar de 
eerste toe en zei: Mijn zoon, ga vandaag werken in 
mijn wijngaard. Goed vader, antwoordde deze, maar 
hij deed het niet. Toen ging hij naar de tweede en zei 
hetzelfde. Deze antwoordde: Neen, ik wil niet; maar 
later kreeg hij spijt en ging toch. Wie van de twee 
heeft nu de wil van zijn vader gedaan?” Ze 
antwoordden: “de laatste.” Toen zei Jezus hun: 
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Voorwaar, Ik zeg u: de tollenaars en de ontuchtige 
vrouwen gaan eerder dan gij het Rijk Gods binnen. 
Johannes kwam tot u en beoefende de gerechtigheid; 
toch hebt gij hem geen geloof geschonken, terwijl de 
tollenaars en de ontuchtige vrouwen hem wel geloof 
schonken. Maar zelfs, nadat ge dit had gezien, zijt ge 
toch niet tot inkeer gekomen en hebt ge hem geen 
geloof geschonken.  
Woord van de Heer - Wij danken God. 
 

HOMILIE 
 

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. 
 

VOORBEDEN 
 

EUCHARISTISCHE LITURGIE 
 

OFFERANDEZANG  ‘Ubi caritas’ - Taizé   

Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est. 
Waar liefde heerst en vriendschap, daar is God. 
 

 

DIENST VAN DE EUCHARISTIE      
 

GEBED OVER DE GAVEN 

Barmhartige God, mogen onze gaven voor U 
aanvaardbaar zijn en voor ons een bron van zegen 
worden. 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 Chris-
tum Dominum nostrum. 
Cuius hoc mirificum fuit 
opus per paschale myste-
rium, ut de peccato et 
mortis iugo ad hanc glori-
am vocaremur, qua nunc 
genus electum, regale sa-
cerdotium, gens sancta  
et acquisitionis populus  
diceremur, et tuas  
annuntiaremus ubique 
virtutes, qui nos de 
tenebris ad tuum 
admirabile lumen vocasti. 
Et ideo cum Angelis et 
Archangelis, cum Thronis  
et Dominationibus,  
cumque omni militia 
caelestis exercitus, 
hymnum gloriae tuae 
canimus, sine fine 
dicentes: 

 Heilige Vader, machtige 
eeuwige God, om recht te 
doen aan uw heerlijkheid, 
om heil en genezing te 
vinden zullen wij U dan-
ken, altijd en overal door 
Christus onze Heer. Die 
eenmaal door de dood is 
heengegaan, het ontzag-
wekkend wonder heeft 
volbracht; die ons weg-
voert uit het slavenhuis 
van dood en zonde, om te 
zijn: uw uitverkoren en 
geheiligd volk, - koningen 
en priesters worden wij 
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 Engelen, 
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 
 

Orde van Dienst 

ONZE VADER 

AGNUS DEI LAM GODS 

COMMUNIE COMMUNIE 

  
COMMUNIE-TEKST  (1 Joh. 3, 16): 
Hieraan kennen wij Gods liefde: Hij heeft zijn leven 
voor ons gegeven. Zo moeten wij ons leven geven 
voor onze broeders. 
 

COMMUNIEZANG  ‘The Lord bless you’ – J. Rutter 
 

The Lord bless you and keep you, 
the Lord make His face to shine upon you, 
to shine upon you and be gracious 
and be gracious unto you. 
 
The Lord lift up the light  
of His countenance upon you.  
and give you peace. Amen 
 
 
GEBED NA DE COMMUNIE 

Heer, moge de viering van dit goddelijk mysterie ons 
naar geest en lichaam vernieuwen. Laat ons, die aan 
het lijden van uw Zoon deelnemen als wij zijn dood 
verkondigen, ook delen in zijn heerlijkheid. Die leeft 
en heerst in de eeuwen der eeuwen. 
 

SLOTRITUS 
 

MEDEDELINGEN 
 

ZEGEN EN WEGZENDING 
  

SLOTZANG  Alleluia – J. Boyce 


