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Mis: Lourdesmis  
m.m.v.: Leden van de Capella Majellana 
     

INTREDEZANG ‘Een smekeling’                       
 

Een smekeling, zo kom ik tot uw troon: 
leg met uw woord beslag op mijn gedachten 
opdat ik in het licht der waarheid woon. 
Laat niet vergeefs mij op uw bijstand wachten 
Leer mij uw wet, die goed is waar en schoon, 
dan loof ik U bij dagen en bij nachten. 
 

Al uw geboden zijn gerechtigheid. 
Ik prijs uw woord met juichende gezangen. 
Uw rechterhand geleide mij altijd; 
naar uw geboden richt ik al mijn gangen. 
Het is uw wet, waarin ik mij verblijd, 
het is uw heil, waarnaar ik blijf verlangen. 
 

Geef leven aan mijn ziel, wees Gij mijn lied, 
geef dat ik eeuwig U mag toebehoren. 
Onthoud mij uw getuigenissen niet. 
Ik was een schaap, en had de weg verloren. 
Zoek, Heer, uw knecht. Ik hoor wat Gij gebiedt. 
Gij hebt mij immers tot uw dienst verkoren. 
 
OPENINGSRITUS 
 

Orde van Dienst 
 

KYRIE   HEER ONTFERM U   

GLORIA EER AAN GOD   
 

GEBED 
Almachtige eeuwige God, versterk in ons het geloof, de 
hoop en de liefde, en laat ons van harte doen wat Gij wilt, 
om te mogen ontvangen wat Gij belooft. Door onze Heer. 
 

LITURGIE VAN HET WOORD 
 

EERSTE LEZING  (Exodus 22, 20-26) 

Zo spreekt de Heer: “Gij moet een vreemdeling niet 
slecht behandelen en hem het leven niet moeilijk 
maken, want ge hebt zelf als vreemdeling in Egypte 
gewoond. Weduwen en wezen zult ge geen onrecht 
aandoen. Als ge hun tekort doet en als hun klagen 
tot Mij opstijgt, dan zal Ik gehoor geven aan hun 
klagen. Mijn toorn zal losbarsten en met het zwaard 
zal Ik u doden: uw vrouwen worden weduwen, uw 
kinderen wezen. Als gij aan iemand van mijn volk 
geld leent, aan een noodlijdende in uw omgeving, 
gedraag u dan niet als een geldschieter. Ge moet 
geen rente van hem eisen. Als gij iemands mantel in 
pand neemt, dan moet ge die vóór zonsondergang 
aan hem teruggeven. Hij heeft niets anders om zich 
mee toe te dekken, het is de beschutting van zijn 
blote lichaam, hij moet er in slapen. Roept hij tot Mij 
om hulp, dan zal Ik hem verhoren, want Ik ben vol 
medelijden.” Woord van de Heer - Wij danken God. 
 

TUSSENZANG  uit psalm 18   
 

REFREIN:  Heer, U heb ik lief, mijn sterkte zijt Gij. 
 
 
 
 
 

Heer, U heb ik lief, mijn sterkte zijt Gij, 
mijn toevlucht, mijn burcht, mijn bevrijder.  Refrein 
 

Mijn God, de rots waar ik toevlucht vind, 
mijn schild, mijn behoud en bescherming.   Refrein 

 

Wanneer ik de Heer aanroep, Hij zij geprezen, 
dan doet geen vijand mij kwaad.           Refrein 
 

De Heer zij geprezen, gezegend mijn rots. 
verheerlijkt zij God, mijn verlosser.         Refrein 
 

TWEEDE LEZING  (1 Tessalonicenzen 1, 5c-10) 

Broeders en zusters, Gij weet hoe ons optreden bij u 
is geweest: het was gericht op uw heil. En gij van uw 
kant zijt navolgers geworden van ons en van de 
Heer, toen gij het woord hebt aangenomen onder 
allerlei beproevingen en toch met vreugde van de 
heilige Geest. Gij zijt een voorbeeld geworden voor 
alle gelovigen in Macedonië en in Achaïa. Ja, van 
Tessalonica uit heeft het woord van de Heer 
weerklonken, en niet enkel in Macedonië en Achaïa; 
allerwegen is uw geloof in God bekend geworden. 
Wij hoeven niets meer te zeggen. Zij vertellen zelf 
wel hoe wij bij u zijn gekomen en hoe wij door u zijn 
ontvangen: hoe gij u van de afgoden tot God hebt 
bekeerd, om de levende en waarachtige God te 
dienen, en uit de hemel zijn Zoon te verwachten, die 
Hij uit de dood heeft opgewekt, Jezus, die ons redt 
van de komende toorn.  
Woord van de Heer - Wij danken God. 
 

ALLELUIA  (Joh. 14, 23) 

Alleluia. Als iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord 
onderhouden; mijn Vader zal hem liefhebben en Wij 
zullen tot hem komen. Alleluia. 
 

EVANGELIE  (Matteüs 22, 34-40) 

In die tijd kwamen de Farizeeën bijeen, toen zij 
vernamen dat Jezus de Sadduceeën de mond 
gesnoerd had. En één van hen, een wetgeleerde, 
vroeg Jezus om Hem op de proef te stellen: 
“Meester, wat is het voornaamste gebod in de 
Wet?” Hij antwoordde hem: “Gij zult de Heer uw 
God beminnen met geheel uw hart, geheel uw ziel 
en geheel uw verstand. Dit is het voornaamste en 
eerste gebod. Het tweede, daarmee gelijkwaardig: 
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Gij zult uw naaste beminnen als uzelf. Aan deze twee 
geboden hangt heel de Wet en de Profeten.”  
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 ‘Ave Maria’  –  Caccini 
 

DIENST VAN DE EUCHARISTIE   
 

GEBED OVER DE GAVEN 

Heer, zie naar de gaven die wij U aanbieden. Wij 
bidden U: geef dat wij door deze viering vóór alles 
uw majesteit eren. Door Christus onze Heer. 
 

PREFATIE  (V 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: Qui omnia mundi 

 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. Gij 
hebt deze aarde 

elementa fecisti, et vices 
disposuisti temporum 
variari; hominem vero 
formasti ad imaginem 
tuam, et rerum ei 
subiecisti universa mi-
racula, ut vicario 
munere dominaretur 
omnibus quae creasti et 
in operum tuorum 
magnalibus iugiter te 
laudaret, per Christum 
Dominum nostrum. 
Unde et nos, cum 
omnibus Angelis te 
laudamus, iucunda 
celebratione clamantes: 

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 han-
den, 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 
 

Orde van Dienst 

ONZE VADER 

AGNUS DEI LAM GODS 

COMMUNIE COMMUNIE 
 

COMMUNIE-TEKST (Ef. 5, 2): 

Christus heeft ons bemind: Hij heeft zich voor ons 
overgeleverd als offergave, God tot een lieflijke geur. 
 

COMMUNIEZANG  ‘Laudate omnes gentes’ – Taizé 
 

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn 
eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in 
Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven 
heeft. Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld 
gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, 
maar opdat de wereld door Hem behouden zou 
worden. 

GEBED NA DE COMMUNIE 

Heer, mogen uw gaven in ons tot stand brengen wat 
zij aanduiden: laat ons eens ten volle het heil be-
zitten dat wij nu onder tekenen vieren. Door Christus 
onze Heer. 
 
SLOTRITUS 
 

MEDEDELINGEN 
 

ZEGEN EN WEGZENDING 
 

SLOT  Orgelspel 

 
 

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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  (Mt 22,34-40) 

 
. . . “Gij zult de Heer uw God beminnen met  

geheel uw hart, geheel uw ziel en geheel uw verstand. 
Dit is het voornaamste en eerste gebod . . .  


