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INTREDEZANG  ‘De dag gaat open’ 
 

De dag gaat open voor het woord des Heren, 
zon die wij zoeken, kracht die wij ontberen, 
bron die wij horen als wij tot Hem keren, 
vroeg in de morgen. 
 

Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name, 
voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen, 
zag Hij ons aan en bracht Hij ons tezamen, 
God onze Vader. 
 

Door U geschapen om uit U te leven; 
hartslag en adem hebt Gij ons gegeven, 
Land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven, 
oorsprong en toekomst. 
 
OPENINGSRITUS 
 

Ordo Missae Orde van Dienst 

KYRIE   HEER ONTFERM U   

GLORIA EER AAN GOD   
 
GEBED 

Almachtige eeuwige God, hemel en aarde worden 
door U geleid; verhoor welwillend het gebed van uw 
volk en geef ons uw vrede in deze tijd. Door onze 
Heer. 
 

LITURGIE VAN HET WOORD 
 

EERSTE LEZING  (1 Samuël 3, 3b-10.19) 

De lamp van God was nog niet gedoofd en Samuël lag 
te slapen in het heiligdom van de Heer waar de ark 
van God stond. Toen riep de Heer: “Samuël!” Samuël 
antwoordde: “Hier ben ik.” Hij liep haastig naar Eli en 
zei: “Hier ben ik. U hebt mij toch geroepen?” Maar Eli 
antwoordde: “Ik heb niet geroepen; ga maar weer 
slapen.” Toen riep de Heer opnieuw: “Samuël!” 
Samuël stond op, ging naar Eli en zei: “Hier ben ik. U 
hebt mij toch geroepen?” Eli antwoordde: “Ik heb 
niet geroepen, mijn jongen, ga maar weer slapen.” 
Samuël kende de Heer nog niet: een woord van de 
Heer was hem nog nooit geopenbaard. En weer riep 
de Heer Samuël; nu voor de derde maal. Samuël 
stond op, ging naar Eli en zei: “Hier ben ik. U hebt mij 
toch geroepen?” Toen begreep Eli dat het de Heer 
was die de jongen riep. En hij zei tot Samuël: “Ga 
slapen en mocht Hij je roepen dan moet je zeggen: 
Spreek, Heer, uw dienaar luistert.” Samuël ging dus 
weer op zijn gewone plaats slapen. Toen kwam de 
Heer bij hem staan en riep evenals de vorige malen: 
“Samuël, Samuël!” En Samuël antwoordde: “Spreek, 
uw dienaar luistert!” Samuël groeide op; de Heer was 
met hem en liet niet een van zijn woorden onvervuld. 
Woord van de Heer - Wij danken God. 
 

ANTWOORDPSALM   
 

 
 
 

 
 

Ik heb de Heer vurig verbeid: toen boog Hij zich over 
mij, Hij verhoorde mijn roepen om hulp; Hij gaf mij 
een nieuw lied in de mond: de lofzang voor wie onze 
God is. Refrein 
 

Gij die offers afwees en geschenken hebt mijn dove 
oren geopend: brand en zondoffers zeggen U niets. 

Toen heb ik gesproken: Hier ben ik. Refrein 
 

Mij geldt wat in de boekrol vervat is: God, uw wil te 
doen is mijn vreugde, uw wet is binnen in mij gegrift. 
Refrein 
 

Bode van uw gerechtigheid ben ik waar de schare 
tesamen gestroomd is; zie, mijn lippen hield ik niet 
gesloten: Gij, Heer, Gij weet dit van mij. Refrein 
 

Uw gerechtigheid haar heb ik nimmer In het eigen 
hart weggeborgen; ik verkondig uw trouw, uw 
verlossing, zwijg niet van uw genade, uw waarheid, 
waar de velen bijeen zijn vergaderd.   Refrein 
 

TWEEDE LEZING  (1 Korinthiërs 6, 13c-15a; 17-20) 

Broeders en zusters, Het lichaam is er niet voor de 
ontucht maar voor de Heer, en de Heer voor het 
lichaam. God heeft niet alleen de Heer opgewekt uit 
de dood, Hij zal ook ons doen opstaan door zijn 
kracht. Gij weet toch dat uw lichamen ledematen zijn 
van Christus? Maar wie zich met de Heer verenigt is 
met Hem één geest. Elke andere zonde die een mens 
bedrijft gaat buiten het lichaam om, maar de 
ontuchtige zondigt tegen zijn eigen lichaam. Gij weet 
het: uw lichaam is een tempel van de Heilige Geest 
die in u woont, die gij van God hebt ontvangen. Gij 
zijt niet van uzelf. Gij zijt gekocht en de prijs is 
betaald. Eert dan God met uw lichaam. 
Woord van de Heer - Wij danken God. 
 

ALLELUIA  (1 Sam. 3, 9; Joh. 6, 69b) 

Alleluia. Spreek, Heer, uw dienaar luistert; Gij hebt 
woorden van eeuwig leven. Alleluia. 
 

EVANGELIE  (Johannes 1, 35-42) 

In die tijd stond Johannes daar, met twee van zijn 
leerlingen. Hij richtte het oog op Jezus die voorbijging 
en sprak: “Zie, het Lam Gods.” De twee leerlingen 
hoorden hem dat zeggen en gingen Jezus achterna. 
Jezus keerde zich om en toen Hij zag dat zij Hem 
volgden, vroeg Hij hun: “Wat verlangt gij?”  



B-702 

Ze zeiden tot Hem: “Rabbi” - vertaald betekent dit: 
“Meester - waar houdt Gij U op?” Hij zei hun: “Gaat 
mee om het te zien.” Daarop gingen zij mee en zagen 
waar Hij zich ophield. Die dag bleven zij bij Hem. Het 
was ongeveer het tiende uur. Andreas, de broer van 
Simon Petrus, was een van die twee die het gezegde 
van Johannes hadden gehoord en Jezus achterna 
waren gegaan. De eerste die hij ontmoette was zijn 
broer Simon tot wie hij zei:  
“Wij hebben de Messias: - dat vertaald betekent: de 
Gezalfde - gevonden,” en hij bracht hem bij Jezus. 
Jezus zag hem aan en zeide: “Gij zijt Simon, de zoon 
van Johannes; gij zult Kefas genoemd worden, dat 
betekent: Rots.”  
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:  ‘Neem mij aan zoals ik ben’ – Iona 

Neem mij aan zoals ik ben, zuiver uit wie ik zal zijn, 
druk Uw zegel op mijn ziel en leef in mij. 
 
DIENST VAN DE EUCHARISTIE  (Laus Deo 262-263) 
 

GEBED OVER DE GAVEN 

Heer, wij bidden U dat wij altijd op waardige wijze 
deelnemen aan dit mysterie, want telkens als wij de 
gedachtenis van dit offer vieren, wordt de verlossing 
voor ons werkelijkheid. 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 
mysterium, ut de 
peccato et mortis iugo 
ad hanc gloriam 
vocaremur, qua nunc 
genus electum, regale 
sacerdotium, 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 
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 
genoemd. Uw grote 
daden, 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, HEILIG, HEILIG 
 

EUCHARISTISCH GEBED 

COMMUNIERITUS 

ONZE VADER ONZE VADER 

AGNUS DEI LAM GODS 

COMMUNIE COMMUNIE 
 

COMMUNIEZANG  ‘Here I am Lord’ 
I, the Lord of sea and sky, I have heard my people cry 
All who dwell in dark and sin My hand will save 
I, who made the stars of night I will make their darkness 
bright Who will bear my light to them? Whom shall I send?   
 
Refrein:  
Here I am Lord, Is it I, Lord? 
I have heard you calling in the night 
I will go, Lord, if you lead me 
I will hold your people in my heart 
 

I, the Lord of snow and rain I have borne my people’s pain  
I have wept for love of them They turn away. I will break 
their hearts of stone Give them hearts for love alone I will 
speak my words to them Whom shall I send? Refrein: 
 

I, the Lord of wind and flame I will tend the poor and lame I 
will set a feast for them My hand will save  
Finest bread I will provide 'Til their hearts be satisfied I will 
give my life to them Whom shall I send? Refrein: 
 

COMMUNIE-TEKST  (Ps. 23 (22), 5) 

Gij nodigt mij aan uw tafel, mijn beker vult Gij tot de 
rand; voortreffelijk is uw gave! 
 

GEBED NA DE COMMUNIE 

Heer, met een en hetzelfde brood uit de hemel hebt 
Gij ons gevoed. Geef ons uw geest van liefde en maak 
ons daardoor één van hart. Door Christus onze Heer. 
 

SLOTRITUS 

 
MEDEDELINGEN 
 

ZEGEN EN WEGZENDING 
 
SLOT: Orgelspel 
 

https://genius.com/Dan-schutte-here-i-am-lord-lyrics#note-13556676
https://genius.com/Dan-schutte-here-i-am-lord-lyrics#note-13556533
https://genius.com/Dan-schutte-here-i-am-lord-lyrics#note-13556533

