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INTROITUS  (Ps. 83, 10-11) 

Protector noster, 
aspice, Deus, et respice 
in faciem Christi tui: 
quia melior est dies 
una in atriis tuis super 
millia. 

 God, onze Beschermer, 
wend uw blik niet af: zie 
om naar uw Gezalfde. 
Want één dag in uw huis is 
beter dan duizend 
daarbuiten. 

 
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 
 
GEBED 

God, voor hen die U liefhebben hebt Gij het geluk 
bereid dat geen oog heeft gezien. Wek in ons een 
vurige liefde tot U om U in allen en boven alles te 
beminnen en uw beloften vervuld te zien die al onze 
verlangens te boven gaan. Door onze Heer Jezus 
Christus, uw Zoon . . . 
 
Ofwel in het jaar C  

God, almachtige Vader, uw Zoon heeft de schande 
niet geteld en het kruis ten einde toe gedragen. Laat 
ook ons niet ten onder gaan als tegenstand ons treft. 
Verdiep ons geloof in uren van ontmoediging, en geef 
ons de sterkte die wij nodig hebben.  

Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon . . . 
 
LITURGIE VAN HET WOORD 

 
EERSTE LEZING  (Jeremia 38, 4-6. 8-10) 

In die dagen zeiden de edelen tot de koning: “Laat die 
profeet Jeremia ter dood brengen. Door zijn woorden 
ontmoedigt hij de soldaten die nog in de stad zijn en 
de hele bevolking. Die man wil niet het welzijn van 
het volk, maar zijn ondergang.” Koning Sidkia 
antwoordde: “Goed, hij is in uw macht; ik kan toch 
niet tegen u op.” Toen grepen zij Jeremia vast en 
wierpen hem in de put van prins Malkia, in de 
nabijheid van het wachthuis; met touwen lieten ze 
hem neer. In de put was geen water, alleen slijk, 
zodat Jeremia erin wegzonk. Terwijl de koning zitting 
hield in de Benjaminpoort, verliet Ebed-Melek het 
paleis, ging naar de koning en zei: “Heer koning, deze 
mannen hebben een misdaad begaan tegen de 
profeet Jeremia, door hem in de put te werpen.” 
Daarop gaf de koning aan de Ethiopiër Ebed-Melek de 
opdracht: “Neem drie mannen met u mee en haal de 
profeet Jeremia uit de put eer hij sterft.” Woord van 
de Heer - Wij danken God 
 
ANTWOORDPSALM uit psalm 39 (40) 
 

KEERVERS:  Heer, kom haastig mij te hulp. 
 
Met groot vertrouwen heb ik op de Heer gehoopt, Hij 
heeft zich tot mij neergebogen, mijn geroep 
verhoord. Hij heeft mij opgetrokken uit de valkuil, uit 
de modderpoel. Hij gaf mijn voeten vaste grond, mijn 
schreden kracht.  
Keervers 
 
Hij legde in mijn mond een nieuw gezang, een lied 
voor onze God, en velen zullen zien en vrezen en 
vertrouwen op de Heer. Gelukkig is de man, die op de 
Heer zijn hoop stelt, die met opstandigen en 

onoprechten niet verkeert. Keervers 
 
Al ben ik ook ellendig en armoedig, toch weet ik dat 
de Heer zorg voor mij draagt. Mijn helper zijt Gij toch 
en mijn bevrijder, mijn God, blijf dan niet talmen.  
Keervers 
 
TWEEDE LEZING  (Hebreeën 12, 1-4) 

Broeders en zusters, Laten wij ons aansluiten bij die 
menigte getuigen van het geloof en elke last en 
belemmering van de zonde van ons afschudden, om 
vastberaden de wedstrijd te lopen waarvoor we ons 
hebben ingeschreven. Zie naar Jezus, de aanvoerder 
en voltooier van ons geloof. In plaats van de vreugde 
die Hem toekwam, heeft Hij een kruis op zich 
genomen en Hij heeft de schande niet geteld: nu zit 
Hij aan de rechterzijde van Gods troon. Denkt aan 
Hem die zoveel tegenwerking van zondaars te 
verduren had; dat zal u helpen om niet uit te vallen 
en de moed niet op te geven. Uw strijd tegen de 
zonde heeft u nog geen bloed gekost. 
Woord van de Heer - Wij danken God 
 
ALLELUIA  (Hand. 16, 14b) 

Alleluia. Maak ons hart ontvankelijk, Heer, opdat wij 
de woorden van uw Zoon zouden begrijpen. Alleluia. 
 
EVANGELIE  (Lucas 12, 49-53) 

In die tijd sprak Jezus tot zijn leerlingen: “Vuur ben Ik 
op aarde komen brengen, en hoe verlang Ik dat het 
reeds oplaait! Ik moet een doopsel ondergaan, en 
hoe beklemd voel Ik Mij totdat het volbracht is. 
Meent gij, dat Ik op aarde vrede ben komen brengen? 
Neen, zeg Ik u, juist verdeeldheid. Want van nu af 
zullen er vijf in één huis verdeeld zijn; drie zullen er 
staan tegenover twee en twee tegenover drie; de 
vader tegenover de zoon en de zoon tegenover de 
vader; de moeder tegenover de dochter en de 
dochter tegenover de moeder, de schoonmoeder 
tegenover de schoondochter en de schoondochter 
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tegenover de schoonmoeder.” 
Woord van de Heer - Wij danken God 
 
HOMILIE 
 
CREDO GELOOFSBELIJDENIS 
(Laus Deo 336)    (Laus Deo 261) 
 
VOORBEDEN 
 
EUCHARISTISCHE LITURGIE 

 
OFFERTORIUM  (Ps. 33, 8.9) 

Immittet Angelus Domini 
in circuitu timentium eum, 
et eripiet eos: gustate et 
videte, quoniam suavis est 
Dominus. 

 De Engel des Heren zal 
met zijn bescherming 
hen omringen die Hem 
vrezen, en hen redden; 
proeft en ziet, hoe zoet 
de Heer is. 

 
DIENST VAN DE EUCHARISTIE  (Laus Deo 262-263) 

 
GEBED OVER DE GAVEN 

Heer, aanvaard onze gaven voor deze Eucharistie, 
waarin een wonderbare uitwisseling plaats vindt: als 
wij U aanbieden wat Gij gegeven hebt mogen wij 
Uzelf ontvangen. Door Christus onze Heer. 
 
PREFATIE  (III 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: 
Ad cuius immensam 
gloriam pertinere 
cognoscimus ut 
mortalibus tua deitate 
succurreres; sed et nobis 

 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. Uw grootheid is 
niet te doorgronden: in 
uw goddelijke kracht zijt 
Gij de zwakke mens te 
hulp gekomen. Uit onze 
eigen sterfelijkheid hebt 

provideres de ipsa 
mortalitate nostra 
remedium, et perditos 
quosque unde perierant, 
inde salvares, per 
Christum Dominum 
nostrum. 
Per quem maiestatem 
tuam adorat exercitus 
Angelorum, ante 
conspectum tuum in 
aeternitate laetantium. 
Cum quibus et nostras 
voces ut admitti iubeas, 
deprecamur, socia 
exsultatione dicentes: 

Gij het geneesmiddel ten 
leven genomen en aan 
hen die verloren waren, 
hebt Gij langs de weg van 
hun ondergang behoud 
en redding gebracht door 
Christus onze Heer. Door 
wie de Engelen, die 
eeuwig staan voor uw 
troon, U vol vreugde 
aanbidden, Koning in 
majesteit. Laat nu ook 
onze stemmen 
meeklinken in dit koor, 
wij smeken U - en dat 
ook onze hulde wordt 
gehoord als U ter eer dit 
lied wordt aangeheven: 

 
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 
(Laus Deo 344- 347) (Laus Deo 327 - 330) 

PATER NOSTER  ONZE VADER 

AGNUS DEI LAM GODS 

COMMUNIE COMMUNIE 
 
 

COMMUNIO  (Mt. 6, 33) 

Primum quaerite regnum 
Dei, et omnia adiicientur 
vobis, dicit Dominus. 

 Zoekt eerst het Rijk 
Gods, en alles zal u erbij 
gegeven worden, zegt de 
Heer. 

 
COMMUNIE-TEKST  (Ps. 130 (129), 7) 

Bij de Heer is barmhartigheid; bij Hem is overvloed 
aan verlossing. 
 

Ofwel  (Joh. 6, 52): 

Dit zegt de Heer: Ik ben het levende brood, dat uit de 
hemel is neergedaald; als iemand van dit brood eet, 
zal hij leven in eeuwigheid. 
 
GEBED NA DE COMMUNIE 

Heer, door deze Eucharistie zijn wij deelgenoten 
geworden van Christus. Wij doen een beroep op uw 
goedheid en vragen U: laat ons hier op aarde al 
gelijken op uw Zoon en eens in de hemel delen in zijn 
heerlijkheid. Door Christus onze Heer. 
 

SLOTRITUS 

 
MEDEDELINGEN 
 
ZEGEN EN WEGZENDING 
 
 
 
 
 

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. 


