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INTROITUS  (Ps. 94, 6-7) 
Venite, adoremus Deum et 
procidamus ante Dominum: 
ploremus ante eum, qui fecit 
nos: quia ipse est Dominus 
Deus noster. 

 Komt, laat ons God 
aanbidden, neerbuigen 
voor de Heer die ons heeft 
gemaakt, want Hij is onze 
God. 

 
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 
Heer, blijf ons die U toebehoren met liefdevolle zorg 
omringen. Wees de beschermer van allen die hun hoop 
alleen op uw genade stellen. Door onze Heer. 
 
LITURGIE VAN HET WOORD 

 
EERSTE LEZING  (Jesaja 58, 7-10) 
Dit zegt de Heer: ‘Deel uw brood met de hongerigen, neem 
de dakloze zwervers op in uw huis, kleed de naakten die gij 
ziet, en keer u niet af van uw medemensen. Dan zal uw 
licht stralen als de dageraad, uw genezing zal voorspoedig 
zijn; uw gerechtigheid zal voor u uitgaan, de glorie van de 
Heer u op de voet volgen. Wanneer gij dan tot de Heer 
bidt, zal Hij u verhoren, wanneer gij dan tot Hem roept, zal 
Hij antwoorden: hier ben Ik! Wanneer gij uit uw midden de 
onderdrukking verwijdert en de dreigende vingers en de 

kwaadsprekerij, wanneer gij uw hart voor de hongerige 
opent en de mistroostige verzadigt, dan straalt uw licht in 
de duisternis, dan wordt uw nacht als de middag.’ Zo 
spreekt de almachtige Heer. 
Woord van de Heer - Wij danken God. 
 
 ANTWOORDPSALM uit psalm 111 (112) 
 
KEERVERS:   
De rechtvaardige is voor de vrome een licht in de nacht. 
 
Hij is voor de vromen een licht in de nacht, weldadig, 
barmhartig, rechtvaardig. Goed gaat het de man die 
weggeeft en leent, die eerlijk zijn zaken behartigt. 
Keervers. 
 
In eeuwigheid staat de rechtvaardige sterk, men blijft hem 
voor eeuwig gedenken. Voor slechte tijding is hij niet bang, 
hij blijft ongeschokt op de Heer vertrouwen.  
Keervers. 
 
Standvastig en zonder vrees zet hij door, met mildheid 
deelt hij aan armen uit; Hij zal zijn gerechtigheid nooit 
verliezen; zijn macht en zijn aanzien vermeerderen steeds. 
Keervers. 
 
TWEEDE LEZING  (1 Korinthiërs 2, 1-5) 
Broeders en zusters, Toen ik u het getuigenis van God 
kwam verkondigen, deed ik dat niet met vertoon van 
welsprekendheid of geleerdheid. Ik had mij voorgenomen 
u geen enkele wetenschap te brengen dan die van Jezus 
Christus en zijn kruis. Bovendien voelde ik mij toen zwak, 
vol angst en beven. Het woord dat ik u verkondigde, had 
niets te danken aan overredingskracht van de ‘wijsheid’, 
maar het getuigde van de kracht van de Geest: uw geloof 
moest niet steunen op menselijke wijsheid, maar op de 
kracht van God. 
Woord van de Heer - Wij danken God. 
 
ALLELUIA  (Joh. 6, 64b en 69b) 
Alleluia. Uw woorden, Heer, zijn geest en leven;  
uw woorden zijn woorden van eeuwig leven. Alleluia. 
 

ALLELUIA  (Ps. 116, 1) 
Alleluia. Laudate Dominum 
omnes gentes: et 
collaudate eum, omnes 
populi. Alleluia. 

 Alleluia. Looft de Heer, alle 
volkeren, prijst Hem alle 
natiën.  
Alleluia. 

 
EVANGELIE  (Matteüs 5, 13-16) 
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: “Gij zijt het zout der 
aarde. Maar als het zout zijn kracht verliest, waar mee zal 
men dan zouten? Het deugt nergens meer voor dan om 
weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. Gij 
zijt het licht der wereld. Een stad kan niet verborgen blijven 
als ze boven op een berg ligt! Men steekt toch ook niet een 
lamp aan om ze onder de korenmaat te zetten, maar men 
plaatst ze op de standaard, zodat ze licht geeft voor allen 
die in huis zijn. Zo moet ook uw licht stralen voor het oog 
van de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw 
Vader verheerlijken die in de hemel is.” 
Woord van de Heer - Wij danken God. 
 
HOMILIE 
 
CREDO     GELOOFSBELIJDENIS 
(Zie Laus Deo 336)   (Zie Laus Deo 261) 
 
VOORBEDEN 
 
EUCHARISTISCHE LITURGIE 

 
OFFERTORIUM  (Ps. 16, 5.6.7) 
Perfice gressus meos in 
semitis tuis, ut non 
moveantur vestigia mea: 
inclina aurem tuam, et 
exaudi verba mea: mirifica 
misericordias tuas, qui salvos 
facis sperantes in te, 
Domine. 

 Bevestig mijn schreden op 
uw paden opdat mijn 
voeten niet wankelen; neig 
uw oor en hoor naar mijn 
woorden; doe wonderen 
van erbarming, Heer, 
Redder van wie op U 
hopen. 

 
DIENST VAN DE EUCHARISTIE  (Laus Deo 262-263) 

 
 



A-705 

GEBED OVER DE GAVEN 
Heer onze Heer, Gij hebt deze gaven van uw schepping 
vooral bestemd om ons in leven te houden. Wij bidden U 
dat zij voor ons ook sacrament van eeuwig leven worden.  
Door Christus onze Heer. 
 
PREFATIE  (IV 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. 
Ipse enim nascendo vetus-
tatem hominum renovavit, 
patiendo delevit nostra 
peccata, aeternae vitae 
aditum praestitit a mortuis 
resurgendo, ad te Patrem 
ascendendo caelestes  
ianuas reseravit. 
Et ideo, cum Angelorum 
atque Sanctorum turba, 
hymnum laudis tibi 
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. Door mens te worden 
heeft Hij de oude mensheid 
een nieuwe jeugd 
geschonken, en door het 
lijden te aanvaarden heeft Hij 
onze zonden uitgewist. De 
toegang tot het eeuwig leven 
heeft Hij vrij gemaakt door 
uit de doden te verrijzen; 
door naar U, zijn Vader, op te 
gaan heeft Hij de poort 
ontsloten die tot de hemel 
toegang geeft. Daarom, met 
alle Engelen en Heiligen, 
loven en aanbidden wij U 
zolang er woorden zijn 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 

 
Ordo Missae Orde van Dienst 
(Laus Deo 344- 347) (Laus Deo 327 - 330) 

PATER NOSTER  ONZE VADER 

AGNUS DEI LAM GODS 

COMMUNIE COMMUNIE 
 
COMMUNIO  (Ps. 42, 4) 
Ik zal naar Gods altaar gaan, naar God die mijn jeugd 
verblijdt. 
 
GEBED NA DE COMMUNIE 
God, wij hebben deel mogen hebben aan het ene brood en 
de ene beker. Wij bidden U: laat ons zó leven dat wij één 
worden in Christus en met blijdschap vruchten voort-
brengen die heilzaam zijn voor heel de wereld. 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. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   (Matteüs 5, 13-16) 
 

                    In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:    
                         “Gij zijt het zout der aarde.” 
 
 

 


