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Openingslied Nooit een dag 
 
Nooit een dag in je leven dat je zeggen moet:  
niemand is hier die mij de handen reikt. 
Nooit een dag in je leven dat je zeggen moet:  
niemand is hier om mee op weg te gaan. 
 
Laat de hemelse vrede die ons begrip teboven gaat 
ons oordeel wakker houden, vergroten onze hoop, 
en versterken onze liefde 
 
Nooit een dag in je leven dat je zeggen moet:  
niemand is hier die mij troosten wil 
Nooit een dag in je leven dat je zeggen moet:  
niemand is hier die mij moed inspreekt  Refrein 
 
Nooit een dag in je leven dat je zeggen moet:  
niemand is hier die mij een toekomst geeft 
Nooit een dag in je leven dat je zeggen moet:  
niemand is hier die mij weer leven doet  Refrein 
 
Opening door de pater 
 
Kyrie uit Taize 
 
Kyrie, eleison 
Christe eleison 
Kyrie, eleison 
 
Gloria uit Taize    
 
C: Gloria, in excelcis Deo, Gloria, Gloria, Deo 
En vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft.  
A: Wij loven U.  
Wij prijzen en aanbidden U.  
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A: Wij verheerlijken U en zeggen U dank voor Uw grote 
heerlijkheid. 
Heer God, hemelse Koning, God, almachtige Vader, 
A: Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus 
Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader;  
A: Gij die wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons. 
Gij die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed. 
A: Gij die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm U over 
ons. 
Want Gij alleen zijt de Heilige.  
A: Gij alleen de Heer. 
Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus, 
A: met de Heilige Geest, In de heerlijkheid van God de Vader. 
Amen 
 
Openingsgebed door de pater 

 

Eerste Lezing  Uit het boek Exodus 

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 voor 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 
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Tussenzang Die mij droeg 
 
Die mij droeg op adelaarsvleugels, 
die mij hebt geworpen in de ruimte, 
en als ik krijsend viel, mij ondervangen 
met uw wieken en weer opgegooid, 
totdat ik vliegen kon op eigen kracht. 
 

Tweede Lezing Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus 

aan de christenen van Tessalonica 

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 
 
Evangelie-acclamatie Alleluja  
 
Alleluja, Alleluja  
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Evangelielezing  uit het heilig evangelie volgens Matteüs 

In die tijd kwamen de Farizeeën bijeen, toen zij vernamen dat 

Jezus de Sadduceeën de mond gesnoerd had. En een 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: Gij zult uw naaste beminnen als uzelf. Aan deze 

twee geboden hangt heel de Wet en de Profeten." 

Acclamatie bij het Evangelie Laudate Omnes Gentes 

 

Laudate omnes gentes Laudate Dominum 

 

Overweging door de pater 

 

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. 
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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. 

Amen. 

Voorbeden 

 

Bede bij elke voorbede: 

A: Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons 

Gebedsintenties van de parochie 
 
Bereiding van de gaven  
 
Lied bij de bereiding van de gaven De kracht van uw liefde 
 
Heer ik kom tot U 
Neem mijn hart verander mij 
Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U 
 
Want Heer ik heb ontdekt,  
dat als ik aan uw voeten ben, 
trots en twijfel wijken,  
voor de kracht van Uw liefde 
 
Houd mij vast, laat Uw liefde stromen 
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart 
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend 
Dan zweef ik op de wind,  
gedragen door Uw Geest,  
En de kracht van Uw liefde. 
 
Gebed over de Gaven door de pater 
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Eucharistisch gebed    

 

P: De Heer is met u 

A: En met uw geest 

P: Verheft uw hart 

A: Wij zijn met ons hart bij de Heer 

P: Brengen wij dank aan de heer onze God 

A: Hij is onze dankbaarheid waardig 

 

P: 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 met ons 

onbestendig lot begaan, is mens geworden, geboren uit de 

Maagd; die, aan het kruis gestorven, ons gered heeft van de 

dood die eeuwig duren zou; die, opgestaan voorgoed, ons doet 

voortleven tot in eeuwigheid.  

Daarom, met alle engelen, machten en krachten, met allen die 

staan voor uw troon, loven en aanbidden wij U en zingen U toe 

met de woorden: 

Heilig 

Heilig, heilig, Heilig is de Heer onze God 

Heilig, heilig, Heilig is de Heer onze God 

De aarde is vol van zijn Glorie  

Heilig is de Heer! 

P:Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. 
Heilig dan deze gaven, met de dauw van uw heilige Geest, dat zij 
voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus onze 
Heer. 

Toen Hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, 
nam Hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het 
aan zijn leerlingen met deze woorden: 
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Neemt en eet hiervan, gij allen,want dit is mijn lichaam 
dat voor u gegeven wordt. 

Zo nam Hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de 
dankzegging uit, en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden: 

Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, 
want dit is de beker van het nieuwe, altijddurende verbond; 
 dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot 
vergeving van de zonden.  
Blijft dit doen om Mij te gedenken. 

Verkondigen wij het mysterie van het geloof. 

A: Als wij dan eten van dit Brood, en drinken uit deze beker, 
verkondigen wij de dood des Heren, totdat Hij komt. 
 
Zijn dood en verrijzenis indachtig, God, bieden wij U aan het 
levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken U omdat Gij ons 
waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige 
dienst te verrichten.Zo delen wij in het lichaam en bloed van 
Christus en wij smeken U dat wij door de heilige Geest worden 
vergaderd, tot een enige kudde. 

Denk toch, Heer, aan uw Kerk, verspreid over de hele wereld, dat 
haar liefde volkomen wordt, een heilig volk met Franciscus onze 
paus en Johannes onze bisschop en allen die uw heilig 
dienstwerk verrichten. 
 
Gedenk ook onze broeders en zusters reeds ontslapen zijn in de 
hoop der verrijzenis, ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw 
zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw 
gelaat. 
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Wij vragen U, ontferm U over ons allen, opdat wij te zamen met 
de Maagd Maria, de Moeder van Christus, met de heilige Jozef, 
haar bruidegom, met de heilige Petrus en Paulus, met de andere 
apostelen en met alle heiligen, die hier eens leefden in uw 
welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwige leven 
deelachtig te zijn en U loven en eren door Jezus Christus, uw 
Zoon. 

 
Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn, 
Heer onze God, almachtige Vader. In de eenheid van de heilige 
Geest, hier en nu, en tot in eeuwigheid. A: Amen 

Onze Vader  
      
Allen:  Onze Vader die in de hemel zijt, 
  Uw naam worde geheiligd, 
  Uw rijk kome; Uw wil geschiede,  
  op aarde zoals in de hemel. 
  Geef ons heden ons dagelijks brood 
  en vergeef ons onze schulden, 

zoals ook wij vergeven  
aan onze schuldenaren, 

  en breng ons niet in beproeving, 

  maar verlos ons van het kwade 

P:  Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef genadig 
vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw 
barmhartigheid, altijd vrij mogen zijn van zonde, 
en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl 
wij uitzien naar de zalige vervulling van onze 
hoop, de komst van onze Verlosser Jezus 
Christus. 
 

Allen:      Want van U is het koninkrijk en de kracht
  en de heerlijkheid in eeuwigheid.  Amen 
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Vredeswens 
 
Agnus Dei 
 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem 
 
Communielied Ave Maria 
 
Ave Maria, Ave. Ave Maria, Ave. 
 
Donna dell’attesa e madre di speranza 
Ora pro nobis. 
Donna del sorriso e madre del silenzio 
Ora pro nobis. 
Donna di frontiera e madre dell’ardore 
Ora pro nobis. 
Donna del riposo e madre del sentiero 
Ora pro nobis. 
 
Ave Maria, Ave. Ave Maria, Ave. 
 
Donna del deserto e madre del respiro 
Ora pro nobis. 
Donna della sera e madre del ricordo 
Ora pro nobis. 
Donna del presente e madre del ritorno 
Ora pro nobis. 
Donna della terra e madre dell’amore 
Ora pro nobis. 
 
Ave Maria, Ave. Ave Maria, Ave. 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Dona_nobis_pacem
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Slotgebed door de pater 
 
Mededelingen 
 
Wegzending en Zegen 
 
Slotlied En mijn ziel zingt zacht (Lofzang van Maria) 
 
Jij kent mij als geen ander. 
Ziet mij zoals ik ben. 
Jij wekt in mij nieuw leven, ik hoor je Stem. 
Jouw Geest is als geen ander, 
jouw Naam prijkt bovenaan. 
Laat iedereen Je prijzen om wat Je hebt gedaan. 

En mijn ziel zingt zacht: Ik ben er voor Jou. 

en mijn ziel is blij: Jij ziet naar ons om, 

Jij ziet naar ons om, naar ons om. 

 

Vrede voor wie Jou vrezen.  

Hoogmoed komt voor de val. 

Jij leert de weten van liefde boven al 

Jouw trouw is zonder grenzen. 

Jij geeft om ieder kind 

Jij bent een God van mensen,  

bij wie ik redding vind. 

 

En mijn ziel zingt zacht: Ik ben er voor Jou. 

en mijn ziel is blij: Jij ziet naar ons om, 

Jij ziet naar ons om, naar ons om. 
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