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Woord van welkom 

 
 
Schuldbelijdenis, Kyrië 
 
Gebed 
 
Eerste lezing uit Nehemia 8, 2-4a, 5-6, 8-10 
In die dagen bracht de priester Ezra het boek van de wet voor de 
vergadering van mannen en vrouwen en van allen die de voorlezing 
konden volgen. 
Het was de eerste dag van de zevende maand. 
Vanaf de dageraad tot de middag las Ezra voor  
uit het boek op het plein voor de Waterpoort,  
ten aanhoren van mannen en vrouwen  
en van allen die het konden volgen. 
Het volk luisterde aandachtig naar de voorlezing van het wetboek. 
Ezra, de Schriftgeleerde, ging op een houten verhoog staan 
dat voor die gelegenheid opgeslagen was. 
Ten aanschouwen van heel het volk, hij stak immers boven allen uit,  

opende Ezra het boek. 
Op dat ogenblik gingen allen staan. 
Ezra prees de Heer, de grote God,  
en heel het volk antwoordde: ‘Amen, amen!’ 
De levieten staken hun handen omhoog, zij bogen het hoofd 
en aanbaden de Heer met het gezicht tegen de grond. 
Zij lazen uit het boek van Gods wet, legden het uit 
en verklaarden de betekenis, zodat allen de lezing verstonden. 
Vervolgens zeiden Nehemia, de landvoogd, Ezra , de priester en 
Schriftgeleerde, en de levieten die de uitleg gaven tot heel het volk: 
‘Deze dag is aan de Heer uw God gewijd.  
Gij moogt dus niet treurig zijn en niet wenen.’ 
Het hele volk was namelijk in tranen uitgebarsten toen het de woorden 
van de wet hoorde. En ze zeiden hen:  
‘Komt, gaat lekker eten en drinkt er zoete wijn bij  
en deelt ervan mee aan wie niets heeft,  
want deze dag is aan onze Heer gewijd.  
Weest niet bedroefd, maar de vreugde die de Heer u schenkt zij u kracht.’ 
 

Woord van de Heer.   Wij danken God. 
 
 
Tussenzang:  
 



 
 

 
 
 
 
 
Tweede lezing  uit 1e de brief van Paulus aan de Korinthiers, 12,12- 
                 14,27 
Broeders en zusters,  
Het menselijk lichaam vormt met zijn vele ledematen één geheel; 
alle ledematen.hoe vele ook, maken tezamen één lichaam uit. 
Zo is het ook met de Christus. 
Wij allen, Joden en Grieken, slaven en vrijen zijn immers in de kracht van 
één en dezelfde Geest door de doop één enkel lichaam geworden 
en allen werden wij gedrenkt met één Geest. 
Een lichaam bestaat nu eenmaal uit een lid van uit vele leden. 
(Veronderstel, dat de voet zegt: 
’omdat ik geen hand ben behoor ik niet tot het lichaam’,  
behoort hij daarom niet tot het lichaam? 
En veronderstel, dat het oor zegt:  

‘omdat ik geen oog ben behoor ik niet tot het lichaam’,  
behoort het daarom niet tot het lichaam? 
Als het hele lichaam oog was waar bleef dan het gehoor? 
Als het helemaal gehoor was. Waar bleef dan de reuk? 
In werkelijkheid heeft God de ledematen en de organen 
elk afzonderlijk hun plaats in het lichaam aangewezen,  
zoals Hij het gewild heeft. 
Als zij samen één lid vormden, waar bleef dan het lichaam. 
Het oog kan niet tot de hand zeggen: ‘ik heb je niet nodig’ 
en evenmin het hoofd tot de voeten: ‘ik heb je niet nodig.’ 
Nog sterker: juist die delen van het lichaam, die het zwakst schijnen te 
zijn, zijn onmisbaar. 
En die wij beschouwen als minder eerbaar omgeven wij met grote eer. 
Onze minder edele ledematen worden met groter kiesheid behandeld, 
De andere hebben dat niet nodig. 
God heeft het lichaam zo samengesteld dat Hij aan het mindere meer eer 
gaf, opdat er in het lichaam geen verdeeldheid zou zijn 
en de ledematen eendrachtig voor elkaar zouden zorgen. 
Wanneer één lid lijdt delen alle ledematen in het lijden; 

Wordt één lid geëerd, alle delen in de vreugde.) 
Welnu, gij zijt het lichaam van Christus en ieder van u is een lid van dit 
lichaam. 
Nu heeft God in de kerk allerlei mensen aangesteld: 
Ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars; 



Voorts zijn er wonderkrachten, dan gaven van genezing, hulpbetoon, 
bestuur en velerlei taal. 

Zijn soms allen apostelen, allen profeten, allen leraars, allen 
wonderdoeners? Hebben allen gaven van genezing? 
Spreken allen in vervoering? Kunnen allen uitleg geven? 
 
Woord van de Heer,  Wij danken God 
 

 
 
     

 

 
 
 
 
 
 
 

Evangelie Lucas,  1, 1-4; 4, 14-21 
 

Acclamatie: Alleluja, alleluja, alleluja 
 
Reeds velen hebben getracht de gebeurtenissen te verhalen die onder 
ons hebben plaats gevonden, aan de hand van gegevens welke ons 
werden overgeleverd door mensen die van het begin af aan ooggetuigen 
waren en in dienst van het woord zijn getreden. 
Vandaar, edele Theofilus, dat ook ik besloot – na van meet af aan alle 
nauwkeurig te hebben onderzocht – voor u een ordelijk verslag te 
schrijven, met de bedoeling u te doen zien hoe betrouwbaar de leer is 
waarin gij onderwezen zijt. 

In die tijd keerde Jezus in de kracht van de Geest uit de woestijn terug 
naar Galilea en men sprak over Hem in heel de streek. 
Hij trad nu op als leraar in hun synagogen en weerd algemeen geprezen. 
Zo kwam Hij ook in Nazareth, waar Hij was groot gebracht. 
Hij ging volgens zijn gewoonte op sabbathdag naar de synagoge en stond 
op om voor te lezen. 
Ze reikte Hem de boekrol van de profeet Jesaja aan. 
Hij opende de rol en vond de plaats waar geschreven stond: 
‘De Geest des Heren is over mij gekomen, omdat Hij mij gezalfd heeft. 

Hij heeft mij gezonden om aan armen de Blijde Boodschap te brengen, 
aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken,  
en aan blinden dat zij zullen zien:  
om verdrukten te laten gaan in vrijheid,  
om een genadejaar af te kondigen van de Heer.’ 

      



Daarop rolde Hij het boek dicht, gaf het terug aan de dienaar en ging 
zitten. 

In de synagoge waren aller ogen gespannen op Hem gevstigd. 
Toen begon Hij hen toe te spreken: 
‘Het Schriftwoord dat gij zojuist gehoord hebt is thans in vervulling 
gegaan. 
 
U komt de lof toe 
 
 
Overweging 
 
 
Geloofsbelijdenis 
 
Voorbeden, waarin opgenomen de intenties die vanuit de locaties zijn 
aangedragen. 
 
 
 
Dienst van de tafel 

 
 
Offertorium  
 
 
Gebed over de gaven 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eucharistisch gebed 

 
De Heer zal bij u zijn,  De Heer zal u bewaren 
Verheft uw hart   Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
Brengen wij dank  
aan de Heer onze God.  Hij is onze dankbaarheid waardig 



 
Prefatie        (XIID Altaarmissaal bijlage XCV 

 
Wij danken U, goede Vader, 
Voor de blijde boodschap van uw Zoon 
Want uit alle volken en talen 
Hebt Gij zoekende mensen 
Tot de gemeenschap van uw kerk geleid 
Uw Geest ademt zijin en uit 
En zij voert de mensen tot elkaar 
Zij worden één van hart. 
De kerk is spiegel van uw vriendelijkheid 
En wekt een blijde hoop 
In het hart van de mensen. 
Zij is het teken van uw trouw, 
Ons toegezegd voor immer. 
 
Daarom, loven en prijzen wij uw Naam, 
En eenstemmig met de engelen en heiligen in uw hemel 
En met de kerk op aarde 
Roemen wij uw heerlijkheid: 

 
Heilig, heilig, heilig    
 
Tafelgebed       

 
Hemelse Vader, 
met eerbied noemen wij uw Naam. 
altijd zijt Gij met ons op weg, 
en dichter dan wij durven dromen, zijt Gij bij ons 
wanneer uw Zoon ons samen brengt rond deze tafel, 
waar wij uw liefde vieren met brood en beker. 
Zoals eens op de weg naar Emmaüs 
ontsluit Hij nu voor ons de schrift 
en wij herkennen Hem bij het breken van het brood. 
          Allen gaan staan 
 
Daarom bidden wij, almachtige God: 
beadem met uw Geest dit brood en deze wijn 
zodat Jezus Christus in ons midden komt 
met de gaven van zijn Lichaam en Bloed. 
 
Want op de avond voor zijn lijden 
nam Hij onder de maaltijd brood en sprak tot U het dankgebed. 
Hij brak het brood en gaf het aan zijn leerlingen terwijl Hij zei: 



 
NEEMT EN EET HIERVAN GIJ ALLEN,  

WANT DIT IS MIJN LICHAAM, 
DAT VOOR U GEGEVEN WORDT. 
 
Zo nam Hij ook de beker met wijn 
En sprak opnieuw het dankgebed. 
Hij gaf hem aan zijn leerlingen en sprak: 
 
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: 
  Heer Jezus, wij verkondigen uw dood 
En wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt 

 

Allen gaan zitten 

Oneindig goede Vader,  

wij vieren de gedachtenis van onze verzoening 
en wij verkondigen de liefde die Gij ons betoont. 
Uw Zoon is door het lijden en de dood gegaan, 
en, tot nieuw leven opgewekt, 
is Hij ingetreden in uw heerlijkheid. 
 
Zie met genegenheid neer op dit offer 
en erken erin uw eigen Zoon die zijn leven heeft gegeven 
en zijn bloed heeft vergoten opdat voor alle zoekers 
de weg naar U, Vader, geopend en begaanbaar zij. 

 
Barmhartige Vader, 
Schenk ons de geest van liefde die in Jezus was, 
Zodat de kerk, bemoedigd en gesterkt, 
Opbloeit tot nieuw leven. 
 
Bevestig de band van eenheid tussen allen  
die tot gemeenschap geroepen en begenadigd zijn, 
rondom de bisschop van Rome, paus Franciscus  

en onze bisschop Johannes, 
Maak uw kerk te midden van een verdeelde wereld 
Tot een instrument dat geloofwaardig en volhardend 
De eenheid en de vrede dient 
 



Erbarm U, Vader,  
Over onze zusters en broeders 

Die in de vrede van Christus naar U zijn teruggekeerd 
En over alle gestorvenen, waarvan Gij alleen het geloof hebt gekend. 
Breng hen tot het licht van de verrijzenis. 
 
En als ook onze weg ten einde loopt, 
Neem ons dan op in uw huis,  
Waar plaats is voor velen. 
Schenk ons de vervulling van onze levenslange hoop: 
Overvloedig leven in uw heerlijkheid. 
 
Laat ons toe in de gemeenschap van uw heiligen; 
dat wij met Maria, de Maagd en Moeder Gods, 
geïnspireerd door de H. Geest en onder de hoede van De Goede Herder, 
met uw apostelen en martelaren en met de heilige Anna, Urbanus, 
Augustinus en Titus Brandsma, onze patroonheiligen, 
en al de anderen die U genegen zijn, 
dankbaar uw Naam aanbidden, 
en U prijzen door Jezus Christus, onze Heer. 
 

Door Hem en met Hem en in Hem 
zal uw Naam geprezen zijn, 
Heer God, almachtige Vader, 
in de eenheid van de heilige Geest 
hier en nu en tot in eeuwigheid.  Amen. 
 
Onze Vader 
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 schuld 
Zoals ook wij vergeven onze schuldenaren 
En breng ons niet in beproeving; 
Maar verlos ons van het kwade. 
 
Vredeswens 
 

Agnus dei 
 
      
Communie 

 



Communio  
Dominus dabit benignitatem:  

et terra nostra dabit fructum suum.  

De Heer zal het goede geven:  
en ons land zal zijn vruchten voortbrengen 
 
Gebed 
 
Mededelingen 
 
Zegenbede 

 
Net als in de synagoge van Nazaret waren onze ogen dit uur gericht op 
Jezus. Hij raakt ons met woorden van leven. Hij schenkt ons zelf zijn 
leven. Laat ons van hier gaan, gesterkt door de ontmoeting met hem en 
met elkaar, en in de wereld getuigen van Hem en van het goede nieuws 
dat Hij bracht. 
Mogen wij ons daartoe gezegend weten door die ene en eeuwige God: 
Vader, Zoon en H. Geest. 
       Amen 

 
 
Slotlied:   
 


