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OPENINGSRITUS 
 
KRUISTEKEN EN BEGROETING 
Celebrant: In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.  
Allen:  Amen. 
 
Celebrant:  De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en 

de gemeenschap van de H. Geest zij met u allen. 
Allen:  En met uw geest. 
 
Ofwel bij een pontificale Eucharistie: 
 
Bisschop: Vrede zij u. 
Allen:  En met uw geest. 

INLEIDING OP DE VIERING   

SCHULDBELIJDENIS I 

Celebrant: Broeders en zusters, 
  belijden wij onze zonden, bekeren wij ons tot God  
  om de heilige eucharistie goed te kunnen vieren. 
 
Allen:  Ik belijd voor de almachtige God 
  en voor u allen, dat ik gezondigd heb 
  in woord en gedachte, in doen en laten, 
  door mijn schuld, door mijn schuld, 
  door mijn grote schuld. 
  Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd, 
  alle engelen en heiligen, en u, broeders en zusters, 
  voor mij te bidden tot de Heer onze God. 
 
Celebrant:  Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, 

onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.  
Allen:  Amen. 
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SCHULDBELIJDENIS II 

Celebrant: Broeders en zusters, 
  belijden wij onze zonden, bekeren wij ons tot God  
  om de heilige eucharistie goed te kunnen vieren. 
 
Celebrant: Heer, ontferm U over ons. 
Allen:  Wij hebben gezondigd. 
Celebrant: Toon ons, Heer, uw barmhartigheid. 
Allen:  En schenk ons uw heil. 
 
Celebrant:  Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, 

onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.  
Allen:  Amen. 
 
In plaats van de schuldbelijdenis en het kyrie kan ook de zegening van 
het water en de besprenkeling plaatsvinden. Gezongen wordt dan: 
Asperges me of Vidi aquam. Zie pagina 28. 

KYRIE 

Kyrie eleison 
 
Christe eleison 
 
Kyrie eleison 

Heer, ontferm U over ons. 
Heer, ontferm U over ons. 
Christus, ontferm U over ons. 
Christus, ontferm U over ons. 
Heer, ontferm U over ons. 
Heer, ontferm U over ons. 

GLORIA 

De lofzang wordt gezongen/gebeden op de zondagen buiten advent en 
veertigdagentijd alsmede op alle hoogfeesten en feesten. 
 
Gloria in excelsis Deo et in terra 
pax hominibus bonæ voluntatis.  
Laudamus te, benedicimus te,  
adoramus te, glorificamus te.  
Gratias agimus tibi propter 
magnam gloriam tuam. 

Eer aan God in den hoge en vrede 
op aarde aan de mensen, die Hij 
liefheeft. Wij loven U. 
Wij prijzen en aanbidden U.  
Wij verheerlijken U en zeggen U 
dank voor uw grote heerlijkheid. 
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Domine Deus, Rex caelestis, Deus 
Pater omnipotens.  
Domine Fili, unigenite, Iesu 
Christe.  
Domine Deus Agnus Dei, Filius 
Patris. Qui tollis peccata mundi, 
miserere nobis. 
Qui tollis peccata mundi, suscipe 
deprecationem nostram.  
Qui sedes ad dexteram Patris, 
miserere nobis. 
Quoniam tu solus sanctus, 
tu solus Dominus.  
Tu solus Altissimus Iesu Christe.  
Cum Sancto Spiritu in gloria Dei 
Patris.  
Amen. 

Heer God, hemelse Koning, God, 
almachtige Vader.  
Heer, eniggeboren Zoon, Jezus 
Christus. Heer God, Lam Gods, 
Zoon van de Vader. Gij die 
wegneemt de zonden der wereld, 
ontferm U over ons. Gij die 
wegneemt de zonden der wereld, 
aanvaard ons gebed.  
Gij die zit aan de rechterhand van 
de Vader, ontferm U over ons. 
Want Gij alleen zijt de Heilige.  
Gij alleen de Heer. Gij alleen de 
Allerhoogste: Jezus Christus,  
met de heilige Geest in de 
heerlijkheid van God de Vader. 
Amen. 

COLLECTEGEBED 

 

LITURGIE VAN HET WOORD 

EERSTE LEZING 

De lezing wordt afgesloten met de woorden: 
 

Lector: Woord van de Heer. 
Allen:  Wij danken God. 

ANTWOORDPSALM  

TWEEDE LEZING (op zondagen en hoogfeesten) 

De lezing wordt afgesloten met de woorden: 
 

Lector: Woord van de Heer. 
Allen:  Wij danken God.  
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ALLELUIA    (allen gaan staan) 

EVANGELIE   

Diaken: De Heer zij met u. 
Allen:  En met uw geest. 
Diaken: Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus 

volgens … 
Allen:  Lof zij U, Christus. 
 
Het evangelie wordt afgesloten met de woorden:     
 
Lector: Woord van de Heer. 
Allen:  Wij danken God. 

HOMILIE 

GELOOFSBELIJDENIS    (allen gaan staan) 

Op zondagen en hoogfeesten volgt nu de belijdenis van het geloof. 
 
Credo in unum Deum. Patrem 
omnipotentem, factorem caeli et 
terrae, visibilium omnium et 
invisibilium. 
Et in unum Dominum Iesum Chr-
istum, Filium Dei unigenitum. 
Et ex Patre natum ante omnia 
saecula. Deum de Deo, lumen de 
lumine, Deum verum de Deo vero. 
Genitum non factum, 
consubstantialem Patri, per quem 
omnia facta sunt.  
Qui propter nos homines et 
propter nostram salutem 
descendit de caelis.  
Et incarnatus est de Spiritu Sancto 
ex Maria virgine: et homo factus est. 

Ik geloof in één God, de almachtige 
Vader. Schepper van hemel en 
aarde, van al wat zichtbaar en 
onzichtbaar is. En in één Heer 
Jezus Christus, eniggeboren Zoon 
van God, vóór alle tijden geboren 
uit de Vader. 
God uit God, licht uit licht, ware 
God uit de ware God. Geboren, 
niet geschapen, één in wezen met 
de Vader, en dóór wie alles 
geschapen is. Hij is voor ons 
mensen, en omwille van ons heil 
uit de hemel neergedaald. Hij 
heeft het vlees aangenomen door 
de Heilige Geest uit de maagd 
Maria, en is mens geworden.  
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Crucifixus etiam pro nobis sub 
Pontio Pilato passus et sepultus 
est.  
Et resurrexit tertia die secundum 
Scripturas. 
Et ascendit in caelum, sedet ad 
dexteram Patris.  
Et iterum venturus est cum gloria 
iudicare vivos et mortuos, cuius 
regni non erit finis.  
Et in Spiritum Sanctum Dominum 
et vivificantem, qui ex Patre 
Filioque procedit.  
Qui cum Patre et Filio simul 
adoratur et conglorificatur:  
qui locutus est per prophetas.  
Et unam sanctam catholicam et 
apostolicam ecclesiam. 
Confiteor unum baptisma in 
remissionem peccatorum. 
Et exspecto resurrectionem 
mortuorum et vitam venturi 
saeculi. Amen. 

Hij werd voor ons gekruisigd, Hij 
heeft geleden onder Pontius 
Pilatus en is begraven. Hij is 
verrezen op de derde dag volgens 
de Schriften. Hij is opgevaren ten 
hemel: zit aan de rechterhand van 
de Vader. 
Hij zal wederkomen in heerlijkheid 
om te oordelen levenden en doden. 
En aan zijn rijk komt geen einde. 
Ik geloof in de heilige Geest, die 
Heer is en het leven geeft; die 
voortkomt uit de Vader en de 
Zoon; die met de Vader en de 
Zoon tezamen wordt aanbeden en 
verheerlijkt; die gesproken heeft 
door de profeten. 
Ik geloof in de ene, heilige, 
katholieke en apostolische kerk. 
Ik belijd één doopsel tot vergeving 
van de zonden. 
Ik verwacht de opstanding van de 
doden en het leven van het 
komend rijk. Amen. 

 
Ofwel:  
 

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. Van daar 
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. Amen. 
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VOORBEDE 

Acclamatie bij de voorbede: 
 
Schola: Laat ons bidden. 
Allen:  Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
 

Ofwel: 
 

Allen:  Luister Heer, ontferm U over ons. 
 
 

LITURGIE VAN DE EUCHARISTIE 
 

BEREIDING VAN HET ALTAAR - OFFERANDE 

GEBEDEN BIJ DE OFFERANDE 

Celebrant: Gezegend zijt Gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde 
hand hebben wij het brood ontvangen. Aan U dragen wij op 
de vrucht van de aarde, het werk van onze handen. Maak 
het voor ons tot Brood van eeuwig leven. 

Allen:  Gezegend zijt Gij, God, in alle eeuwen. 
 
Celebrant: Gezegend zijt Gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde 

hand hebben wij de beker ontvangen. Aan U dragen wij op 
de vrucht van de wijngaard, het werk van onze handen. 
Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven. 

Allen:  Gezegend zijt Gij, God, in alle eeuwen. 

OPROEP TOT GEBED 

Celebrant:  Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan 
worden door God, de almachtige Vader. 

Allen:  Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen tot lof en 
eer van zijn Naam, tot welzijn van ons en van heel zijn 
heilige Kerk. 
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GEBED OVER DE GAVEN 

EUCHARISTISCH GEBED 

Celebrant: Dominus vobiscum. 
Allen: Et cum spiritu tuo. 
Celebrant: Sursum corda. 
Allen: Habemus ad Dominum. 
Celebrant: Gratias agamus Domino 

Deo nostro. 
Allen:  Dignum et iustum est. 

De Heer zij met u. 
En met uw geest. 
Verheft uw hart. 
Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
Brengen wij dank aan de Heer 
onze God. 
Hij is onze dankbaarheid waardig. 

 

Nu volgt de prefatie van de liturgische tijd of van het feest of de gedachtenis. 
 

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus 
Deus Sabaoth. Pleni sunt cæli et 
terra gloria tua. Hosanna in 
excelsis. Benedictus qui venit in 
nomine Domini. Hosanna in 
excelsis. 

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 I    (Romeinse Canon) 

Wij bidden U, genadige God, Vader van onze Heer Jezus Christus, wij 
smeken U, door Hem, die is uw Zoon en onze Heer: dat Gij wilt aanvaar-
den en zegenen deze gaven hier, die wij U aanbieden; dat Gij zult heiligen 
dit brood en deze beker, opdat zij ten goede komen aan heel de Kerk, die 
Gij geroepen hebt en uitverkoren overal in deze wereld. Regeer uw Kerk, 
Heer onze God, wees onze herder; breng ons bijeen van heinde en ver en 
geef ons uw vrede. Dat vragen wij U in eenheid met de bisschop van 
Rome, paus N., in eenheid met onze bisschop N., verenigd ook met allen 
die oprecht en trouw, uw Woord bewaren en het geloof belijden van uw 
apostelen overal in deze wereld. 
 

Herinner U de namen, Heer, van allen die U toebehoren en van alle 
mensen die hier voor U staan. Gij kent hun geloof, Gij weet dat ze U 
willen dienen. In naam van hen die U dit offer brengen van hun aanbid-
ding en hun dankbaarheid, in naam van allen smeken wij U: houd hen in 
leven, want op U hopen zij, bevrijd hun hart en maak hen heilig, Gij, 
eeuwige en waarachtige, levende God. 
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Zo bidden wij U met Maria, altijd maagd, die bij U verheerlijkt is, de 
moeder van Jezus Christus, onze Heer en onze God, met de heilige Jozef 
en met uw apostelen en bloedgetuigen Petrus en Paulus, Andreas 
(Jacobus, Johannes; met Tomas, Jacobus, Filippus, Bartolomeüs, 
Matteüs, Simon en Taddeüs; met Linus en Cletus, Clemens en Sixtus, met 
Cornelius, Cyprianus, Laurentius en Chrysogonus, met Johannes en 
Paulus, Cosmas en Damianus,) en met al uw heiligen. Om hunnentwil en 
op hun voorspraak vragen wij: wees onze toevlucht, waar wij ook gaan, 
wees onze kracht. 
 

Neem deze gaven van ons aan, Heer God, waarin wij onszelf willen 
geven en toevertrouwen aan U. Wij, die door U gekozen zijn om voor te 
gaan in deze dienst, wij zijn met allen die in U geloven uw volk, uw eigen 
bezit; beschik over ons en voer ons van dag tot dag naar uw vrede; dat 
wij niet eeuwig verloren gaan, maar bij uw uitverkorenen worden geteld. 
 

Ontvang uit onze handen, Heer, dit brood en deze beker; bekrachtig en 
voltooi en zegen deze gaven, dat zij voor ons het Lichaam worden en het 
Bloed van Jezus Christus, uw beminde Zoon. 
 

Die op de avond vóór zijn lijden en dood het brood in zijn handen heeft 
genomen, en zijn ogen opgeslagen heeft naar U, God zijn almachtige 
Vader, de zegen uitgesproken heeft, het brood gebroken en aan zijn 
leerlingen gegeven met de woorden: 
 

NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN, WANT DIT IS MIJN 
LICHAAM, DAT VOOR U GEGEVEN WORDT. 

 

Zo nam Hij ook, toen zij gegeten hadden, de beker in zijn handen, Hij sprak 
de zegen en het dankgebed, reikte hem over aan zijn leerlingen en zei: 
 

NEEMT DEZE BEKER EN DRINKT HIER ALLEN UIT, WANT DIT 
IS DE BEKER VAN HET NIEUWE, ALTIJDDDURENDE 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. 
 

Allen:  Heer Jezus, wij verkondigen uw dood 
en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt. 
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Daarom gedenken wij, Heer, het lijden en de dood van Jezus Christus uw 
Zoon; dat Hij verrezen is, dat Hij is opgestegen naar de hemel. 
 

Tot uw dienst geroepen, tot uw volk gemaakt, geven wij U wat Gij ons 
zelf in handen hebt gelegd: dit ongebroken vlekkeloze Lam, dit Brood 
van eeuwig leven, en deze Beker, die onze redding is in eeuwigheid. 
 

Keer U niet af, wees ons genadig, zoals Gij in genade hebt aanvaard het 
offer van uw dienaar Abel en dat van Abraham, die onze vader is, het heilig 
offer ook van brood en wijn, dat uw priester Melchisedek U heeft gebracht. 
 

Zend dan uw engel, machtige God, om deze gaven en gebeden op te 
dragen naar het altaar van uw heerlijkheid; wij bidden U, dat wij die de 
gemeenschap vieren van deze tafel en delen in het Lichaam van uw Zoon 
en in zijn Bloed van U gezegend zullen zijn vol van genade. 
 

Herinner U de namen, Heer, van onze broeders en zusters, die ons in de 
dood zijn voorgegaan, getekend met het geloof. Dat zij, en allen die in 
Christus zijn ontslapen, in vrede mogen rusten en binnengaan in uw 
land, verlicht en vertroost. 
 

Wij zijn van U, met al ons kwaad, op uw barmhartigheid hopen wij. 
Neem ons op in de gemeenschap van van uw heiligen, van uw apostelen 
en bloedgetuigen Johannes, Stefanus, Mattias, Barnabas, (Ignatius, 
Alexander, Marcellinus, Petrus, Felicitas en Perpetua, Agatha en Lucia, 
Agnes, Cecilia en Anastasia), en van al die anderen die reeds door U 
verheerlijkt zijn. Behandel ons niet zoals wij verdienen, maar schenk ons 
vergeving, opdat wij mogen delen in hun geluk. Door Christus onze Heer. 
In Hem hebt Gij al wat bestaat geschapen en gezegend, in Hem 
ontvangen wij al uw genade, Hij is ons leven. 
 

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. 
 

Allen:  Amen. 
 

Vervolg van de viering: pagina 23 
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EUCHARISTISCH GEBED II 

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: 
 

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.  
 

Allen:  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. Zó delen 
wij in het Lichaam en Bloed van Christus en wij smeken U, dat wij door 
de heilige Geest worden vergaderd tot één enige kudde. 
 

Denk toch, Heer, aan uw Kerk, verspreid over de hele wereld, dat haar 
liefde volkomen wordt, één heilig volk met N., onze paus en N., onze 
bisschop, en allen die uw heilig dienstwerk verrichten. 
 

Gedenk ook onze broeders en zusters die 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 tezamen met de 
maagd Maria, de moeder van Christus, met de heilige Jozef haar bruide-
gom, met de apostelen en alle heiligen die hier eens leefden in uw 
welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwig 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. 
 

Allen:  Amen.  
 

Vervolg van de viering: pagina 23 

EUCHARISTISCH GEBED III 

Ja, Heer, Gij zijt werkelijk de heilige; heel uw schepping moet U wel prijzen, 
want door Jezus Christus, uw Zoon onze Heer, maakt Gij alles levend en 
heilig, in de kracht van de heilige Geest. Altijd blijft Gij bezig U een volk 
bijeen te brengen uit alle naties en rassen en talen; want van oost tot west 
moet door een zuivere offergave hulde worden gebracht aan uw Naam. 
 

Wij hebben deze gaven dan ook hier gebracht om ze aan U toe te wijzen. 
In alle ootmoed vragen wij U, ze te heiligen door uw Geest en ze Lichaam 
en Bloed te doen zijn van Jezus Christus, uw Zoon onze Heer, op wiens 
woord wij deze geheimen vieren. 
 

Want in de nacht dat Hij werd overgeleverd, nam Hij brood en sprak 
daarover het dankgebed om uw Naam te verheerlijken. Toen brak Hij het 
brood, gaf het aan zijn leerlingen en zei:   
 

NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN, WANT DIT IS MIJN 
LICHAAM DAT VOOR U GEGEVEN WORDT. 

 

Zo nam Hij ook na de maaltijd de beker en sprak een zegenbede om uw 
Naam te verheerlijken. Hij gaf hem aan zijn leerlingen en zei: 
 

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. 
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Verkondigen wij het mysterie van het geloof. 
 

Allen:  Heer Jezus, wij verkondigen uw dood 
en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt. 

 

Daarom, Heer, gedenken wij het heilzaam lijden en sterven van uw Zoon, 
zijn glorievolle verrijzenis, en zijn verheffing aan uw rechterhand; zo 
staan wij vol verwachting open voor uw wederkomst en bieden U vol 
dankbaarheid dit offer aan, zo levend en heilig. 
 

Wij vragen U, Heer: zie welwillend neer op het offer van uw Kerk en wil 
er uw Zoon in herkennen, door wiens dood Gij ons met U verzoend hebt. 
Geef dat wij mogen worden verkwikt door het nuttigen van zijn Lichaam 
en Bloed. Vervul ons van zijn heilige Geest opdat men ons in Christus zal 
zien worden tot één lichaam en één geest. 
 

Hij moge ons maken tot een blijvende offergave voor U: dan zullen wij 
het erfdeel verkrijgen, dat Gij ons beloofd hebt, samen met Maria, de 
heilige maagd en moeder van God; met de heilige Jozef haar bruidegom, 
samen met uw apostelen en martelaren, met de heilige Johannes en met 
allen die in uw heerlijkheid zijn en daar voor ons bidden. 
 

Mogen de vrede in de wereld en het heil van alle mensen toenemen 
door dit offer van uw Zoon dat ons in handen is gegeven opdat wij met U 
worden verzoend. Maak uw volk onderweg hier op aarde sterk in liefde 
en geloof: samen met uw dienaar N., onze paus en N., onze bisschop, 
met alle bisschoppen, de geestelijkheid en heel het gelovige volk, dat Gij 
U hebt verworven. 
 

Wij vragen U welwillend te staan tegenover de wensen van deze 
gemeenschap die hier bij U is en waarvan Gij de Vader zijt. Goede God, 
breng in uw barmhartigheid al uw kinderen van overal bijeen. 
 

Laat onze overleden broeders en zusters, ja laat allen die U lief waren en 
die van hier zijn heengegaan genadig binnen in uw Rijk. Ook wijzelf 
hopen daar eens te mogen zijn, om met hen samen voor altijd te mogen 
genieten van uw heerlijkheid. Door Christus onze Heer. In Hem schenkt 
Gij alles wat goed is aan deze wereld. 
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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. 
 

Allen:  Amen. 
 

Vervolg van de viering: pagina 23 

EUCHARISTISCH GEBED IV  

U belijden wij, heilige Vader: groot zijt Gij en alles hebt Gij met wijsheid en 
liefde geschapen. Gij hebt de mens gemaakt naar uw beeld en hem de 
zorg over de gehele aarde opgedragen, opdat hij in gehoorzaamheid aan 
zijn Schepper over alle schepselen zou bevelen. Door ongehoorzaamheid 
aan U heeft hij uw vriendschap verloren maar Gij hebt hem niet aan het 
geweld van de dood uitgeleverd; integendeel, Gij zijt hem met alle hulp 
tegemoet gesneld, zodat wie U zoeken wil, U reeds heeft gevonden. 
Menigmaal hebt Gij aan de mensen een verbond aangeboden en hen, bij 
monde van uw profeten, gesproken over hun heil in de verte. Heilige 
Vader, zozeer hebt Gij de wereld liefgehad dat Gij, toen de tijd van 
wachten voorbij was, uw eengeboren Zoon als Verlosser hebt gezonden. 
 

Hij is mens geworden door de heilige Geest uit de maagd Maria, als 
mens heeft Hij onder ons gewandeld, in alles aan ons gelijk, maar niet in 
de zonde. Aan geringen heeft Hij een boodschap gebracht van liefde en 
heil, aan gevangenen de vrijlating gegeven, aan bedroefden zijn 
blijdschap. Om uw heilsbeschikking ten volle waar te maken heeft Hij 
zich aan de dood uitgeleverd en door zijn opstanding alle sterven 
afgebroken en opgebouwd tot een nieuw bestaan. En opdat wij niet 
meer voor onszelf zouden leven maar voor Hem, die om onzentwil 
geslagen werd en tot uw rechterhand verheven, zond Hij van 
uwentwege, Vader, de heilige Geest om zijn werk in deze wereld te 
voltooien: onze heiligmaking ten einde toe. 
 

Daarom smeken wij U, Heer, dat uw heilige Geest deze offergaven wil 
bezielen, opdat zij het Lichaam en Bloed worden van onze Heer Jezus 
Christus, tot viering van het grote heilsmysterie dat Hij ons naliet als zijn 
verbond-met-ons voor altijd. 
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Toen kwam het uur dat Hij door U, heilige Vader, zou worden verheer-
lijkt. Hij had de zijnen in de wereld tot het uiterste toe liefgehad. Terwijl 
Hij de maaltijd voorzat nam Hij het brood, brak het, en zegende U, en gaf 
het aan zijn leerlingen met de woorden: 
 

NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN, WANT DIT IS MIJN 
LICHAAM, DAT VOOR U GEGEVEN WORDT. 

 

Zo nam Hij ook de beker met wijn gevuld, sprak het dankgebed uit, 
en gaf hem aan zijn leerlingen met de 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. 
 

Allen:  Redder van de wereld, bevrijd ons, 
Gij die ons hebt verlost door uw kruis en verrijzenis. 

 

Daarom, Heer, vieren wij de gedachtenis van onze verlossing: wij 
gedenken de dood van Christus en zijn verblijf onder hen die eens waren 
gestorven, wij geloven en verkondigen zijn opstanding uit de dood, zijn 
hemelvaart bij U terug, in uw rijk zonder einde; wij zien vol verwachting 
uit naar zijn wederkomst in heerlijkheid. Wij brengen U het offer van zijn 
Lichaam en Bloed, een gave die Gij gaarne aanvaardt, een gave van heil 
voor de wereld. 
 

Heer, zie welwillend en genegen neer op dit heilige offer, dat Gij aan 
ons, uw kerk, hebt toevertrouwd. Verleen genadig dat zij die van dit 
brood eten en uit deze beker drinken door uw heilige Geest tot één 
lichaam worden verzameld, in Christus voltooid tot een levende 
offerande, tot uw lof en eer. 
 

Wijd uw gedachten, o Heer, aan allen voor wie wij dit offer aan U 
opdragen: vooreerst voor uw dienaar, onze paus N., voor onze bisschop 
N., voor de bisschoppen van de gehele kerk, voor de priesters en 
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diakens, voor allen ook die U dit offer aanbieden, voor geheel het 
gelovige volk en voor hen die U met een oprecht hart zoeken. 
 

Denk ook aan hen die in vrede met Christus uw Zoon zijn gestorven en 
aan alle doden waarvan de gelovige gezindheid door U alleen was 
gekend. 
 

Barmhartige Vader, verleen aan ons, uw kinderen, dat wij de heerlijkheid 
zien die Gij ons beloofd hebt tezamen met de maagd Maria, de Moeder van 
God, die Gij hebt verheerlijkt, met de heilige Jozef haar bruidegom, met uw 
apostelen en heiligen in uw koninkrijk, waar wij met de gehele schepping 
die Gij uit zonde en dood hebt opgericht uw lof zingen door Christus onze 
Heer, in wie Gij aan de wereld alle goed geeft, gisteren, nu en altijd. 
 

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. 
 

Allen:  Amen. 
 

Vervolg van de viering: pagina 23 
 

EUCHARISTISCH GEBED V  

God onze Vader, wij danken U met heel ons hart, want Gij hebt ons tot 
leven geroepen, Gij hebt ons bestemd voor het geluk in Jezus, uw Zoon 
onze Heer. In Hem zien wij uw goedheid en uw wil om ons allen te redden. 
Hij is het verlossende Woord, uw helpende hand. Nooit willen wij 
vergeten, hoe Hij één werd met ons in lijden en dood. Onze last maakte 
Hij tot de zijne, zijn trouw werd de onze. Blijvend zijn wij U dank 
verschuldigd om Hem. 
 

God onze Vader, wij vragen U: zend over dit brood en deze wijn de 
kracht van uw heilige Geest; dat zij voor ons het Lichaam en Bloed 
worden van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus. 
 

Toen het paasfeest op handen was, kwam zijn uur. Hij had de zijnen in de 
wereld bemind; nu gaf Hij hun het bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe. 
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In het bewustzijn dat Hij van U was uitgegaan en naar U terugkeerde, 
heeft Hij het brood in zijn handen genomen, en zijn ogen opgeslagen 
naar U, God zijn almachtige Vader, de zegen uitgesproken, het brood 
gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: 
 

NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN, WANT DIT IS MIJN 
LICHAAM, DAT VOOR U GEGEVEN WORDT. 

 

Zo nam Hij ook, toen zij gegeten hadden, de beker in zijn handen, Hij sprak 
de zegen en het dankgebed, reikte hem over aan zijn leerlingen en zei: 
 

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. 
 

Allen:  Redder van de wereld, bevrijd ons, 
Gij die ons hebt verlost door uw kruis en verrijzenis. 

 

Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus uw Zoon onze 
Heer: zijn overgave in lijden en dood, de overwinning van zijn verrijzenis 
en de glorie van zijn hemelvaart; wij bieden U deze gaven aan, het 
levende Brood en de heilzame Beker, terwijl wij vol vertrouwen uitzien 
naar zijn komst in heerlijkheid. 
 

Zend nu, Vader, de Trooster en Helper in ons midden, uw heilige Geest. 
Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart. Sterk ons vertrouwen, 
verruim onze liefde. Raak ons met het vuur van uw Geest en breng ons 
elkaar nabij. 
 

Vrijmoedig in deze Geest bidden wij U, Vader, voor uw heilige Kerk. 
Bescherm haar en leid haar; geef haar vrede en eenheid over de hele 
wereld. Geef wijsheid en kracht aan onze paus N., aan onze bisschop N., 
en aan allen die Gij als herders in uw Kerk hebt aangesteld. 
 

Gedenk in uw goedheid ook degenen die een bijzondere plaats innemen in 
ons hart en vergeet niet hen, die door de dood van ons zijn heengegaan. 
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Samen met heel uw volk, met de maagd Maria, de moeder van de Heer, 
met de heilige Jozef haar bruidegom, met de apostelen, martelaren, met 
de heilige Johannes en al uw heiligen; samen ook met allen ter wereld 
die op U hun vertrouwen hebben gesteld, vragen wij om uw barmhartig-
heid, erkennen wij uw grootheid en brengen wij U onze dank, door 
Jezus, uw Zoon, onze Heer. 
 

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.  
 

Allen:  Amen.  
 
Vervolg van de viering: pagina 23 
  

EUCHARISTISCH GEBED VIII    (Voor de verzoening 2) 

U, Heer van alle machten en krachten, prijzen wij door Jezus Christus uw 
Zoon, die in uw naam gekomen is. Hij is uw Woord, dat ons mensen redt, 
de hand die Gij zondaars reikt, de weg waarlangs uw vrede ons wordt 
aangeboden. God, Vader van ons allen, toen wij ons van U hadden 
afgewend, hebt Gij ons doen terugkeren door uw Zoon. Hem hebt Gij 
overgeleverd tot in de dood, opdat wij ons tot U bekeren en elkander 
beminnen. 
 

Daarom vieren wij de verzoening die Christus ons heeft gebracht en 
vragen wij U: heilig deze gaven met de dauw van uw heilige Geest, nu wij 
de opdracht van uw Zoon vervullen. 
 

Want voor Hij zijn leven ging geven om ons te bevrijden nam Hij tijdens 
de maaltijd het brood in zijn handen, dankte en zegende U, brak het 
brood en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden: 
 

NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN, WANT DIT IS MIJN 
LICHAAM, DAT VOOR U GEGEVEN WORDT. 

 

Eveneens nam Hij op die avond de beker in zijn handen, prees uw liefde, 
vol ontferming, reikte de beker aan zijn leerlingen en sprak: 
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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. 
 

Allen:  Redder van de wereld, bevrijd ons, 
Gij die ons hebt verlost door uw kruis en verrijzenis. 

 

Heer onze God, uw Zoon heeft ons dit onderpand van zijn liefde 
nagelaten. Daarom gedenken wij zijn dood en verrijzenis en bieden wij U 
aan, wat Gij ons hebt gegeven: het offer van volkomen verzoening. 
 

Heilige Vader, wij smeken U: neem ook ons aan tezamen met uw Zoon 
en schenk ons zijn Geest in deze maaltijd. Dan zal deze Geest verwijde-
ren wat scheiding brengt. Laat Hij ons bewaren in de gemeenschap met 
N., onze paus en N. onze bisschop, met alle bisschoppen en met geheel 
uw volk. Maak uw Kerk, zo bidden wij, tot teken van eenheid onder de 
mensen en tot instrument van uw vrede. 
 

Gij hebt ons hier bijeengebracht aan de Tafel van uw Zoon, samen met 
de heilige maagd en Moeder van God, Maria, met de heilige Jozef haar 
bruidegom, de heilige Johannes en met alle heiligen. Breng zo de 
mensen bijeen van alle rangen en standen, van alle rassen en talen om in 
eenheid de maaltijd te vieren tot een eeuwige verzoening in een nieuwe 
wereld die vervuld is van uw vrede. Door Christus onze Heer. 
 

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.  
 

Allen:  Amen. 
 

Vervolg van de viering: pagina 23 
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EUCHARISTISCH GEBED XI    (voor vieringen met kinderen) 

Ja, God, U bent heilig en goed voor ons en voor alle mensen. Wij danken 
U vooral voor Jezus Christus, uw Zoon. Hij kwam in de wereld, omdat de 
mensen U in de steek gelaten hadden en niets meer met elkaar te 
maken wilden hebben. Hij heeft onze ogen en onze oren geopend en 
ons gezegd wie wij zijn: broers en zusters van elkaar, kinderen van U, 
onze Vader. 
 

Ofwel in de Paastijd: 
 

Ja, God, U bent heilig en goed voor ons en voor alle mensen. Wij danken 
U vooral voor Jezus Christus, uw Zoon. Hij heeft ons verteld hoe U ons 
roept over de dood tot eeuwig leven en geluk bij U. Hij wees ons ook de 
weg daarheen: een weg van liefde, heel zijn leven lang. 
 

Op dit ogenblik brengt Hij ons samen rond deze ene tafel om te doen 
wat Hij heeft voorgedaan. Goede Vader, heilig deze gaven, brood en 
wijn, zodat zij het Lichaam en Bloed worden van Jezus Christus, uw Zoon. 
 

Want op de avond voordat Hij zijn leven voor ons gaf, was Hij met zijn 
vrienden voor het laatst aan tafel. Hij nam brood, dankte U, brak het, gaf 
het hun en 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, Hij dankte U, gaf hem aan zijn 
leerlingen en zei: 
 

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. Daarna zei Hij 
tot hen: BLIJFT DIT DOEN OM MIJ TE GEDENKEN. 

 

Daarom zijn wij hier samen, Vader, en denken blij en dankbaar aan wat 
Jezus deed voor ons geluk. Zijn offer heeft Hij aan de kerk gegeven: zo 
vieren wij zijn dood en verrijzenis. Heilige Vader in de hemel, wij bidden U: 



- 20 - 

neem ons op in uw liefde samen met Jezus, uw beminde Zoon. Hij is voor 
ons gestorven maar U hebt Hem nieuw leven gegeven. Daarom bidden wij: 
 

Allen:  Goede God, wij loven U, 
Goede God, wij danken U. 

 

Hij leeft nu bij U en toch is Hij ook dicht bij ons. 
 

Allen:  Goede God, wij loven U, 
Goede God, wij danken U. 

 

Op het einde van de tijd zal Hij als onze Heer verschijnen. Als uw rijk 
gekomen is, zijn pijn en tranen, honger en verdriet voorbij. 
 

Allen:  Goede God, wij loven U, 
Goede God, wij danken U. 

 

Vader, U hebt ons uitgenodigd om hier aan deze tafel te eten van het 
Brood, het Lichaam van Christus, onze Heer; zo maakt U ons blij door de 
heilige Geest. Wij bidden U: maak ons door dit Brood ook sterk, en geef 
dat wij meer en meer gaan doen wat U van ons verwacht. 
 

Denk, Heer, aan paus N., aan onze bisschop N., en aan alle andere 
bisschoppen. Help iedereen die leerling van uw Zoon wil zijn: laat hen 
vrede en vreugde brengen aan alle mensen. 
 

Ofwel in de Paastijd: 
 

Denk, Heer, aan paus N., aan onze bisschop N., en aan alle andere 
bisschoppen. Geef de vreugde om het paasfeest in het hart van ons allen 
die op U vertrouwen. En help ons blijdschap brengen aan allen die leven 
in verdriet. 
 

God onze Vader, breng ons eenmaal thuis bij U en bij Christus, uw Zoon, 
samen met Maria, zijn moeder, met de heilige Jozef haar bruidegom en 
met alle heiligen. Dan zullen wij met Jezus Christus voor altijd bij U zijn. 
 

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. 
 

Allen:  Amen. 
 

Vervolg van de viering: pagina 23 
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EUCHARISTISCH GEBED XII    ("Zwitserse Canon") 

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 samenbrengt 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 in het breken van het brood. 
 

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 zijn 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. 
 

Allen:  Als wij dan eten van dit Brood en drinken uit deze Beker, 
verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. 

 

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 vergoten opdat voor alle zoekers 
de weg naar U, Vader, geopend en begaanbaar zij. 
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Barmhartige God, laat de Geest van Jezus in ons wonen en vervul ons 
met uw liefde. Sterk ons door de gaven van zijn Lichaam en Bloed en 
maak nieuwe mensen van ons; dat wij op Jezus gelijken. 
 

Bescherm onze paus N. en onze bisschop N., leer alle gelovigen van uw 
Kerk de tekenen van deze tijd te verstaan en maak hen trouw in de 
beleving van uw evangelie. Maak ons herbergzaam van hart voor alle 
mensen rondom ons; dat wij, delend in hun vragen en hun pijn, in hun 
vreugden en hun hoop, hen de weg aantonen die naar uw liefde leidt. 
 

Erbarm U, Vader, over onze broeders en zusters 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, met de heilige Jozef haar bruidegom, met uw apos-
telen en martelaren, met de heilige Johannes 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 onze 
God, almachtige Vader, in de eenheid van de heilige Geest, hier en nu en 
tot in eeuwigheid. 
 

Allen:  Amen. 
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COMMUNIERITUS 

Celebrant:  Praeceptis salutaribus moniti, et divina institutione formati, 
audemus dicere: 

 

  Ofwel: 
 

Aangespoord door een gebod van de Heer en door zijn 
goddelijk woord onderricht, durven wij zeggen: 

 

Ofwel: 
 

  Laten wij bidden tot God onze Vader, met de woorden die 
Jezus ons gegeven heeft: 

 
Pater noster, qui es in cælis, 
sanctificetur nomen tuum, 
adveniat regnum tuum, fiat 
voluntas tua, sicut in cælo et in 
terra. Panem nostrum cotidianum 
da nobis hodie. Et dimitte nobis 
debita nostra, sicut et nos 
dimittimus debitoribus nostris; et 
ne nos inducas in tentationem; sed 
libera nos a malo. 
 

Libera nos quæsumus, Domine, ab 
omnibus malis, da propitius pacem 
in diebus nostris, ut, ope miseri-
cordiæ tuæ adiuti, et a peccato 
simus semper liberi et ab omni 
perturbatione securi: expectantes 
beatam spem et adventum 
salvatoris nostri Iesu Christi. 
 
Quia tuum est regnum, et 
potestas, et gloria in sæcula. 
 
 
 

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. 
 
 

Verlos ons, Heer, van alle kwaad, 
geef vrede in onze dagen, dat wij, 
gesteund door uw barmhartigheid, 
vrij mogen zijn van zonde, en 
beveiligd tegen alle onrust, 
hoopvol wachtend op de komst 
van Jezus, Messias, uw Zoon. 
 
 
 

Want van U is het Koninkrijk en de 
kracht en de heerlijkheid in 
eeuwigheid. Amen.  
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Dominie Iesu Christe, qui dixisti 
Apostolis tuis: Pacem relinquo 
vobis, pacem meam do vobis: ne 
rspicias peccata nostra, sed fidem 
Ecclesiae tuae; eamque secundum 
voluntatem tuam pacificare et 
coadunare digneris. Qui vivis et 
regnas in saecula saeculorum. 
Amen. 
 

Pax Domine, sit semper vobiscum. 
Et cum spiritu tuo. 
Offerte vobis pacem. 

Heer, Jezus Christus, Gij hebt aan 
uw apostelen gezegd: Vrede laat Ik 
u; mijn vrede geef Ik u. Let niet op 
onze zonden, maar op het geloof 
van uw Kerk; vervul uw belofte: 
geef vrede in uw Naam en maak 
ons één. Gij, die leeft in 
eeuwigheid. 
Amen. 
 

De vrede des Heren zij altijd met u. 
En met uw geest.  
Wenst elkaar de vrede. 

 

HET BREKEN VAN HET BROOD - 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. 

Lam Gods dat wegneemt de zonden 
der wereld, ontferm U over ons. 
Lam Gods dat wegneemt de zonden 
der wereld, ontferm U over ons. 
Lam Gods dat wegneemt de zonden 
der wereld, geef ons de vrede. 

 

UITNODIGING TOT DE H. COMMUNIE 

Celebrant: Zalig zij, die genodigd zijn aan de Maaltijd des Heren.  
  Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. 
 

Allen:  Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, 
maar spréék en ik zal gezond worden. 

 

H. COMMUNIE 

GEBED NA DE COMMUNIE 
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SLOTRITUS 

ZEGEN 

Celebrant: De Heer zij met u. 
Allen:  En met uw geest. 
Celebrant: Zegene u de almachtige God, Vader, Zoon en + heilige Geest.  
Allen:  Amen. 
 
Diaken: Gaat nu allen heen in vrede.  
  Ofwel: 
  Gaat en verkondigt het evangelie van de Heer. 
Allen:  Wij danken God. 
 
Ofwel bij een pontificale Eucharistie: 
 
Bisschop: Dominus vobiscum. 
Allen:  Et cum spiritu tuo. 
Bisschop:  Sit nomen Domini 

benedictum. 
Allen:  Ex hoc nunc et usque 

in saeculum. 
Bisschop:  Adiutorium nostrum in 

nomine Domini. 
Allen:  Qui fecit caelum et 

terram. 
Bisschop:  Benedicat vos 

omnipotens Deus, 
Pater et Filius 
et Spiritus Sanctus. 

Allen:  Amen. 
 
Diaken: Ite missa est. 
Allen:  Deo gratias.  
 

De Heer zij met u. 
En met uw geest. 
De Naam des Heren 
zij gezegend. 
Van nu af 
tot in eeuwigheid. 
Onze hulp is in de 
Naam des Heren. 
Die hemel en aarde 
gemaakt heeft. 
Zegene u 
de almachtige God, 
Vader, Zoon 
en heilige Geest. 
Amen.  
 
Gaat allen heen in vrede. 
Wij danken God. 
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GROET AAN DE MOEDER GODS 

Van de eerste zondag van de advent tot en met 2 februari: 

Alma Redemptoris Mater 

Alma Redemptóris Mater, quae 
pérvia caeli porta manes, 
et stella maris, succúrre cadénti, 
súrgere qui curat, pópulo; 
tu quae génuísti, natúra miránte, 
tuum sanctum Genitórem, 
Virgo prius ac postérius, Gabriélis 
ab ore sumens illud 
Ave, peccatórum miserére. 

Verheven moeder van de Verlosser, 
die altijd zijt de open deur des 
hemels en ster der zee, kom het 
volk te hulp dat valt en poogt op te 
staan. Gij die tot verwondering van 
de natuur Uw heilige Schepper 
hebt gebaard en maagd zijt 
gebleven; gij die door Gabriël zijt 
begroet, ontferm u over ons, 
zondaars. 

 
Van 3 februari tot en met woensdag in de Goede Week: 

Ave Regina Caelorum 

Ave, Regina Caelorum, Ave, 
Domina Angelorum: Salve, radix, 
salve, porta Ex qua mundo lux est 
orta: Gaude, Virgo gloriosa, Super 
omnes speciosa, Vale, o valde 
decora,Et pro nobis Christum 
exora. 

Wees gegroet, Hemelkoningin, 
Wees gegroet, vorstin van de 
Engelen. Gij wortel die het leven 
draagt; Gij poort waaruit het licht 
ons daagt. Verheug U, 
wonderschone Maagd. Vaarwel en 
bied uw hulpbetoon, wees onze 
voorspraak bij uw Zoon. 

 
Van Pasen tot en met Pinksterzondag: 

Regina Caeli 

Regina caeli, laetare, alleluia, quia 
quem meruisti portare, alleluia 
Resurrexit, sicut dixit, alleluia, ora 
pro nobis Deum, alleluia. 

Koningin des hemels, verheug u, 
alleluia. Omdat Hij, die gij waardig 
geweest zijt te dragen, alleluia, 
Verrezen is, zoals Hij gezegd heeft, 
alleluia, Bid God voor ons, alleluia. 
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Van de maandag na Pinksteren (Tweede Pinksterdag) tot en met de 
zaterdag voor de eerste zondag van de advent: 

Salve Regina 

Salve, Regina, Mater 
misericordiae, vita, dulcedo, et 
spes nostra, salve. Ad te 
clamamus, exsules filii Evae. Ad te 
suspiramus, gementes et flentes in 
hac lacrimarum valle. Eia, ergo, 
advocata nostra, illos tuos 
misericordes oculos ad nos 
converte; et Iesum, benedictum 
fructum ventris tui, nobis post hoc 
exsilium ostende. O clemens, 
O pia, O dulcis Virgo Maria. 

Wees gegroet, koningin, moeder van 
barmhartigheid; ons leven, onze 
vreugde en onze hoop, wees gegroet. 
Tot u roepen wij, ballingen, kinderen 
van Eva; tot u smeken wij, zuchtend 
en wenend in dit dal van tranen. 
Daarom dan, onze voorspreekster, 
sla op ons uw barmhartige ogen; en 
toon ons, na deze ballingschap, Jezus, 
de gezegende vrucht van uw schoot. 
O goedertieren, o liefdevolle, o zoete 
maagd Maria. 
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GEZANGEN BIJ DE BESPRENKELING 

In de paastijd en op het feest van kerkwijding: 

Vidi aquam 

Vidi aquam egredientem de 
templo, a latere dextro, alleluia: 
et omnes, ad quos pervenit aqua 
ista, salvi facti sunt, et dicent: 
alleluia, alleluia. 

Ik heb het water zien stromen uit 
de tempel, aan de rechterzijde, 
alleluia; en allen tot wie dit water 
is gekomen, zijn verlost en zullen 
zeggen: alleluia, alleluia. 

 
In de tijd door het jaar: 

Asperges me 

Asperges me, Domine, hysoppo et 
mundabor; lavabis me, et super 
nivem dealbabor. Miserere mei, 
Deus secundam magnam 
misericordiam tuam. Gloria Patri 
et Filio et Spiritui Sancto Sicut erat 
in principio et nunc et semper et 
in saecula saeculorum. Amen 

Besprenkel mij, Heer, met hysop, 
en ik zal rein zijn was mij en ik zal 
witter worden dan sneeuw. 
Ontferm U over mij, o God volgens 
Uw grote barmhartigheid Eer aan 
de Vader en de Zoon en aan de 
Heilige Geest Zoals het was in het 
begin en nu en altijd, en in de 
eeuwen der eeuwen. Amen. 
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