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INTROITUS  (Vgl. Ps. 73, 19-23) 

Respice, Domine, in  
testamentum tuum, et 
animas pauperum 
tuorum ne derelinquas  
in finem: exsurge 
Domine, et iudica causam 
tuam: et ne obliviscaris 
voces quaerentium te. 

 Heer, blijf trouw aan uw 
verbond en trek uw hand 
niet af van uw  
noodlijdend volk.  
Sta op, Heer, en verdedig 
uw zaak; zovelen zoeken 
U: vergeet hun bidden 
niet. 

 
OPENINGSRITUS 

 
Ordo Missae Orde van Dienst 

KYRIE   HEER ONTFERM U   

GLORIA EER AAN GOD   
 

GEBED 

Almachtige eeuwige God, U mogen wij onze Vader 
noemen. Help ons als uw kinderen te leven om eens 
het erfdeel te ontvangen dat Gij hebt beloofd. Door 
onze Heer. 
 
LITURGIE VAN HET WOORD 
 

EERSTE LEZING  (1 Koningen 19, 9a. 11-13a) 

In die dagen kwam de profeet Elia bij de Horeb, de 
berg van God. Daar ging hij een grot binnen en 
overnachtte er. Maar de Heer zei tot hem: “Ga naar 
buiten en treed aan voor de Heer op de berg.” Toen 
trok de Heer voorbij. Voor Hem uit ging een hevige 

storm, die bergen deed splijten en rotsen 
verbrijzelde. Maar de Heer was niet in de storm. Op 
de storm volgde een aarbeving. Maar ook in de 
aardbeving was de Heer niet. Op de aardbeving 
volgde vuur. Maar ook in het vuur was de Heer niet. 
Op het vuur volgde het suizen van een zachte bries. 
Zodra Elia dit hoorde, bedekte hij zijn gezicht met 
zijn mantel, ging naar buiten en bleef staan aan de 
ingang van de grot.  
Woord van de Heer - Wij danken God. 
 
ANTWOORDPSALM  uit psalm 84 (85) 
 

KEERVERS:   Laat ons uw barmhartigheid zien,  
  geef ons uw heil, o Heer. 
 

Aanhoren zal ik wat God tot mij zegt, voorzeker een 
woord van verzoening. Zijn heil is nabij voor hen die 
Hem vrezen, zijn glorie komt weer bij ons wonen. 
Keervers 
 

Als trouw en erbarmen elkaar tegemoet gaan, als 
vrede en recht elkaar omhelzen; dan zal de trouw uit 
de aarde ontspruiten, en ziet uit de hemel 
gerechtigheid neer. Keervers 
 

Dan zal de Heer ons zijn zegen schenken en draagt 
ons land rijke vrucht. Dan zal voor Hem uit 
gerechtigheid gaan en voorspoed zijn schreden 
volgen. Keervers 
 
TWEEDE LEZING  (Romeinen 9, 1-5) 

Broeders en zusters, Ik spreek de waarheid in 
Christus, ik lieg niet, mijn geweten waarborgt het 
mij in de Heilige Geest: in mijn hart is grote 
droefheid en een pijn die niet ophoudt. Waarlijk, ik 
zou wensen zelf vervloekt en van Christus 
gescheiden te zijn, als ik mijn broeders en 
stamverwanten daarmee kon helpen. Immers, zij 
zijn Israëlieten, hun behoort de aanneming tot 
zonen, de heerlijkheid, de verbonden, de wetgeving, 
de eredienst en de beloften; van hen zijn de 

aartsvaders en uit hen komt de Christus voort naar 
het vlees, die, boven alles verheven God is, de 
gezegende tot in de eeuwigheid! Amen.  
Woord van de Heer - Wij danken God. 
 
ALLELUJA  (Ps. 129 (130), 5) 

Alleluia. Op de Heer stel ik mijn hoop, op zijn woord 
vertrouw ik, alleluia. 
 
EVANGELIE  (Matteüs 14, 22-33) 

Na de broodvermenigvuldiging dwong Jezus zijn 
leerlingen in de boot te gaan en alvast naar de 
overkant te varen, terwijl Hij het volk naar huis zou 
zenden. Toen Hij het volk had weggezonden, ging Hij 
de berg op om in afzondering te bidden. De avond 
viel en Hij was daar alleen. De boot was reeds een 
heel eind uit de kust verwijderd en werd geteisterd 
door de golven, want zij hadden tegenwind. Tegen 
de morgen kwam Jezus te voet over het meer naar 
hen toe. Maar toen de leerlingen Hem zo over het 
meer zagen gaan, raakten zij van streek omdat zij 
een spook meenden te zien en zij begonnen van 
angst te schreeuwen. Maar Jezus zei onmiddellijk tot 
hen: “Weest gerust. Ik ben het. Vreest niet.” “Heer”, 
antwoordde Petrus, “als Gij het zijt, zeg mij dan dat 
ik over het water naar U toe moet komen.” Waarop 
Jezus sprak: “Kom!” Petrus stapte uit de boot en liep 
over het water naar Jezus toe. Maar toen hij merkte 
hoe hevig de wind was, werd hij bang; hij begon te 
zinken en schreeuwde: “Heer, red mij!” Terstond 
stak Jezus zijn hand uit en greep hem vast, terwijl Hij 
tot hem zei: “Kleingelovige, waarom hebt ge 
getwijfeld?” Nadat zij in de boot gestapt waren, ging 
de wind liggen. De inzittenden wierpen zich voor 
Hem neer en zeiden: “Waarlijk, Gij zijt de Zoon van 
God.”  Woord van de Heer - Wij danken God. 
 
HOMILIE 
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VOORBEDEN 
 
EUCHARISTISCHE LITURGIE 

 
OFFERTORIUM  (Ps. 30, 15.16) 

In te speravi, Domine:  
dixi: Tu es Deus meus,  
in manibus tuis tempora 
mea. 

 Op U vertrouw ik, Heer.  
Ik zei: Gij zijt mijn God; 
geheel mijn leven ligt in 
uw handen. 

 
DIENST VAN DE EUCHARISTIE   

 
GEBED OVER DE GAVEN 

Heer, aanvaard goedgunstig de gaven van uw Kerk. 
In uw barmhartigheid hebt Gij ze ons geschonken 
om ze U aan te bieden, en Gij maakt ze door uw 
kracht tot sacrament van ons heil. Door Christus 
onze Heer. 
 
PREFATIE  (II 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 Chris-
tum Dominum nostrum. 
Qui, humanis miseratus 
erroribus, de Virgine nas-
ci dignatus est. Qui, cru-
cem passus, a perpetua 
morte nos liberavit et, a 
mortuis resurgens, vitam 
nobis donavit aeternam. 
Et ideo cum Angelis et 
Archangelis, cum Thronis 
et Dominationibus, cum-
que omni militia caelestis 
exercitus, hymnum 
gloriae tuae canimus, sine 

 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 vlees ge-
worden, 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, 

fine dicentes: loven en aanbidden wij U 
en zingen U toe met de 
woorden: 

 
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 

PATER NOSTER  ONZE VADER 

AGNUS DEI LAM GODS 

COMMUNIE COMMUNIE 
 
COMMUNIE-TEKST  (Ps. 147, 12 en 14) 

Loof de Heer, Jeruzalem! Hij voedt u met 
tarwebloem. 
 
GEBED NA DE COMMUNIE 

Heer, moge de communie die wij hebben ontvangen 
ons verlossing brengen en ons doen standhouden in 
het licht van uw waarheid. Door Christus onze Heer. 
 

SLOTRITUS 

 

MEDEDELINGEN 
 
ZEGEN EN WEGZENDING 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 (Matteüs 14, 22-33 
 
 

. . . . Maar toen hij merkte hoe hevig de wind was,  
werd hij bang; hij begon te zinken en schreeuwde: 

“Heer, red mij!” Terstond stak Jezus zijn hand uit en greep 
hem vast, terwijl Hij tot hem zei: “Kleingelovige, waarom 

hebt ge getwijfeld?”. . . . 
  


