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INTROITUS  (Ps. 65, 4) 

Omnis terra adoret te, 
Deus, et psallat tibi; 
psalmum dicat nomini 
tuo, Altissime. 

 Heel de aarde, Heer, moet 
U prijzen en aanbidden; 
uw Naam moet zij 
bezingen, Allerhoogste. 

 
OPENINGSRITUS 
 

Ordo Missae Orde van Dienst 

KYRIE   HEER ONTFERM U   

GLORIA EER AAN GOD   
 

GEBED 

Almachtige eeuwige God, hemel en aarde worden 
door U geleid; verhoor welwillend het gebed van uw 
volk en geef ons uw vrede in deze tijd. Door onze 
Heer. 
 
LITURGIE VAN HET WOORD 

 
EERSTE LEZING  (1 Samuël 3, 3b-10.19) 

De lamp van God was nog niet gedoofd en Samuël 
lag te slapen in het heiligdom van de Heer waar de 
ark van God stond. Toen riep de Heer: “Samuël!” 
Samuël antwoordde: “Hier ben ik.” Hij liep haastig 
naar Eli en zei: “Hier ben ik. U hebt mij toch 
geroepen?” Maar Eli antwoordde: “Ik heb niet 
geroepen; ga maar weer slapen.” Toen riep de Heer 
opnieuw: “Samuël!” Samuël stond op, ging naar Eli 
en zei: “Hier ben ik. U hebt mij toch geroepen?” Eli 
antwoordde: “Ik heb niet geroepen, mijn jongen, ga 
maar weer slapen.” Samuël kende de Heer nog niet: 

een woord van de Heer was hem nog nooit 
geopenbaard. En weer riep de Heer Samuël; nu voor 
de derde maal. Samuël stond op, ging naar Eli en zei: 
“Hier ben ik. U hebt mij toch geroepen?” Toen 
begreep Eli dat het de Heer was die de jongen riep. 
En hij zei tot Samuël: “Ga slapen en mocht Hij je 
roepen dan moet je zeggen: Spreek, Heer, uw 
dienaar luistert.” Samuël ging dus weer op zijn 
gewone plaats slapen. Toen kwam de Heer bij hem 
staan en riep evenals de vorige malen: “Samuël, 
Samuël!” En Samuël antwoordde: “Spreek, uw 
dienaar luistert!” Samuël groeide op; de Heer was 
met hem en liet niet een van zijn woorden 
onvervuld. 
Woord van de Heer - Wij danken God. 
 

ANTWOORDPSALM  uit psalm 39 (40) 
 

KEERVERS: Ja, ik kom; uw wil te doen,  
    mijn God, dat is mijn vreugde. 
 

Met groot vertrouwen heb ik op de Heer gehoopt, 
Hij heeft zich tot mij neergebogen, mijn geroep 
verhoord. Hij legde in mijn mond een nieuw gezang, 
een lied voor onze God, en velen zullen zien en 
vrezen en vertrouwen op de Heer.  
Keervers 
 

Geschenk en offerande hebt Gij nooit verlangd, maar 
wel hebt Gij mijn oren voor uw stem geopend. Gij 
vraagt geen brandoffer, geen zoenoffer van mij; dus 
zei ik: Ja, ik kom, zoals van mij geschreven staat. 
Keervers 
 

Uw wil te doen, mijn God, dat is mijn vreugde, uw 
wet is in mijn hart gegrift. In de bijeenkomsten heb 
ik gerechtigheid gepredikt, mijn lippen niet gesloten, 
Heer, Gij weet het.  
Keervers 
 

Uw gunsten heb ik niet geheim gehouden, noch uw 
getrouwheid, voor de mensen om mij heen. Houd 

uw erbarmen, Heer, niet van mij weg, laat uw 
genade en uw trouw mij steeds behoeden.  
Keervers 
 
TWEEDE LEZING  (1 Korinthiërs 6, 13c-15a; 17-20) 

Broeders en zusters, Het lichaam is er niet voor de 
ontucht maar voor de Heer, en de Heer voor het 
lichaam. God heeft niet alleen de Heer opgewekt uit 
de dood, Hij zal ook ons doen opstaan door zijn 
kracht. Gij weet toch dat uw lichamen ledematen zijn 
van Christus? Maar wie zich met de Heer verenigt is 
met Hem één geest. Elke andere zonde die een mens 
bedrijft gaat buiten het lichaam om, maar de 
ontuchtige zondigt tegen zijn eigen lichaam. Gij weet 
het: uw lichaam is een tempel van de Heilige Geest 
die in u woont, die gij van God hebt ontvangen. Gij 
zijt niet van uzelf. Gij zijt gekocht en de prijs is 
betaald. Eert dan God met uw lichaam. 
Woord van de Heer - Wij danken God. 
 
ALLELUIA  (1 Sam. 3, 9; Joh. 6, 69b) 

Alleluia. Spreek, Heer, uw dienaar luistert; Gij hebt 
woorden van eeuwig leven. Alleluia. 
  
EVANGELIE  (Johannes 1, 35-42) 

In die tijd stond Johannes daar, met twee van zijn 
leerlingen. Hij richtte het oog op Jezus die 
voorbijging en sprak: “Zie, het Lam Gods.” De twee 
leerlingen hoorden hem dat zeggen en gingen Jezus 
achterna. Jezus keerde zich om en toen Hij zag dat zij 
Hem volgden, vroeg Hij hun: “Wat verlangt gij?”  
Ze zeiden tot Hem: “Rabbi” - vertaald betekent dit: 
“Meester - waar houdt Gij U op?” Hij zei hun: “Gaat 
mee om het te zien.” Daarop gingen zij mee en zagen 
waar Hij zich ophield. Die dag bleven zij bij Hem. Het 
was ongeveer het tiende uur. Andreas, de broer van 
Simon Petrus, was een van die twee die het gezegde 
van Johannes hadden gehoord en Jezus achterna 
waren gegaan. De eerste die hij ontmoette was zijn 
broer Simon tot wie hij zei:  
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“Wij hebben de Messias: - dat vertaald betekent: de 
Gezalfde -  gevonden,” en hij bracht hem bij Jezus. 
Jezus zag hem aan en zeide: “Gij zijt Simon, de zoon 
van Johannes; gij zult Kefas genoemd worden, dat 
betekent: Rots.” 
Woord van de Heer - Wij danken God. 
 
HOMILIE 
 
CREDO GELOOFSBELIJDENIS 
 
VOORBEDEN 
 
EUCHARISTISCHE LITURGIE 

 
OFFERTORIUM  (Ps. 65, 1.2.16) 

Iubilate Deo universa 
terra: iubilate Deo 
universa terra: psalmum 
dicite nomini eius: 
venite et audite et 
narrabo vobis, omnes 
qui timetis Deum, 
quanta fecit Dominus 
animae meae, alleluia. 

 Jubelt, heel de aarde, 
God ter eer; jubelt, heel 
de aarde, God ter eer; 
zingt een loflied voor zijn 
Naam. Komt en hoort en 
ik zal u verhalen, gij allen 
die God vreest, welke 
grote dingen de Heer 
gedaan heeft aan mijn 
ziel, alleluia. 

 
DIENST VAN DE EUCHARISTIE  

 
GEBED OVER DE GAVEN 

Heer, wij bidden U dat wij altijd op waardige wijze 
deelnemen aan dit mysterie, want telkens als wij de 
gedachtenis van dit offer vieren, wordt de verlossing 
voor ons werkelijkheid. Door Christus onze Heer 
 
PREFATIE  (I van de zondagen door het jaar) 

Vere dignum et iustum 
est, aequum et salutare, 
nos tibi semper et 
ubique gratias agere: 
Domine, sancte Pater, 

 Heilige Vader, machtige 
eeuwige God, om recht te 
doen aan uw heerlijkheid, 
om heil en genezing te 
vinden zullen wij U 

omnipotens aeterne 
Deus: per Christum 
Dominum nostrum. 
Cuius hoc mirificum fuit 
opus per paschale 
mysterium, ut de 
peccato et mortis iugo 
ad hanc gloriam 
vocaremur, qua nunc 
genus electum, regale 
sacerdotium, gens 
sancta et acquisitionis 
populus diceremur, et 
tuas annuntiaremus 
ubique virtutes, qui nos 
de tenebris ad tuum 
admirabile lumen 
vocasti. Et ideo cum 
Angelis et Archangelis, 
cum Thronis et 
Dominationibus, 
cumque omni militia 
caelestis exercitus, 
hymnum gloriae tuae 
canimus, sine fine 
dicentes: 

danken, altijd en overal 
door Christus onze Heer. 
Die eenmaal door de dood 
is heengegaan, het 
ontzagwekkend wonder 
heeft volbracht; die ons 
wegvoert uit het 
slavenhuis van dood en 
zonde, om te zijn: uw 
uitverkoren en geheiligd 
volk, - koningen en 
priesters worden wij 
genoemd. Uw grote 
daden, God, verkondigen 
wij overal: dat Gij ons uit 
de duisternis geroepen 
hebt om nu te leven in uw 
onvergankelijk licht. 
Daarom, met alle Engelen, 
Machten en Krachten, 
met allen die staan voor 
uw troon, loven en 
aanbidden wij U 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 

PATER NOSTER  ONZE VADER 

AGNUS DEI LAM GODS 

COMMUNIE   
 
COMMUNIE-TEKST  (Ps. 23 (22), 5) 

Gij nodigt mij aan uw tafel, mijn beker vult Gij tot de 
rand; voortreffelijk is uw gave! 
 
GEBED NA DE COMMUNIE 

Heer, met een en hetzelfde brood uit de hemel hebt 
Gij ons gevoed. Geef ons uw geest van liefde en 
maak ons daardoor één van hart. Door Christus onze 
Heer. 
 
SLOTRITUS 

 
MEDEDELINGEN 
 
ZEGEN EN WEGZENDING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Johannes 1, 35-42) 


