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INTROITUS  (Ps. 47, 10-11) 

Suscepimus, Deus, 
misericordiam tuam in 
medio templi tui: 
secundum nomen tuum 
Deus, ita et laus tua in 
fines terrae: iustitia 
plena est dextera tua. 

 Wij gedenken uw goedheid, 
Heer, hier binnen uw 
heiligdom. Zover als uw 
Naam reikt, God, 
weerklinkt ook uw lof: tot 
aan het uiteinde van de 
aarde. Al wat komt uit uw 
hand is gerechtigheid. 

 
OPENINGSRITUS 

 
Ordo Missae Orde van Dienst 
(Zie Laus Deo 333 - 335) (Zie Laus Deo 255 - 258) 

KYRIE   HEER ONTFERM U   

GLORIA EER AAN GOD   

 

GEBED 

God, door de vrijwillige vernedering van uw Zoon 
hebt Gij de gevallen mensheid weer opgericht. 
Schenk uw gelovigen de ware blijdschap: Gij hebt 
ons allen uit de slavernij van de zonden bevrijd; laat 
ons eens delen in de vreugde van uw Koninkrijk. 
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon . . . 
 
LITURGIE VAN HET WOORD 

 
EERSTE LEZING  (Jesaja 66, 10-14c) 

Verheug u met Jeruzalem en juich over haar, allen 
die haar liefhebben! Neem deel aan haar vreugde, 
allen die over haar treuren! En laat u tot verzadiging 

toe zogen aan haar borsten vol troost, en u vol genot 
laven aan haar zo rijke boezem. Want zo spreekt de 
Heer: “Als een rivier leid Ik de vrede naar haar toe, 
en als een onstuimige stroom de schatten der 
volken. Gij zult gezoogd worden, gedragen op de 
arm, vertroeteld op de schoot! Zoals een moeder 
haar kind troost, zo zal Ik u troosten: Jeruzalem zelf 
zal uw troost zijn. Wanneer gij dat ziet zal uw hart 
zich verheugen, uw beenderen zullen bloeien als het 
jonge groen, en de dienaren des Heren zullen zijn 
macht ervaren!” 
Woord van de Heer - Wij danken God 
 
ANTWOORDPSALM uit psalm 65 (66) 
 

KEERVERS:   Jubelt voor God, alle landen der aarde. 
  

Jubelt voor God, alle landen der aarde, bezingt de 
heerlijkheid van zijn Naam. Brengt Hem uw hulde en 
zegt tot uw God: Verbijsterend zijn al uw daden.  
Keervers 
 

Heel de aarde moet U aanbidden, bezingen uw 
heilige Naam. Komt en aanschouwt wat God heeft 
verricht, ontstellende daden onder de mensen.       
Keervers 
 

Hij maakte de zee tot een droge vallei, zij gingen te 
voet door de bedding. Laten wij juichen van vreugde 
om Hem die eeuwig regeert door zijn macht.        
Keervers 
 

Komt dan, godvrezenden, luistert naar mij, ik zal u 
verhalen wat Hij mij gedaan heeft. God zij geprezen, 
Hij wees mij niet af, onthield mij niet zijn erbarmen.     

Keervers 
 

TWEEDE LEZING  (Galaten 6, 14-18) 

Broeders en zusters, God beware mij ervoor op iets 
anders te roemen dan op het kruis van onze Heer 
Jezus Christus, waardoor de wereld voor mij 
gekruisigd is en ik voor de wereld. Besneden zijn 

betekent niets en onbesneden zijn betekent niets. 
Het gaat er alleen om een nieuwe schepping te zijn! 
Vrede en barmhartigheid kome over allen die naar 
dit beginsel willen leven, en over heel het volk Gods! 
Laat voortaan niemand mij lastig vallen want ik draag 
de merktekenen van Jezus in mijn lichaam. Broeders 
en zusters, de genade van onze Heer Jezus Christus 
zij met u. Amen.  
Woord van de Heer - Wij danken God 
 
ALLELUJA  (Joh. 14, 6) 

Alleluia. Ik ben de weg, de waarheid en het leven, 
zegt de Heer. Niemand komt tot de Vader tenzij door 
Mij. Alleluia. 
 

ALLELUIA  (Ps. 47, 2) 

Alleluia. Magnus Dominus 
et laudabilis valde, in 
civitate Dei, in monte 
sancto eius. Alleluia. 

 Alleluia. Groot is de Heer, 
Hij zij hoog geprezen, in 
de stad van God, op zijn 
heilige berg. Alleluia. 

 
EVANGELIE  (Lucas 10, 1-12. 17-20) 

In die tijd wees de Heer tweeënzeventig leerlingen 
aan en zond hen twee aan twee voor zich uit naar 
alle steden en plaatsen, waarheen Hijzelf van plan 
was te gaan. Hij sprak tot hen: “De oogst is groot, 
maar arbeiders zijn er weinig. Vraagt daarom de 
Heer van de oogst arbeiders te sturen om te 
oogsten. Gaat dan, maar zie, Ik zend u als lammeren 
onder de wolven. Neemt geen beurs mee, geen 
reiszak, geen schoeisel; en groet niemand onderweg. 
In welk huis gij ook binnengaat, laat uw eerste woord 
zijn: Vrede aan dit huis! Woont daar een 
vredelievend mens, dan zal uw vrede op hem rusten; 
zo niet, dan zal hij op u terugkeren. Blijft in dat huis 
en eet en drinkt wat zij u aanbieden; want de 
arbeider is zijn loon waard. Gaat niet van het ene 
huis naar het andere; in elke stad waar ge 
binnengaat en ontvangen wordt, eet wat u wordt 
voorgezet, geneest de zieken die er zijn en zegt tot 
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hen: Het Rijk Gods is u nabij. In elke stad waar ge 
binnengaat en niet ontvangen wordt, trekt daar door 
de straten en zegt: Zelfs het stof uit uw stad dat aan 
onze voeten kleeft, schudden wij tegen u af. Maar 
weet dit wel: Het Rijk Gods is nabij. Ik zeg u: die dag 
zal het voor de mensen van Sodom draaglijker zijn 
dan voor die stad. De tweeënzeventig keerden vol 
blijdschap terug en zeiden: “Heer, zelfs de duivels 
onderwerpen zich aan ons door uw Naam.” Hij zeide 
tot hen: “Ik zag de satan als een bliksemstraal uit de 
hemel vallen. Ik heb u macht gegeven om op slangen 
en schorpioenen te treden, te heersen over heel de 
kracht van de vijand; en niets zal u kunnen schaden. 
Toch moet ge u niet verheugen over het feit dat de 
duivels aan u onderworpen zijn, maar verheugt u 
omdat uw namen staan opgetekend in de hemel.” 
Woord van de Heer - Wij danken God 
 
HOMILIE 
 
CREDO   GELOOFSBELIJDENIS 
(Laus Deo zie bordnummer) (Laus Deo 261) 
 
VOORBEDEN 
 
EUCHARISTISCHE LITURGIE 

 
OFFERTORIUM  (Ps. 17, 28.32) 

Populum humilem salvum 
facies, Domine, et oculos 
superborum humiliabis: 
quoniam quis Deus 
praeter te, Domine? 

 Een nederig volk zult Gij 
redden, Heer, maar de 
ogen der hoogmoedigen 
vernederen; want wie is 
God buiten U, Heer? 

 
DIENST VAN DE EUCHARISTIE  (Laus Deo 262-263) 

 
GEBED OVER DE GAVEN 

Heer, deze gaven wijden wij toe aan uw Naam. Mogen 
ze ons zuiveren en ons helpen een leven te leiden dat 
van dag tot dag meer gericht is op de hemel. Door 
Christus onze Heer. 

PREFATIE  (V 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: 
Qui omnia mundi 
elementa fecisti, et vices 
disposuisti temporum 
variari; hominem vero 
formasti ad imaginem 
tuam, et rerum ei 
subiecisti universa 
miracula, ut vicario 
munere dominaretur 
omnibus quae creasti et 
in operum tuorum 
magnalibus iugiter te 
laudaret, per Christum 
Dominum nostrum. 
Unde et nos, cum 
omnibus Angelis te 
laudamus, iucunda 
celebratione clamantes: 

 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. 
Gij hebt deze aarde 
geschapen met al wat zij 
bevat; Gij hebt tijden en 
seizoenen ingesteld en de 
mens gemaakt naar uw 
beeld. Heel uw 
wonderlijke schepping 
hebt Gij aan hem 
onderworpen: in uw 
Naam mag hij over alles 
heersen en U altijd prijzen 
om het werk van uw 
handen, door Christus 
onze Heer.  
Daarom, met alle Engelen 
en Heiligen, loven en 
aanbidden wij U en zingen 
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 
(Laus Deo 344- 347) (Laus Deo 327 - 330) 

PATER NOSTER  ONZE VADER 

AGNUS DEI LAM GODS 

COMMUNIE COMMUNIE 
 
COMMUNIE-TEKST  (Ps. 34 (33), 9) 

Proeft en beseft de goedheid van God; gelukkig is hij 
die vertrouwt op de Heer. 
 
 

GEBED NA DE COMMUNIE 

Heer, grote gaven hebt Gij ons geschonken. Wij 
bidden U: maak ons ontvankelijk voor uw heilzame 
kracht en laat ons nooit ophouden uw lof te 
verkondigen. Door Christus onze Heer. 

 

SLOTRITUS 

 
MEDEDELINGEN 
 
ZEGEN EN WEGZENDING 

 
 
 
 
 
 

GEBED TOT DE HEILIGE AARTSENGEL MICHAEL 

Heilige Aartsengel Michaël, Verdedig ons in de strijd. 
Wees onze bescherming tegen de boosheid en de 
listen van de duivel. Wij smeken ootmoedig dat God 
hem  Zijn macht doe gevoelen. En gij, vorst van de 
hemelse legerscharen, drijf Satan en de andere boze 
geesten, die tot verderf van de zielen over de wereld 
rondgaan, door de goddelijke kracht in de hel terug. 
Amen. 

 


