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INTROITUS (Vgl. Ps. 73, 19-23)
Respice, Domine, in
Heer, blijf trouw aan uw
testamentum tuum, et
verbond en trek uw hand
animas pauperum tuorum ne niet af van uw
derelinquas in finem: exsurge noodlijdend volk. Sta op,
Domine, et iudica causam
Heer, en verdedig uw
tuam: et ne obliviscaris
zaak; zovelen zoeken U:
voces quaerentium te.
vergeet hun bidden niet.

De nacht van de uittocht uit Egypte was aan onze
voorvaderen tevoren aangekondigd. Zo konden ze
vol vreugde de vervulling verwachten van de
beloften waarop ze vertrouwden. Zo kon uw volk
ook uitzien naar de redding der rechtvaardigen en de
ondergang van hun vijanden. De straf die Gij onze
vijanden deed ondergaan werd voor ons,
uitverkorenen, een zege. Want de kinderen der
vromen hadden in stilte het offermaal gebruikt en
zich met een heilige belofte verplicht dat ze
gelijkelijk het goede zouden delen en de gevaren
trotseren, en daarom hadden de vromen reeds hun
oude liederen aangeheven.
Woord van de Heer - Wij danken God.
ANTWOORDPSALM uit psalm 32 (33)
KEERVERS:

OPENINGSRITUS
Ordo Missae
(Zie Laus Deo 333 - 335)

Orde van Dienst
(Zie Laus Deo 255 - 258)

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 Jezus Christus, uw Zoon . . .

Zalig het volk dat de Heer heeft als God,
de natie door Hem tot zijn erfdeel gekozen.

Jubelt, gerechtigen, voor de Heer, wie vroom is dient Hem
te loven. Zalig het volk dat de Heer heeft als God, de natie
door Hem tot zijn erfdeel gekozen.
Keervers
Maar het is God die zijn dienaars bewaakt, hen die op zijn
gunst vertrouwen. Dat Hij hen redden zal van de dood, bij
hongersnood hen zal voeden.
Keervers
Daarom vertrouwt ons hart op de Heer, is Hij ons een
schild en een helper. Geef ons dus, Heer, uw
barmhartigheid, zoals wij op U vertrouwen.
Keervers
TWEEDE LEZING

Ofwel in het jaar C

Heer, Gij zijt de Schepper van al wat leeft, Gij bouwt
uw stad te midden van de mensen. Vervul ons met
ijver voor de wereld die gij ons hebt toevertrouwd,
zodat wij klaar staan als Gij met uw liefde alles komt
voltooien. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon . .
LITURGIE VAN HET WOORD
EERSTE LEZING

(Wijsheid 18, 6-9)

(Hebreeën 11, 1-2. 8-19)

Broeders en zusters, Het geloof is een vaste grond
van wat wij hopen, het overtuigt ons van de
werkelijkheid van onzichtbare dingen. Om hun
geloof zijn de oudsten met ere vermeld. Door het
geloof heeft Abraham gehoor gegeven aan de
roeping van God, en ging hij op weg naar een land
dat bestemd was voor hem en zijn erfgenamen. Door
het geloof heeft hij als vreemdeling vertoefd in het
land dat hem beloofd was; hij woonde er in tenten,
evenals Isaäk en Jakob, die dezelfde belofte erfden;

want hij zag uit naar de stad met de fundamenten,
waarvan God de ontwerper en bouwer is. Door het
geloof heeft ook Sara, ofschoon haar tijd al lang
voorbij was, de kracht tot vruchtbaarheid ontvangen,
want zij wist dat Hij die de belofte had gedaan, zijn
woord zou houden. Daarom is dan ook aan één man,
en nog wel in zijn hoge ouderdom, een nageslacht
gegeven, talrijk als de sterren aan de hemel,
ontelbaar als de zandkorrels aan het strand van de
zee. In geloof zijn zij allen gestorven, zonder te
hebben ontvangen wat hun beloofd was. Zij hebben
het heil alleen uit de verte gezien en begroet. Zij
hebben zichzelf vreemdelingen en passanten op
aarde genoemd. Wie zo spreken geven duidelijk te
kennen dat zij op zoek zijn naar een vaderland.
Hadden zij heimwee gehad naar het land van hun
herkomst dan hadden zij gemakkelijk kunnen
terugkeren, maar hun verlangen ging uit naar een
beter vaderland, het hemelse. Daarom schaamt God
zich niet hun God genoemd te worden, want Hij
heeft voor hen een stad gebouwd. Door het geloof
heeft Abraham, toen hij op de proef gesteld werd,
Isaäk ten offer gebracht. Hij die de beloften had
ontvangen, stond op het punt zijn enige zoon te
offeren, de zoon van wie hem gezegd was: “Alleen zij
die van Isaäk afstammen, zullen gelden als uw
nageslacht.” Want Abraham was ervan overtuigd dat
God zelfs de macht heeft om doden ten leven te
wekken; en uit de dood heeft hij, om zo te zeggen,
zijn zoon ook teruggekregen.
Woord van de Heer - Wij danken God.
ALLELUJA (Lc. 19, 38)
Alleluia. Gezegend de Koning die komt in de Naam des
Heren! Vrede in de hemel en eer in den hoge. Alleluia.
ALLELUIA (Ps. 89, 1)
Alleluia. Domine, refugium
factus es nobis a
generatione et progenie.
Alleluia.

Alleluia. Heer, Gij zijt ons
een toevlucht geworden
van geslacht tot geslacht.
Alleluia.

EVANGELIE

(Lucas 12, 32-48)

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: “Weest niet
bevreesd, kleine kudde; het heeft uw Vader behaagd
u het Koninkrijk te schenken. Verkoopt uw
bezittingen en geeft aalmoezen; verschaft u beurzen
die niet verslijten, en verwerft een onuitputtelijke
schat in de hemel, waar geen dief bij komt en geen
mot hem bederft. Waar uw schat is, daar zal ook uw
hart zijn. Houdt uw lendenen omgord en de lampen
brandend! Gedraagt u als mensen die wachten op de
terugkomst van hun heer, die naar de bruiloft is, om
als hij aankomt en klopt, hem aanstonds open te
doen. Gelukkig de dienaars, die de heer bij zijn komst
wakende zal vinden. Voorwaar, Ik zeg u: Hij zal zich
omgorden en hij zal hen aan tafel nodigen en langs
hen gaan om te bedienen. Al komt hij ook in de
tweede of de derde nachtwake, gelukkig die dienaars
die hij zo aantreft. Begrijpt dit wel: als de eigenaar
van het huis wist op welk uur de dief zou komen, zou
hij niet laten inbreken in zijn huis. Weest ook gij
bereid, omdat de Mensenzoon komt op het uur
waarop gij het niet verwacht.” Petrus vroeg Hem nu:
“Heer, bedoelt Gij deze gelijkenis voor ons of voor
iedereen?” De Heer sprak: “Wie zou die trouwe en
verstandige beheerder wel zijn, die de heer over zijn
dienstvolk zal aanstellen om hun op de gestelde tijd
hun rantsoen koren te geven? Gelukkig de knecht,
die de heer bij zijn aankomst daarmee bezig vindt.
Waarlijk, Ik zeg u: hij zal hem aanstellen over alles
wat hij bezit. Maar zegt die knecht bij zichzelf: Mijn
heer blijft nog wel een poosje weg, en begint hij de
knechten en dienstmeisjes te slaan, en gaat hij zich
te buiten aan spijs en drank, dan zal de heer van die
knecht komen op een dag dat hij hem niet verwacht
en op een uur dat hij niet kent; en hij zal hem met
het zwaard straffen en hij zal hem zo het lot doen
ondergaan van de ontrouwen. De knecht die de wil
van zijn heer kende, maar geen beschikkingen trof
noch handelde volgens diens wil, zal zwaar
getuchtigd worden. Wie echter in onwetendheid

dingen heeft gedaan die tuchtiging verdienen, zal
slechts licht gestraft worden. Van ieder aan wie veel
is gegeven, zal veel worden geëist, en van hem aan
wie veel is toevertrouwd, zal des te meer worden
gevraagd.” Woord van de Heer - Wij danken God.
HOMILIE
CREDO

(LD 336)

GELOOFSBELIJDENIS

(LD261)

VOORBEDEN
EUCHARISTISCHE LITURGIE
OFFERTORIUM (Ps. 30, 15.16)
In te speravi, Domine: dixi: Op U vertrouw ik, Heer. Ik
Tu es Deus meus, in manibus zei: Gij zijt mijn God; geheel
tuis tempora mea.
mijn leven ligt in uw handen.
DIENST VAN DE EUCHARISTIE (Laus Deo 262-263)
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, Heilige Vader, machtige
aequum et salutare, nos
eeuwige God, om recht te
tibi semper et ubique
doen aan uw heerlijkheid,
gratias agere: Domine,
om heil en genezing te
sancte Pater, omnipotens vinden zullen wij U danken,
aeterne Deus: per
altijd en overal door Christus
Christum Dominum
onze Heer. Die met ons
nostrum.
onbestendig lot begaan, is
Qui, humanis miseratus
vlees geworden, geboren uit
erroribus, de Virgine nasci de Maagd; die, aan het kruis
dignatus est. Qui, crucem
gestorven, ons gered heeft
passus, a perpetua morte
van de dood die eeuwig
nos liberavit et, a mortuis duren zou; die, opgestaan
resurgens, vitam nobis
voorgoed, ons doet
donavit aeternam.
voortleven tot in
Et ideo cum Angelis et
eeuwigheid. Daarom, met

Archangelis, cum Thronis
et Dominationibus,
cumque omni militia
caelestis exercitus,
hymnum gloriae tuae
canimus, sine fine
dicentes:

alle Engelen, Machten en
Krachten, met allen die staan
voor uw troon, loven en
aanbidden wij U en zingen U
toe met de woorden:

SANCTUS & BENEDICTUS
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, 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
(Laus Deo 344- 347)
PATER NOSTER
AGNUS DEI
COMMUNIE

Orde van Dienst
(Laus Deo 327 - 330)
ONZE VADER
LAM GODS
COMMUNIE

COMMUNIE-TEKST (Ps. 147, 12 en 14)
Loof de Heer, Jeruzalem! Hij voedt u met tarwebloem.
Ofwel (Joh. 6, 51):
Dit zegt de Heer: Het brood dat Ik zal geven is mijn vlees
ten bate van het leven der wereld.
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
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