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OPENINGSRITEN 

 
INTREDEZANG 
 
INTROITUS  (Joh. 19,25) 

Stabant iuxta crucem Iesu mater  eius, 
et soror matris eius Maria Cleophae, et 
Salome, et Maria Magdalene. 

 Bij het kruis van Jezus stonden zijn 
moeder met haar zuster, Maria, de 
vrouw van Klopas en Maria Magdalena. 

Ps. 55, vs. 2   
Miserere mei, Deus, quoniam 
conculcavit me homo, tota die 
impugnans oppressit me. 

 Wees mij genadig, God, want ze 
bedreigen mij, de hele dag bestoken  
en bestrijden ze mij. 

 
BEGROETING: 

Pr.  

 
    A.  

 
    In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.                

 

 

 

         A.  
 

         De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de  gemeenschap van  
         de Heilige Geest zij altijd met u.   A. En met uw Geest. 

 
SCHULDBELIJDENIS 
Pr.  
 

Broeders en zusters, belijden wij onze zonden, bekeren wij ons tot God om deze 
heilige eucharistie goed te kunnen vieren. 

A. 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. 

Pr. Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven, en ons 
geleiden tot het eeuwig leven. 

A. Amen 
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KYRIE MISSA IX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 
GEBED 

God, barmhartige Vader, uw eniggeboren Zoon heeft aan het kruis zijn Moeder, 
de heilige Maagd Maria, ook aangesteld tot onze Moeder. Laat uw Kerk door 
haar liefdevolle medewerking van dag tot dag toenemen in vruchtbaarheid, 
vreugde vinden in de heiligheid van haar kinderen en alle volkeren opnemen in 
haar schoot. Door onze Heer.  
 
LITURGIE VAN HET WOORD 

 
EERSTE LEZING (Gen. 3, 9-15, 20) 

Nadat Adam van de boom gegeten had, riep de Heer God de mens en vroeg 
hem: “Waar zijt gij?” Hij antwoordde: “Ik hoorde uw donder in de tuin en toen 
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werd ik bang, omdat ik naakt ben; daarom heb ik mij verborgen.” Maar Hij zei: 
“Wie heeft u verteld dat gij naakt zijt? Hebt ge soms gegeten van de boom die Ik 
u verboden heb?” De mens antwoordde: “De vrouw die Gij mij als gezellin 
gegeven hebt, zij heeft mij van die boom gegeven en toen heb ik gegeten.” 
Daarop vroeg de Heer God aan de vrouw: “Hoe hebt gij dat kunnen doen?” De 
vrouw zei: “De slang heeft mij verleid en toen heb ik gegeten.” De Heer God zei 
toen tot de slang: “Omdat ge dit gedaan hebt zijt gij vervloekt onder alle tamme 
dieren en onder alle wilde beesten! Op uw buik zult ge kruipen en stof zult ge 
vreten, alle dagen van uw leven! Vijandschap sticht Ik tussen u en de vrouw, 
tussen uw kroost en het hare. Het zal uw kop bedreigen en gij zijn hiel!” De mens 
noemde zijn vrouw Eva, want zij is de moeder geworden van alle levenden. 
 

 

  

 
                A.  

Woord van de Heer.                                     Wij danken God. 
 
ALLELUIA 

Alleluia.  
Felix es, sacra Virgo Maria, et omni 
laude dignissima : quia ex te ortus est 
sol iustitiae, Christus Deus noster.. 

 Alleluia. 
Gij bent gelukkig, heilig maagd Maria 
en alle lof het meest waardig: want  
uit u is de zoon der gerechtigheid 
opgegaan, Christus onze God. 

 
EVANGELIELEZING    (Johannes 19, 25-34) 
 

Pr.  

A.  

Pr.  

A.  
 

 

De Heer zij met u. 
En met uw geest. 
Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. 
Lof zij U Christus. 
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In die tijd stonden bij het kruis van Jezus: zijn moeder en de zuster van zijn 
moeder, Maria, de vrouw van Klopas, en Maria Magdalena. Toen Jezus de 
moeder zag en bij haar staande de leerling die Hij liefhad, zei Hij tot de moeder: 
‘Vrouw, zie uw zoon’. Vervolgens zei Hij tot de leerling: ‘Zie uw moeder’. 
En van dat uur af nam de leerling haar bij zich op. Hierna, wetend dat nu alles 
was volbracht, opdat de Schrift zou worden volbracht, zei Jezus: ‘Ik heb dorst’. 
Er stond daar een kruik vol zure wijn. Ze staken dus een spons vol zure wijn op 
een hysopstengel, en brachten die aan zijn mond.  
Toen Jezus dan van de zure wijn genomen had, zei Hij: ‘Het is volbracht’, en 
nadat Hij het hoofd had gebogen, gaf Hij de geest. 
Aangezien het voorbereidingsdag was en opdat de lichamen niet aan het kruis 
bleven op sabbat – want het was de grote dag van die sabbat – vroegen de Joden 
aan Pilatus dat van hen de benen werden gebroken en zij zouden worden 
weggehaald. 
Daarop kwamen de soldaten en braken de benen van de eerste en van de 
andere die met Hem was gekruisigd. Toen zij echter bij Jezus kwamen en zagen 
dat Hij reeds dood was, braken zij zijn benen niet; maar een van de soldaten 
doorstak zijn zijde met een lans en onmiddellijk kwam er bloed en water uit. 
 

 

  

 
                A.  

Woord van de Heer.                                     Lof zij U, Christus. 
 
HOMILIE 
 
VOORBEDEN   
Acclamatie: 

 

 

 

    A.  
   Opdat U ons moge verhoren.               Wij bidden U, verhoor ons. 

 
EUCHARISTISCHE LITURGIE 

 

OFFERTORIUM 

Ave Maria, gratia plena, Dominus 
tecum : benedicta tu in mulieribus,  
et benedictus fructus ventris tui. 

 Wees gegroet, Maria, vol van genade, 
de Heer is met u: gij zijt de gezegende 
onder de vrouwen en gezegend is Jezus, 
de vrucht van uw schoot. 
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GEBED OVER DE GAVEN 

Aanvaard, Heer, onze offergaven en maak ze tot sacrament van ons heil. Laat de 
kracht van dit mysterie in ons het vuur ontsteken van de liefde waarmee de 
maagd Maria, de moeder van de kerk, was bezield, en ons, samen met haar, 
nauwer verbinden met het werk van onze verlossing. Door Christus onze Heer. 
 

PREFATIE  (II van de Heilige Maagd Maria) 
 

Pr.  

 
 

A.  

 

 
 

A.  

 
 

  A.  
    

 

 De Heer zij met u. 
 Verheffen wij ons hart. 
 Brengen wij dank aan de Heer onze God. 

        En met uw geest. 
  Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
  Hij is onze dankbaarheid waardig. 

 

Vere dignum et iustum est, æquum  
et salutare, in omnium Sanctorum 
provectu te mirabilem confiteri, et 
potissimum, beatæ Virginis Mariæ 
memoriam recolentes, clementiam 
tuam ipsius grato magnificare 
præconio. Vere namque in omnes 
terræ fines magna fecisti, ac tuam  
in sæcula prorogasti misericordiæ 
largitatem, cum, ancillæ tuæ 
humilitatem aspiciens, per eam  
dedisti humanæ salutis auctorem, 
Filium tuum, Iesum Christum, 
Dominum nostrum. 
Per quem maiestatem tuam adorat 
exer-citus Angelorum, ante 
conspectum tuum in æternitate 
lætantium. Cum quibus et nostras 
voces ut admitti iubeas, deprecamur, 
socia exsultatione dicentes: 

 U danken wij, Heer en God, omwille 
van uw heerlijkheid, en om heil en 
genezing te vinden zullen wij uw lof 
verkondigen voor de uitverkiezing van 
uw Heiligen. Op deze feestdag van de 
heilige Maagd Maria eren wij U met de 
woorden van haar lofzang. Want voor 
heel de aarde hebt Gij grote daden 
verricht, aan alle volkeren uw 
barmhartigheid getoond, toen Gij 
welwillend hebt neergezien op de 
kleinheid van uw dienstmaagd en haar  
hebt verheven tot Moeder van onze 
Verlosser, Jezus Christus, uw Zoon, onze 
Heer. Door wie de Engelen, die eeuwig 
staan voor uw troon, U vol vreugde 
aanbidden, Koning in majesteit. Laat 
nu ook onze stemmen meeklinken in dit 
koor, wij smeken U, en dat ook onze 
hulde wordt gehoord als U ter eer dit 
lied wordt aangeheven: 
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SANCTUS EN BENEDICTUS MISSA IX 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  

 
Na de consecratie: 
 

Pr.  

A.  
 

 
 

 

Verkondigen wij het mysterie van het geloof.  
Heer Jezus Christus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij  
wederkeert, dat Gij verrezen zijt. 
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Aan het eind van het Eucharistisch Gebed volgt de doxologie: 
 

Pr.  
 

 
 

 
 

 

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.  A.  Amen. 

 
COMMUNIERITUS 

 

Pr.  

  

 

 

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

 

PATER NOSTER  ONZE VADER 

Pater noster, Qui es in caelis, 
Sanctificetur nomen tuum.  
Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas 
tua sicut in caelo et in terra.  
Panem nostrum quotidianum 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.  

 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.  

 

Pr.  
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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.  

  

A.  
 

 Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. 

 
VREDESWENS 
 

Pr.   
 

 
 

 
 

 
 

 

A.  

 

 

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.  

 

Pr.  
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A.  

Pr.  
  

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

 
AGNUS DEI  Missa IX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
      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 COMMUNIE 
Pr. Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. 
 Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. 
A. Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt, maar spréék en ik zal gezond 

worden. 
 
COMMUNIO 

Beata viscera Mariae Virginis, quae 
portaverunt aeterni Patris Filium 

Gelukkig de schoot van de maagd 
Maria, die de Zoon van de eeuwige 
Vader heeft gedragen. 
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Psalm 44, 2ab, 10b, 11,12,13,14,15,16. 

2ab. Eructavit cor meum verbum 
bonum, dico ego opera mea regi. 

In mijn hart wellen de juiste woorden  
op, mijn gedicht spreek ik uit voor de 
koning. 

10b. Filiae regum in pretiosis tuis,  
astitit regina a dextris tuis ornata  
auro ex Ophir. 
 

Juwelen sieren de dochters van 
koningen, rechts van u staat de  
koningin, getooid met goud uit Ofir. 

11. Audi, filia, et vide et inclina aurem 
tuam et obliviscere populum tuum et 
domum patris tui. 
 

Luister, dochter, zie en hoor, vergeet  
uw volk en  het huis van uw vader. 

12. Et concupiscet rex speciem tuam. 
Quoniam ipse est dominus tuus, et  
adora eum. 
 

Begeert de koning uw schoonheid,  
buig voor hem, hij is uw heer. 

13. Filia Tyri cum muneribus, vultum 
tuum deprecabuntur divites plebis. 
 

Dochter van Tyrus, met geschenken 
zoeken de rijksten van het volk uw gunst. 

14. Gloriosa filia regis intrinsecus, 
texturis aureis circum amicta. 
 

Stralend wacht de koningsdochter 
binnen, van goudbrokaat is haar mantel. 

15. In vestibus variegatis adducetur  
regi; virgines post eam, proximae eius, 
afferuntur tibi. 
 

Een kleurige stoet brengt haar naar de 
koning, in haar gevolg de meisjes, haar 
vriendinnen. 

16. Afferuntur in laetitia et  
exsultatione, adducuntur in domum 
regis. 

Zij worden naar hem toegebracht; 
begeleid door gejuich en vreugdezang 
gaan zij het paleis van de koning binnen. 

 
GEBED NA DE COMMUNIE 

Heer, nu wij het onderpand hebben ontvangen van verlossing en eeuwig leven, 
wenden wij ons biddend tot U: laat uw kerk altijd de moederlijke hulp 
ondervinden van de heilig maagd Maria om aan alle volken de boodschap van 
het evangelie te kunnen verkondigen en de gehele wereld te vervullen met de 
gaven van de heilige Geest. Door Christus onze Heer. 
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SLOTRITEN 
 
MEDEDELINGEN 
 
ZEGEN EN WEGZENDING 

 

Pr.  

A.  

Pr.  
 

 

A.  
 

 

De Heer zij met U.     
En met uw geest. 
Zegene u de Almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.   
Amen. 

 

 
 
Pr. Ite missa est        Gaat nu allen heen in vrede. 
A.  Deo Gratias  Wij danken God. 
 


