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OPENINGSLIED:  Psalm 119III 

Refrein: Uw woord is een lamp voor mijn voeten, een licht op mijn pad. 
1/ Uw woord, Heer, blijft eeuwig gelden, het staat in de hemel vast. Refrein 

2/ Van geslacht tot geslacht duurt uw trouw, als de aarde die Gij hebt gegrond. Refrein 

3/ Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Refrein 

 
GROET EN INLEIDING 

 

STILTE 

 
SCHULDBELIJDENIS (GvL 703) 

Kyrie XI (GvL 804) 

Kyrie eleison. (2x) 

Christe eleison. (2x) 

Kyrie eleison. (2x) 
 

LOFZANG (gebeden) 

Eer aan God in den hoge, 

en vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft.  
Wij loven U. Wij prijzen en aanbidden U.  

Wij verheerlijken U en zeggen U dank voor uw grote heerlijkheid.  

Heer God, hemelse Koning, God almachtige Vader;  

Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus;  
Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader;  

Gij die wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons;  

Gij die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed;  

Gij die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm U over ons.  
Want Gij alleen zijt de Heilige. Gij alleen de Heer.  

Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus.  

Met de Heilige Geest in de heerlijkheid van God de Vader. Amen. 

 

COLLECTA-GEBED 
God, Beschermer van allen die op U vertrouwen, zonder U bestaat er niets wat waarde 

heeft of heilig is. Schenk ons uw barmhartigheid in overvloed en laat ons, onder uw 

leiding, het goede in dit leven zo gebruiken, dat wij ons nu reeds hechten aan wat 

eeuwig blijft. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met U leeft en heerst in de 
eenheid van de Heilige Geest, God, door alle eeuwen. Amen. 

 



EERSTE LEZING: 1 Koningen 3, 5. 7-12 

In die dagen verscheen de Heer ‘s nachts in een droom aan Salomo en zei: “Wat wilt 
ge dat Ik u geef?” Salomo antwoordde: “Heer, mijn God, Gij hebt uw dienaar tot 

koning verheven, hoewel ik maar een jonge man ben en nog niet weet wat ik doen of 

laten moet. Zo staat uw dienaar te midden van het volk, dat Gij uitverkoren hebt, een 

groot volk, zo groot dat het niet te tellen of te schatten is. Geef dus uw dienaar een 
opmerkzame geest, om recht te kunnen spreken voor uw volk en onderscheid te 

kunnen maken tussen goed en kwaad. Want wie is in staat recht te spreken voor dit 

grote volk van U?” Dit verzoek van Salomo behaagde de Heer. En God zei tot hem: 

“Omdat ge juist dit gevraagd hebt en niet gevraagd hebt om een lang leven, ook niet 

om rijkdom, evenmin om de dood van uw vijanden, maar omdat ge inzicht gevraagd 
hebt om recht te kunnen spreken, daarom voldoe ik aan uw verzoek en geef Ik u een 

geest vol wijsheid en begrip, zoals vóór u niemand ooit heeft gehad en ook na u 

niemand zal hebben.” 

Woord van de Heer. 
Allen: Wij danken God. 

 

TUSSENZANG: Psalm 119 (gebeden) 

Refrein: Hoezeer is uw wet mij lief, Heer. 
1/ Dit stel ik mij altijd tot taak, Heer, om trouw te zijn aan uw woord. 

De wet uit uw mond is mij meer waard dan schatten van zilver en goud. 

Refrein 

2/ Maar laat uw erbarmen mij nu vertroosten, zoals Gij uw dienaar eens hebt beloofd. 

Door uw barmhartigheid moge ik leven, omdat ik mijn vreugde vind in uw wet. 
Refrein 

3/ Maar ik begeer wat Gij hebt geboden boven het fijnste goud. 

Daarom heb ik uw bevelen gekozen, verwerp ik de wet van het kwaad. 

Refrein 
4/ Uitstekend is alles wat Gij verordent, daarom houdt mijn geest daaraan vast. 

De uitleg van uw woorden geeft klaarheid, schenkt wijsheid aan wie onervaren is. 

Refrein 

 
TWEEDE LEZING: Romeinen 8, 28-30 

Broeders en zusters, wij weten dat God in alles het heil bevordert van die Hem 

liefhebben, van hen die volgens zijn raadsbesluit geroepen zijn. Want die Hij te voren 

heeft gekend, heeft Hij ook te voren bested tot gelijkvormigheid met het beeld van zijn 
Zoon, opdat Deze de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. Die Hij heeft 

voorbestemd, heeft Hij ook geroepen. Die Hij riep, heeft Hij gerechtvaardigd, en die Hij 

rechtvaardigde, heeft Hij verheerlijkt! 

Woord van de Heer. 

Allen: Wij danken God. 
 

ACCLAMATIE: Halleluja (GvL 244) 

Halleluja, halleluja, hallelujah, halleluja. (2x) 

Geprezen zijt Gij, Vader van hemel en aarde, 
omdat Gij de geheimen van het koninkrijk aan kind’ren openbaart. 

Halleluja, halleluja, hallelujah, halleluja.  

 

EVANGELIE: Matteüs 13, 44-52 
In die tijd zei Jezus tot de menigte: “Het Rijk der hemelen gelijkt op een schat, verborgen in 

een akker. Toen iemand hem vond, verborg hij hem weer, en in zijn blijdschap ging hij alles te 

gelde maken wat hij bezat en kocht die akker. Ook gelijkt het Rijk der hemelen op een 

koopman, op zoek naar mooie parels. Toen hij een parel van grote waarde had gevonden, ging 



hij alles verkopen wat hij bezat en kocht haar. Ook gelijkt het Rijk der hemelen op een sleepnet 

dat, in zee geworpen, vissen van allerlei soorten bijeenbracht. Toen het vol was trok men het 
op het strand; men zette zich neer om de goede vissen uit te zoeken en in manden te doen; de 

slechte echter werden weggeworpen. Zo zal het ook gaan op het einde van de wereld: de 

engelen zullen uittrekken om de slechten tussen de rechtvaardigen uit te zoeken en in de 

vuuroven te werpen. Daar zal geween zijn en tandengeknars. Hebt gij dit alles begrepen?” Zij 
antwoordden Hem: “Ja”. Hij zei hun: “Daarom is iedere schriftgeleerde, die onderwezen is in 

het Rijk der hemelen, gelijk aan een huisvader die uit zijn schat nieuw en oud te voorschijn 

haalt.” 

Woord van de Heer. 

Allen: Wij danken God. 
 

ACCLAMATIE: U komt de lof toe, U het gezang, U alle glorie, o Vader, o Zoon, o 

heilige Geest, in alle eeuwen der eeuwen. Amen. (GvL 265) 

 
OVERWEGING 

 

GELOOFSBELIJDENIS (gebeden) 

Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde.  
En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de heilige Geest, 

geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, 

gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de 

doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de almachtige 

Vader, vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden. 
Ik geloof in de heilige Geest; de heilige katholieke kerk, de gemeenschap van de 

heiligen; de vergeving van de zonden; de verrijzenis van het lichaam; en het eeuwig 

leven. Amen. 

 
VOORBEDE met ACCLAMATIE: Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. (gebeden) 

 

OFFERANDE 

 
OFFERANDELIED: Dichtbij en ver (Gvl 515) 

1/ Overal zijt Gij onzichtbaar gegeven, 

sprekend nabij, de stilte verwacht U, 

mensen bestaan U, zien en beleven U. 
2/ Mensen van vlees, van licht en gesteente, 

hard en van bloed, een vloed niet te stelpen, 

mensen uw volk, uw stad hier op aarde. 

3/ Aarde is al wat wij zijn, wat wij maken, 

adem ons open, maak ons uw aarde, 
uw nieuwe hemel, vrede op aarde. 

 

GEBED OVER DE GAVEN 

Heer, aanvaard de gaven die wij U brengen en die uw milde hand ons geschonken 
heeft. Laat, door de kracht van uw genade, deze Eucharistieviering ons leven hier op 

aarde heiligen en ons leiden tot de eeuwige vreugde. Door Christus, onze Heer. Amen. 

 

PREFATIE 
Sanctus XI (GvL 816) 

Sanctus, sanctus, sanctus Dominus Deus Sabaoth. 

Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis. 

Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. 



EUCHARISTISCH GEBED 

Verkondiging: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood, en wij belijden tot Gij wederkeert, 
dat Gij verrezen zijt. (gebeden) 

 

ONZE VADER (gebeden) 

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 leid ons niet in beproeving; maar verlos ons van het kwade. 
 

VREDEWENS 

 

Agnus Dei XI (GvL 824) 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: miserere nobis. (2x) 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: dona nobis pacem. 

 

COMMUNIE - orgelspel 
 

GEBED NA DE COMMUNIE 

Heer, wij hebben dit heilig sacrament ontvangen, de blijvende gedachtenis aan het 

lijden en sterven van uw Zoon. Wij bidden U: laat ons uw verlossende kracht 

ondervinden in deze gaven die Hij ons in zijn grote liefde geschonken heeft. Die leeft 
en heerst in de eeuwen der eeuwen. 

 

MEDEDELINGEN 

 
ZEGEN 

 

SLOTLIED: Wie in de schaduw Gods mag wonen (GvL 651) 

1/ Wie in de schaduw Gods mag wonen, hij zal niet sterven in de dood.  
Wie bij Hem zoekt naar onderkomen vindt eenmaal vrede als zijn brood.  

God legt zijn vleugels van genade beschermend om hem heen als vriend.  

En Hij verlost hem van het kwade, opdat hij eens geluk zal zien.  

2/ Engelen zendt Hij alle dagen om hem tot vaste gids te zijn.  
Zij zullen hem op handen dragen door een woestijn van hoop en pijn.  

Geen vrees of onheil doet hem beven, geen ziekte waar een mens van breekt.  

Lengte van dagen zal God geven, rust aan een koele waterbeek 

3/ Hem zal de nacht niet overvallen zijn dagen houden eeuwig stand. 

Duizenden doden kunnen vallen hij blijft geschreven in Gods hand. 
God legt zijn schild op zijn getrouwen die leven van geloof alleen.  

Hij zal een nieuwe hemel bouwen van liefde om hun tranen heen. 

 

 

 

 

Voorganger: pastoor Henri ten Have 

Organist: Regina de Bakker 
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