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OPENINGSLIED: GvL 557 met verzen 

Refrein: 
Wij roemen in’t Kruis van de Heer 
Jezus Christus. In Hem is ons Heil, 
ons Leven en Verrijzenis, 
door wie wij verlost en bevrijd zijn. 
 

1. God zij genadig en zegene ons, 
            en dat zijn aanschijn over ons moge lichten. Refrein: 
 

2. Dan zal de aarde uw weg leren gaan 
      en alle volken zien verlossing en vrede. Refrein: 
 

3. De volken zullen U zegenen, God, 
            en heel de aarde zal met recht naar Hem op zoek gaan. Refrein: 
 
KRUISTEKEN – WOORD VAN WELKOM 

 
KYRIE: St. Martinus-Messe – Kircher 
 
GLORIA: mis 
 
OPENINGSGEBED 
 
EERSTE LEZING: Exodus 12, 1-8,11-14     
 
ANTWOORDPSALM: Psalm 116 muziek: Bullens 
 
Refrein:  Geeft niet de beker der zegening 
die wij zegenen gemeenschap met het bloed van Christus? 
 
1. Hoe kan ik mijn dank betuigen voor al wat de Heer mij gaf? 
 Ik hef de offerbeker, de Naam van de Heer roep ik aan. 
 Want kostbaar is in de ogen des Heren 
 het leven van wie Hem vereert. Refrein: 
 
2. O, Heer, ik ben uw dienaar, Gij hebt mijn boeien geslaakt. 
     Met offers zal ik U loven, de Naam van de Heer roep ik aan. 
      Ik zal mijn geloften volbrengen 
       waar heel zijn volk het ziet.  Refrein: 
 
TWEEDE LEZING: 1 Korinthe 11, 23-26 
 
VERS VOOR HET EVANGELIE: 
K: Een nieuw gebod geef Ik u. 
A: Een nieuw gebod geef Ik u. 
K: Een nieuw gebod geef Ik u, zegt de Heer; 
Dat gij elkaar liefhebt zoals Ik u heb liefgehad. 
A: Een nieuw gebod geef Ik u. 
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EVANGELIE: Johannes 13, 1-15  
 
ACCLAMATIE  
Lof en heerlijkheid, wijsheid en dank,  
eer, macht en sterkte aan onze God,  
vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid.  
 
OVERWEGING 

 
VOORBEDE: Eeuwige, erbarm U over ons. 
 
KLAARMAKEN VAN DE TAFEL 

 
OFFERANDELIED: GvL 528 Ubi caritas 

Refrein: Ubi Caritas et amor, Deus ibi est  
 
Christus liefde heeft ons tot eenheid gebracht  
laat ons juichen en blij zijn in Hem  
Laat ons oprecht beminnen de God die leeft.  
En van harte goed zijn met elkaar. Refrein 

 
Laat ons dus, nu wij hier tezamen zijn  
zorgen dat er geen verdeeldheid heerst  
Geen wrok meer, geen onenigheid,  
moge Christus in ons midden zijn. Refrein 

 
O Christus, God, toon ons uw heerlijkheid  
met uw heiligen die bij U zijn  
Die vreugde zal zuiver zijn en zonder maat,  
en duren tot in eeuwigheid. Refrein 

 
OPROEP TOT GEBED 
V: Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan  
worden door God, de almachtige Vader. 
A: Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van 
zijn Naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk. 
 
GEBED OVER DE GAVEN  
 
PREFATIE: GvL 281 

p. De Heer zij met u.  
a. En met uw geest.  
p. Verheft uw hart. 
a. Wij zijn met ons hart bij de Heer.  
p. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 
a. Hij is onze dankbaarheid waardig. 
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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 door Christus onze Heer. Hij, priester bij uitstek die in eeuwigheid 
blijft, heeft  gezegd hoe zijn offer moet voortleven. Hij heeft zichzelf aan 
U opgedragen als offer voor onze verlossing. Ons heeft Hij bevolen 
voortaan dit offer aan te bieden om Hem te gedenken. Als wij dan eten 
van dit Lam dat voor ons is  geslacht, worden wij geestelijk sterk; als wij 
drinken van zijn Bloed dat voor ons is vergoten, worden wij innerlijk rein. 
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: mis 

 
EUCHARISTISCH GEBED    
Ja Heer, Gij zijt werkelijk de heilige; heel uw schepping moet U wel 
prijzen, want door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, maakt Gij alles 
levend en  heilig, in de kracht van de heilige Geest. Altijd blijft Gij bezig, 
U een volk bijeen te brengen uit alle naties en rassen en talen; want van 
oost tot west moet door een zuivere offergave hulde worden gebracht 
aan uw Naam. Wij hebben deze gaven dan ook hier gebracht om ze aan 
U toe te wijden. 
In alle ootmoed vragen wij U, ze te heiligen door uw Geest, en ze 
Lichaam en Bloed te doen zijn van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, 
op wiens woord wij deze geheimen vieren. 
 
Want in de nacht dat Hij werd overgeleverd nam Hij brood en sprak 
daarover het dankgebed om uw Naam te verheerlijken. Toen brak Hij het 
brood, gaf het aan zijn leerlingen en zei: NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ 
ALLEN, WANT DIT IS MIJN LICHAAM, DAT VOOR U GEGEVEN 
WORDT. 
Zo nam Hij ook na de maaltijd de beker en sprak een zegenbede om uw 
Naam te verheerlijken. Hij gaf hem aan zijn leerlingen en zei: NEEMT 
DEZE BEKER EN DRINKT HIER ALLEN UIT, WANT DIT IS DE BEKER 
VAN HET NIEUWE ALTIJDDURENDE VERBOND, DIT IS MIJN BLOED 
DAT VOOR U EN ALLE MENSEN WORDT VERGOTEN TOT 
VERGEVING VAN DE ZONDEN. BLIJFT DIT DOEN OM MIJ TE 
GEDENKEN. 
 
Verkondigen wij het mysterie van het geloof. 
a. Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, 
verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. 
p. Daarom Heer, gedenken wij het heilzaam lijden en sterven van uw 
Zoon, zijn  glorievolle verrijzenis, en zijn verheffing aan uw rechterhand; 
zo staan wij vol  verwachting open voor zijn wederkomst, en bieden U 
vol dankbaarheid dit offer aan, zo levend en heilig. 
 
Wij vragen U, Heer: zie welwillend neer op het offer van uw kerk, en wil 
er uw Zoon in herkennen, door wiens dood Gij ons met U verzoend hebt. 
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Geef dat wij mogen worden verkwikt door het nuttigen van zijn Lichaam 
en Bloed. Vervul ons van zijn heilige Geest opdat men ons in Christus 
zal zien worden tot één lichaam en één geest. 
Moge Hij ons maken tot een blijvende offergave voor U: dan zullen wij 
het erfdeel verkrijgen dat Gij ons beloofd hebt, samen met Maria, de 
heilige Maagd en Moeder van God; samen met uw apostelen en 
martelaren, en met allen die in uw heerlijkheid zijn en daar voor ons 
bidden. 
 
Mogen de vrede in de wereld en het heil van alle mensen toenemen door 
dit offer van uw Zoon, dat ons in handen is gegeven opdat wij met U 
worden verzoend. Maak uw volk, onderweg hier op aarde, sterk in liefde 
en geloof: samen met uw dienaar Franciscus, onze paus en alle 
bisschoppen, de geestelijkheid en heel het gelovige volk dat Gij U hebt 
verworven. 
 
Wij vragen U, welwillend te staan tegenover de wensen van deze 
gemeenschap die hier bij U is, en waarvan Gij de Vader zijt. Goede God, 
breng in uw barmhartigheid al uw kinderen van overal bijeen. 
Laat onze overleden broeders en zusters, ja, laat allen die U lief waren 
en die van hier zijn heengegaan, genadig binnen in uw rijk. Ook wijzelf 
hopen daar eens te mogen zijn, om met hen samen voor altijd te mogen 
genieten van uw heerlijkheid,door Christus onze Heer. In Hem schenkt 
Gij alles wat goed is aan deze wereld. 
 
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. Amen. 
 
ONZE VADER: gezongen 
P.: In gemeenschap, verbonden met Christus,  
durven wij vol vertrouwen bidden: 
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. 
Verlos… 

Want van U is het koninkrijk en de kracht 
En de heerlijkheid in eeuwigheid. 
 

VREDESWENS 

 
AGNUS DEI: mis 
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UITNODIGING TOT DE COMMUNIE   
 
COMMUNIELIED: Ave Verum – Ch. Gounod 
Ave verum corpus natum de Maria virgine; 
vere passum immolatum in cruce pro homine; 
cujus latus perforatum, fluxit unda et sanguine: 
esto nobis praegustatum mortis in examine. 
Jesus dulcis, Jesu pie, Jesu Fili Mariae, 
Jesu tu nobis miserere. 
Gegroet waarachtig lichaam geboren uit de maagd Maria, 
Dat werkelijk heeft geleden en voor de mens geofferd is aan het kruis. 
Uit wiens doorboorde zijde bloed vloeide. 
Laat dit ons een voorsmaak zijn tijdens de beproeving van de dood. 
O lieve Jezus, trouwe Jezus, O Jezus Zoon van Maria, 
Jezus ontferm U over ons. 
GEBED NA DE COMMUNIE 
 
OVERBRENGING H.SACRAMENT  
Blijf bij Mij en waak hier met Mij, 
wakend en biddend, wakend en biddend. 
 
ALTAARONTKLEDING 

 
LEZING: Mc. 14: 26.32-42 
 
STILTE  


