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allen gaan staan 
 
Intredelied – Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer 
(GvL 483) 
 
Kom, Schepper, Geest, daal tot ons neer, 
houdt Gij bij ons uw intocht, Heer; 
vervul het hart dat U verbeidt  
met hemelse barmhartigheid. 
 
Gij zijt de gave Gods, Gij zijt 
de grote Trooster in de tijd, 
de bron waaruit het leven springt, 
het liefdevuur dat ons doordringt. 
 
Gij schenkt uw gaven zevenvoud, 
o hand die God ten zegen houdt, 
o taal waarin wij God verstaan, 
wij heffen onze lofzang aan. 
 
Verlicht ons duistere verstand, 
geef dat ons hart van liefde brandt, 
en dat ons zwakke lichaam leeft 
vanuit de kracht die Gij het geeft. 
 
Verlos ons als de vijand woedt, 
geef Heer de vrede ons voorgoed. 
Leid Gij ons voort, opdat geen kwaad, 
geen ongeval ons leven schaadt. 
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Doe ons de Vader en de Zoon 
aanschouwen in de hoge troon, 
o Geest van beiden uitgegaan, 
wij bidden U gelovig aan. 
 
Kruisteken en begroeting 
B:  In de naam van de Vader en de Zoon en de 

Heilige Geest.  
A: Amen. 
B: Vrede zij u. 
A: En met uw geest. 
 
Schuldbelijdenis 
B:  Broeders en zusters belijden wij onze zonden, 

bekeren wij ons tot God om de 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. 

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

A:  Amen. 
 
Heer ontferm U – Willibrordusmis  (GvL 223) 
Heer, ontferm U over ons.  
Christus, ontferm U over ons.  
Heer, ontferm U over ons. 
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Eer aan God -  
Willibrordusmis (GvL 233)    
   
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. 
 
Gebed 
 

allen gaan zitten 
 
Eerste lezing                                 
Uit de Handelingen der Apostelen  
(Hand. 10, 1.33-34a.37-44) 
 
Er woonde in Caesarea een zekere Cornelius, een 
honderdman van de Italische kohort. Hij zei tot Petrus: 
“Ik zond mensen naar u toe en gij hebt goed gedaan met 
te komen. Nu zijn we dus allen onder Gods ogen bijeen 
om te vernemen wat u door de Heer is opgedragen.” 
Petrus nam het woord en sprak: “Gij weet wat er overal in 
Judea gebeurd is; hoe Jezus van Nazareth zijn optreden 
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begon in Galilea na het doopsel dat Johannes predikte, en 
hoe God Hem gezalfd heeft met de heilige Geest en met 
kracht. Hij ging weldoende rond en genas allen die onder 
de dwingelandij van de duivel stonden, want God was 
met Hem. En wij zijn getuigen van alles wat Hij in het 
land van de Joden en in Jeruzalem gedaan heeft. Hem 
hebben ze aan het kruishout geslagen en vermoord. God 
heeft Hem echter op de derde dag doen opstaan en laten 
verschijnen, niet aan het hele volk maar aan de getuigen 
die door God tevoren waren uitgekozen, aan ons die met 
Hem gegeten en gedronken hebben nadat Hij uit de doden 
was opgestaan. Hij gaf ons de opdracht aan het volk te 
prediken, en te getuigen dat Hij de door God aangestelde 
rechter is over de levenden en de doden. Van Hem leggen 
alle profeten het getuigenis af, dat ieder die Hem gelooft 
door zijn Naam vergiffenis van zonden verkrijgt.” Terwijl 
Petrus zo nog aan het spreken was, kwam de heilige 
Geest plotseling neer op allen die naar de toespraak 
luisterden. 
L: Woord van de Heer.                       
A: Wij danken God. 
 
Antwoordpsalm  Psalm 18 (GvL) 
 
Refrein: Heer, U heb ik lief, mijn sterkte zijt Gij. 
 
Heer, U heb ik lief, mijn sterkte zijt Gij, 
mijn toevlucht, mijn burcht, mijn bevrijder.  Ref. 
 
Mijn God, de rots waar ik toevlucht vind, 
mijn schild, mijn behoud en bescherming.  Ref. 
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Wanneer ik de Heer aanroep Hij zij geprezen, 
dan doet geen vijand mij kwaad. Ref. 
 
De Heer zij geprezen, gezegend mijn rots, 
verheerlijkt zij God, mijn Verlosser.  Ref. 
 
 
Tweede Lezing    
Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de 
christenen van Korinte (1 Kor. 12, 4-11) 
 
Irmãos: Há diversidade de dons espirituais, mas o 
Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o 
Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o 
mesmo Deus que realiza tudo em todos. Em cada um se 
manifestam os dons do Espírito para o bem comum. A 
um o Espírito dá a mensagem da sabedoria, a outro a 
mensagem da ciência, segundo o mesmo Espírito. É um 
só e o mesmo Espírito que dá a um o dom da fé, a outro o 
poder de curar; a um dá o poder de fazer milagres, a outro 
o de falar em nome de Deus; a um dá o discernimento dos 
espíritos, a outro o de falar diversas línguas, a outro o 
dom de as interpretar. Mas é um só e o mesmo Espírito 
que faz tudo isto, distribuindo os dons a cada um 
conforme Lhe agrada. 
 
Broeders en zusters, er zijn verschillende gaven maar 
slechts één Geest. Er zijn vele vormen van 
dienstverlening maar slechts één Heer. Er zijn allerlei 
soorten werk maar er is slechts één God die alles in allen 
tot stand brengt. Maar aan ieder van ons wordt de 
openbaring van de Geest meegedeeld tot welzijn van 
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allen. Aan de een wordt door de Geest een woord van 
wijsheid gegeven, aan een ander een woord van kennis 
krachtens dezelfde Geest, aan een derde door dezelfde 
Geest het geloof. Aan weer anderen schenkt de ene Geest 
gaven om ziekten te genezen, om wonderen te doen, de 
gave van profetie, de onderscheiding van geesten, velerlei 
taal of de vertolking ervan. Maar alles is het werk van een 
en dezelfde Geest, die aan ieder zijn gaven uitdeelt zoals 
Hij het wil. 
L: Woord van de Heer.                       
A: Wij danken God. 

allen gaan staan 
  
Alleluia (GvL 252)                                                                                 
Halleluja, halleluja, halleluja. 
Kom, o Geest, vervul ons hart met licht,  
ontsteek in ons het vuur van uw liefde. 
Halleluja, halleluja, halleluja. 
     
Evangelie                                          
D: El Señor esté con ustedes 
A: Y con tu espíritu 
D: Lectura del santo Evangelio según san Mateo 

(5, 13-16) 
A: Gloria a ti, Señor 
 
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Ustedes son 
la sal de esta tierra. Pero si la sal se pone desabrida, 
¿cómo podrá recobrar su sabor? Ya no sirve para nada, 
así que se la tira a la calle y la gente la pisotea. Ustedes 
son la luz de este mundo. Es imposible esconder una 
ciudad situada sobre un cerro. Ni se enciende una 
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lámpara para ponerla bajo un cajón; antes bien, se la pone 
en un pedestal para que alumbre a todos los que están en 
la casa. Del mismo modo, procuren ustedes que su luz 
brille delante de la gente, para que, viendo el bien que 
ustedes hacen, todos alaben a su Padre que está en el 
cielo.Palabra del Señor 
A: Te alabamos Señor  
 
D: De Heer zij met u                 
A:  En met uw geest 
D: Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer 

Jezus Christus volgens Matteus (Mt. 5, 13-16)  
A:  Lof zij U, Christus   
 
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: “Gij zijt het zout 
der aarde. Maar als het zout zijn kracht verliest, waarmee 
zal men dan zouten? Het deugt nergens meer voor dan 
om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. 
Gij zijt het licht der wereld. Een stad kan niet verborgen 
blijven als ze boven op een berg ligt. Men steekt toch ook 
niet een lamp aan om ze onder de korenmaat te zetten, 
maar men plaatst ze op een standaard, zodat ze licht geeft 
voor allen die in huis zijn. Zo moet ook uw licht stralen 
voor het oog van de mensen, opdat zij uw goede werken 
zien en uw Vader verheerlijken die in de hemel is. 
D: Woord van de Heer.                       
A: 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. 
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allen gaan zitten 
 
Homilie   

allen gaan staan 
 
Geloofsbelijdenis     
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. 
 
Voorbeden      
Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.  
  
Offertorium (GvL 442) – Geest die vuur en liefde zijt 
 
Geest, die vuur en liefde zijt, 
Geest die leeft van eeuwigheid, 
voortkomt van de Zoon en Vader, 
leid, o Heer, ons altijd nader 
door uw liefde, door uw licht, 
tot uw heilig aangezicht. 
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Geest van wijsheid, Geest van raad, 
aller dingen zuiv’re maat, 
Trooster, die met wond’re krachten 
bijstaat wie in leed versmachten: 
wees ons op de levenszee: 
vaste baak en veil’ge ree. 
 
Geest, die waakzaam zijt en sterk, 
hoed het schip van Christus’ Kerk. 
Stuur het tot aan ‘t zalig ende, 
tot der tijden loop zich wende 
van deez’ onbestendigheid, 
in uw stralend’ eeuwigheid. 
 
Bereiding van de gaven 
B: 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 

allen gaan staan 
 
Grote Lofprijzing                                                                        
B:  De Heer zij met u. 
A:   En met uw geest. 
B: Verheft uw hart.  
A: Wij zijn met ons hart bij de Heer 
B:  Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 
A: Hij is onze dankbaarheid  waardig. 
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Prefatie 
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 deelt uw gaven uit 
naargelang iedere tijd ze nodig heeft en op wondervolle 
wijze leidt Gij uw kerk. Want door de kracht van de 
heilige Geest blijft Gij haar helpen: zo houdt zij niet op, 
in volledige overgave aan U, te bidden om uitkomst in de 
beproeving en U dank te brengen in tijden van vreugde 
door Christus onze Heer. Daarom, met de koren van de 
engelen, loven en aanbidden wij U, en zingen vol 
vreugde: 
 
Heilig         
Uit de Willibordusmis (GvL 293)  
 
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. 

allen gaan knielen 
 
Eucharistisch gebed (III b)                                             
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 en west moet door een zuivere offergave hulde 
worden gebracht aan uw Naam. 
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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: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij 

belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt. 
 
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 
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kerk, en wil er uw Zoon in herkennen, door wiens dood 
Gij ons met U verzoend hebt.  
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; de heilige Jozef, haar bruidegom; samen met uw 
apostelen en martelaren, met de heilige Laurentius en 
heilige Elisabeth en de heilige Willibrord 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 
Johannes, onze bisschop, met 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 
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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, Amen, zal Uw Naam 
geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, Amen, 
in de eenheid van de heilige Geest hier en nu en tot in 
eeuwigheid.  Amen. 
 

allen gaan staan 
  
Onze Vader                                   
B: Aangespoord door een gebod van de Heer en door 

zijn goddelijke woord onderricht, durven wij 
zeggen: 

A:   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. 

B: Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef genadig 
vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door Uw 
barmhartigheid, altijd vrij mogen zijn van zonde, 
en beveiligd tegen alle angst en onrust. Terwijl wij 
uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, 
de komst van onze verlosser Jezus, Christus. 

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

 
Vredewens 
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B: 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. 

A.: Amen. 
B: De vrede des Heren zij altijd met u. 
A.: En met uw geest. 
B: Wenst elkaar de vrede. 
 
Lam Gods       
Uit de Willibrordusmis (GvL 333) 
 
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,  
ontferm u over ons (2x). 
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,  
geef ons de vrede. 
 
Uitnodiging tot de communie 
B: 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. 

 
Uitreiken van de communie 
B: Lichaam van Christus. 
A: Amen. 
 
Tijdens de communie is er koorzang 
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Communielied – O Christus, woord der eeuwigheid 
(GvL 509a) 
 
O Christus, woord der eeuwigheid, 
dat naar ons uitging in de tijd 
en daad werd, mens van hoofd tot voeten, 
wij danken U, God die Gij zijt, 
dat Gij ons menslijk wilt ontmoeten. 
 
Hoe hadden wij U ooit verstaan, 
waart Gij niet tot ons uitgegaan, 
o levenswoord van den beginne? 
Spreek, woord van vlees en bloed, ons aan, 
o Christus, treed ons leven binnen. 
 
Gij werd een mens, maar zonder eer, 
die in de wereld geen verweer, 
niets heerlijks had voor mensenogen. 
Gij woord dat antwoord vraagt, o Heer, 
geef dat wij U herkennen mogen. 
  

Allen gaan staan 
 
Gebed na de communie 
 
Bidden wij samen het gebed Adsumus 
 
Wij staan voor U, Heilige Geest,  
terwijl wij bijeenkomen in uw naam. 
U alleen hebben wij om ons te geleiden, 
maak dat U thuis bent in ons hart; 
leer ons de weg die wij moeten volgen 
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en hoe wij deze moeten gaan. 
Wij zijn zwakke mensen en zondaars; 
laat niet toe dat wij de wanorde bevorderen. 
Laat onwetendheid ons niet op de verkeerde weg 
brengen, 
noch partijdigheid ons handelen beïnvloeden. 
Maak dat wij in U onze eenheid vinden, 
opdat wij samen kunnen gaan naar het eeuwige leven 
en ons niet verwijderen van de weg van de waarheid 
en van wat juist is. 
Dat alles vragen wij U, 
die overal en in iedere tijd werkzaam bent, 
in de gemeenschap van de Vader en de Zoon, 
in de eeuwen der eeuwen. Amen. 
 
Mededelingen  
 
Wegzending en zegen           
B: De Heer zij met u. 
A: En met uw geest. 
B: De Naam van de Heer zij gezegend. 
A: Van nu af tot in eeuwigheid.  
B: Onze hulp is in de naam van de Heer. 
A: Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
B: Zegene u de almachtige God; Vader, Zoon en 

Heilige Geest.  
A: Amen. 
B: Gaat nu allen heen in vrede.        
A: Wij danken God.  
 

Orgelspel 


