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OPENINGSRITUS  

 allen gaan staan  

  

Intredelied  

 
De vreugde voert ons naar dit huis,  
waar ’t woord aan ons geschiedt. 
God roept Zijn naam over ons uit 
en wekt in ons het lied. 
 
Dit huis van hout en steen, dat lang, 
de stormen heeft doorstaan, 
waar nog de wolk gebeden hangt, 
van wie zijn voorgegaan. 
 
Zal dit een huis, een plaats zijn waar, 
de hemel open gaat, 
waar Gij ons met Uw eng’len troost, 
waar Gij U vinden laat. 
 
Onthul ons dan Uw aangezicht, 
Uw naam, die met ons gaat 
en heilig ons hier met Uw licht, 
Uw voorbedachte raad. 
 
Dit huis slijt met ons aan de tijd, 
maar blijven zal de kracht, 
die wie hier schuilen verder leidt, 
tot alles is volbracht. 
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Begroeting  

allen staan  

Bisschop:  In de naam van de Vader en de Zoon  en de heilige Geest.  

Allen:  Amen.  

Bisschop:  Vrede zij u.  

Allen:  

   

En met uw geest.  

allen gaan zitten  

Woord van welkom   

door de custos van het bedevaartsoord  

 
allen gaan staan 

Schuldbelijdenis  

  

Bisschop:  Broeders en zusters, belijden wij onze zonden, 
bekeren wij ons tot God om de heilige Eucharistie 
goed te kunnen vieren.  
  

Allen:  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.  
  

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

Allen:  Amen.  
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Kyrie uit “Kleiner und leichter Messgezang”  (Rheinberger) 

 

Kyrie eleison  

Christe eleison  

Kyrie eleison  

Heer, ontferm U over ons  

Christus, ontferm U over ons  

Heer, ontferm U over ons  

 
 
Gebed  
 

Bisschop:   God, in uw ondoorgrondelijke voorzienigheid zendt Gij uw 
engelen om ons te bewaren. Verhoor ons gebed: schenk ons 
altijd hun bescherming en geef ons eens de vreugde eeuwig 
bij hen te zijn. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die 
met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest, 
God, door alle eeuwen der eeuwen.  

Allen: Amen.  

 

 

LITURGIE VAN HET WOORD  

 

Eerste lezing 

 

 

 

allen gaan zitten  

 
Ex. 23, 20-23a 

Uit het Boek Exodus. 
Zo spreekt de Heer "Zie, Ik zend mijn engel voor u uit  om u onderweg 
te beschermen  en u te brengen naar de plaats die Ik heb vastgesteld. 
Heb aandacht voor hem en luister naar mijn woord. Kom niet tegen 
hem in opstand, want hij zou uw verzet niet vergeven. In hem immers 
is mijn naam tegenwoordig. Als gij gehoorzaamt aan zijn woord en doet 
wat Ik u zeg, dan ben Ik de vijand van uw vijanden, de verdrukker van 
uw verdrukkers. Mijn engel zal voor u uitgaan." 
Woord van de Heer.  
 
Allen: Wij danken God. 
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Antwoordpsalm 91 (90), 1-2, 3-5a, 5b-6, 10-17 
 
R: De Heer heeft zijn engelen last gegeven  

op al uw wegen u te bewaken. 
 
Gij die de bescherming geniet van de Allerhoogste  
en die in de schaduw van de Almachtige woont,  
voor u is de Heer : mijn toevlucht, mijn burcht,  
mijn God, op wie ik vertrouw. 
 
Want Hij maakt u los uit de strik van de jagers, 
Hij redt u uit doodsgevaar. 
Hij zal u met zijn vleugels beschermen,  
onder zijn wieken vindt gij een toevlucht,  
zijn trouw is uw pantser en schild. 
 
Geen nachtelijk onheil hoeft ge te vrezen,  
geen pijl bij klaarlichte dag ; 
geen ziekte die sluipt in de duisternis,  
geen kwaal in de gloeiende zon. 
 
Het kwaad zal u niet bereiken,  
de ramp blijft ver van uw tent.  
Hij heeft zijn engelen last gegeven  
op al uw wegen u te bewaken. 
 

allen gaan staan 

Alleluia  Ps. 103 (1I02), 21 

 
Alleluia. 
Verheerlijkt de Heer, al zijn legerscharen,  
trouwe knechten, die doet wat Hij wil.  
Alleluia. 
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Evangelie   

  

Diaken: De Heer zij met u.  

Allen:  En met uw geest.  

Diaken:    Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus 

 volgens Matteüs   (Mt. 18, 1-5. 10)  

Allen:  Lof zij U, Christus.  

 

In die tijd richtten de leerlingen tot Jezus de vraag: "Wie is nu wel de 

grootste in het Rijk der hemelen ?" Hij riep een klein kind, zette het in 

hun midden en zei "Voorwaar, Ik zeg u als gij niet opnieuw wordt als de 

kleine kinderen, zult gij het Rijk der hemelen zeker niet binnengaan. Wie 

dus zichzelf gering acht zoals dit kind, is de grootste in het Rijk der 

hemelen. En wie in mijn Naam zulk een kind opneemt neemt Mij op. 

Hoedt u er voor een van deze kleinen te minachten, want Ik zeg u  zij 

hebben engelen in de hemel en deze aanschouwen voortdurend het 

aangezicht van mijn Vader die in de hemel is." 

Woord van de Heer . 
 

Allen:  Wij danken God.  

  

 

Homilie  

 

 
 
 
Voorbede  
Gesproken : Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.   
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LITURGIE VAN DE EUCHARISTIE  
 
Bewieroking van de gaven, het altaar en het kruis  
 
 
Offerandezang: Panis Angelicus van C. Franck 
 
 
Bisschop: Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard 

kan worden door God, de almachtige Vader.  
Allen:   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  
 
Bisschop: Heer, aanvaard de offergaven die wij U aanbieden op het 

feest van uw heilige engelen. Mogen wij, dank zij hun 
voortdurende bescherming, aan de gevaren van dit leven 
ontkomen en de vreugde van het eeuwig leven bereiken. 
Door Christus onze Heer. 

Allen: Amen.  
 
  



9 

 

Eucharistisch Gebed 

 

allen gaan staan 

Bisschop: De Heer zij met u. 

Allen: En met uw geest. 

Bisschop: Verheft uw hart. 

Allen: Wij zijn met ons hart bij de Heer. 

Bisschop: Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 

Allen: Hij is onze dankbaarheid waardig 

 
Bisschop:  
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. En nimmer verstomt onze lofzang omwille van uw 
engelen en aartsengelen, want als de engelen worden geëerd, die 
door U geschapen zijn en tróuw gebleven zijn aan U, wordt hulde 
gebracht aan uw heerlijkheid en glorie. Terwijl hun gratie en hun 
waardigheid niet hoog genoeg geprezen kan worden, openbaart Gij 
ons hoe Gij van alles en van allen het edelst en het hoogst verheven 
zijt, door Jezus Christus, onze Heer. Door Hem huldigen de koren 
van engelen uw majesteit; met hen aanbidden wij U vol vreugde en 
zingen het loflied:  
 
Sanctus uit “Kleiner und leichter Messgezang”  (Rheinberger) 
 

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 

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.  
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Bisschop:  allen knielen 

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.  
 
Bisschop en concelebrant:   
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.  
 

Allen: Heer Jezus wij verkondigen uw dood  

en wij belijden tot Gij wederkomt  

dat Gij verrezen zijt. 
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Bisschop en concelebrant:  
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. 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.  
 

Concelebrant:   
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 de heilige 
Jozef, haar bruidegom; samen met uw apostelen en martelaren, in 
het bijzonder de heilige Martelaren van Gorcum, en met allen die in 
uw heerlijkheid zijn en daar voor ons bidden.   
 
Concelebrant:   
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.   
  
Concelebrant:  
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.  
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Concelebrant:   
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.  
 

Bisschop en concelebrant: 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.   

Allen: Amen! 

 

 

COMMUNIERITUS 
 

allen gaan staan 

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

Allen: 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.  
 

Bisschop: 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.  
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Allen:  

 

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

Vredewens 
 
Bisschop: 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. 

Allen: 

 

Amen.  

Bisschop: De vrede des Heren zij altijd met u. 

Allen: En met uw geest.  

 

Diaken: Wenst elkaar de vrede. 

 

U kunt elkaar de vrede wensen d.m.v. een knikje met het hoofd. 

 

 

Agnus Dei uit “Kleiner und leichter Messgezang”  (Rheinberger) 
 

Agnus Dei,  
qui tollis peccata mundi:  
miserere nobis.  

Agnus Dei,  
qui tollis peccata mundi: 
miserere nobis.  

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

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 
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Communie 
 

 

Bisschop: Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren.   
Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. 

Allen: Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt,   
maar spréék en ik zal gezond worden.  
 

 

In deze viering van de Katholieke Kerk zijn ook mensen met een 
andere levensovertuiging aanwezig. Het verheugt ons dat zij met ons 
mee willen vieren en bidden. De Katholieke Kerk vraagt dat alleen zij 
te communie gaan die katholiek zijn en in gemeenschap leven met 
de Kerk. Indien u niet te communie gaat, kunt u op uw plaats blijven 
zitten. U kunt ook naar voren komen en om de zegen vragen. In dat 
laatste geval vragen wij u uw handen kruiselings voor uw borst te 
houden. 
 
Volgt U bij het ter communie gaan alstublieft de aanwijzingen op; 
houdt afstand van elkaar en desinfecteer vooraf uw handen 

 

 
 
 
 
 

Communiezang  “Ave verum” van Jean Langlais 

 

 

Gebed na de communie                                           allen gaan staan  

 

Bisschop: Heer, in dit verheven sacrament hebt Gij ons voedsel 

geschonken voor eeuwig leven. Wij bidden U: mogen uw 

engelen ons begeleiden op de weg van heil en vrede. 

Allen: Amen. 
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SLOTRITUS  

 

 

Mededelingen  

 

 

 

 

 

allen gaan zitten 

Zegen en wegzending allen gaan staan   

 

Bisschop: De Heer zij met u 

Allen: en met uw geest.  

 

Bisschop: De Naam des Heren zij gezegend 

Allen: van nu af tot in eeuwigheid.  

 

Bisschop: Onze hulp is in de Naam des Heren 

Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft.  

 

Bisschop: Zegene u de almachtige God, Vader, Zoon  

en heilige Geest. 

Allen: Amen.  

 

Diaken: Gaat nu allen heen in vrede. 

Allen: Wij danken God. 
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Slotlied U kennen, uit en tot U leven.  
  
U kennen, uit en tot U leven, 
Verborgene die bij ons zijt, 
zolang ons ‘t aanzijn is gegeven, 
de aarde en de aardse tijd, 
o Christus, die voor ons begin 
en einde zijt, der wereld zin! 
 
Gij zijt het brood van God gegeven, 
de spijze van de eeuwigheid; 
Gij zijt genoeg om van te leven 
voor iedereen en voor altijd. 
Gij voedt ons nog, o hemels brood, 
met leven midden in de dood. 
 
O Christus, ons van God gegeven, 
Gij tot in alle eeuwigheid 
de weg, de waarheid en het leven, 
Gij zijt de zin van alle tijd. 
Vervul van dit geheimenis 
uw Kerk die in de wereld is. 

 


