“Hoe blij was ik toen men mij riep:
Wij trekken naar Gods huis.” (Ps. 122, 1)
Psalmen en gebeden rondom de viering van de liturgie

ADVENT TOT 17 DECEMBER
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.
Antifoon: Mijn ziel verlangt naar U, mijn God;
			 gelukkig de mens die op U hoopt.
PSALM 85
2
Heer, Gij hebt uw land begenadigd, *
		 het lot van Jacob ten goede gekeerd.
3
Vergeven hebt Gij de schuld van uw volk *
		 en al hun zonden bedekt.
4
Gij hebt uw gramschap teruggehouden, *
		 de gloed van uw toorn gedoofd.
5
Doe ons herleven, God, onze redder, *
		 en leg uw wrevel jegens ons af.
6
Zoudt Gij dan eeuwig vertoornd op ons zijn, *
		 strekt Gij uw gramschap uit over geslachten?
7
Zult Ge niet eerder ons leven vernieuwen, *
		 zodat uw volk zich in U verblijdt?
8
Toon ons, Heer, uw barmhartigheid *
		 en schenk ons uw heil.
9
Aanhoren zal ik wat God tot mij zegt, *
		 voorzeker een woord van verzoening.
Een woord voor zijn volk, voor al wie Hem dient, *
		 voor elk die zijn hart voor Hem opent.
10 Zijn heil is nabij voor hen die Hem vrezen, *
		 zijn glorie komt weer bij ons wonen.
11 Genade en waarheid ontmoeten elkander, *
		 de vrede omhelst de gerechtigheid.
12 Waarheid ontspruit uit de aarde, *
		 gerechtigheid ziet uit de hemel neer.
13 Dan schenkt de Heer ons zijn zegen *
		 en draagt ons land rijke vrucht;
3

14 Dan zal voor Hem uit gerechtigheid gaan *
		 en voorspoed zijn schreden volgen.
Eer aan de Vader en de Zoon, *
		 en de Heilige Geest;
Zoals het was in het begin en nu en altijd, *
		 en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Antifoon: Mijn ziel verlangt naar U, mijn God;
			 gelukkig de mens die op U hoopt.
Laat ons bidden.
God, luister welwillend naar ons gebed en verlicht ons hart door de
genade van de Heilige Geest, opdat wij op waardige wijze aan Uw
Heilige Geheimen mogen deelnemen en U met een oprechte liefde
dienen. Door Christus, onze Heer. Amen.
Procedamus in pace.
In nomine Christi. Amen.
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Laat ons gaan in vrede.
In de naam van Christus. Amen.

ADVENT VANAF 17 DECEMBER
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.
Antifoon: God, onze beschermer, zie naar ons om,
			 kom en wij zullen gered zijn.
PSALM 80
2
Herder van Israël, hoor ons aan, *
		 die Jozef leidt als een kudde;
Die troont op de cherubs, verschijn met luister *
3		 voor Efraïm, Benjamin en Manasse.
Werp uw macht in de strijd, *
		 kom om ons bij te staan.
4
God, richt ons weer op, 
laat uw aanschijn over ons lichten, *
		 lach ons weer toe en wij zullen gered zijn.
5
Heer, God der heerscharen, hoelang nog toornt Gij *
		 tegen uw biddend volk?
6
Gij hebt het gespijzigd met tranenbrood, *
		 gedrenkt met een vloed van tranen.
7
Buurvolken twisten om ons bezit, *
		 en vijanden lachen ons uit.
8
God van de heerscharen, richt ons weer op, 
laat uw aanschijn over ons lichten, *
		 lach ons weer toe en wij zullen gered zijn.
9
Gij hebt uit Egypte een wijnstok gehaald, *
		 volken verdreven om hem te planten.
10 Gij hebt de grond voor hem klaargemaakt, *
		 daar schoot hij wortel en breidde zich uit.
11 De bergen gingen schuil in zijn loof, *
		 zijn takken bedekten machtige ceders.
12 Hij strekte zijn ranken uit tot de zee, *
		 tot de rivier zijn loten.
5

13 Waarom hebt Gij zijn omheining verwoest, *
		 zodat wie langs komt, kan plukken?
14 De wilde zwijnen woelen hem om, *
		 het vee van het veld graast hem af.
15 God van de heerscharen, keer toch terug, *
		 zie neer uit de hemel en let op uw wijngaard.
16 Bescherm wat uw eigen hand heeft geplant, *
		 het stekje dat Gij hebt gekweekt.
17 Zij hebben het omgehakt en verbrand: *
		 laat hen vergaan voor uw dreigende ogen.
18 Laat uw hand op uw gunsteling rusten, *
		 op het kind dat Gij grootgebracht hebt.
19 Nooit meer zullen wij U verlaten; *
		 bewaart Gij ons leven, dan prijzen wij U.
20 Heer, God der heerscharen, richt ons weer op, 
laat uw aanschijn over ons lichten, *
		 lach ons weer toe en wij zullen gered zijn.
Eer aan de Vader en de Zoon, *
		 en de Heilige Geest;
Zoals het was in het begin en nu en altijd, *
		 en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Antifoon: God, onze beschermer, zie naar ons om;
			 kom en wij zullen gered zijn.
Laat ons bidden.
God, luister welwillend naar ons gebed en verlicht ons hart door de
genade van de Heilige Geest, opdat wij op waardige wijze aan Uw
Heilige Geheimen mogen deelnemen en U met een oprechte liefde
dienen. Door Christus, onze Heer. Amen.
Procedamus in pace.
In nomine Christi. Amen.
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Laat ons gaan in vrede.
In de naam van Christus. Amen.

KERSTMIS
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.
Antifoon Nachtmis:
				

De Heer sprak tot Mij: Gij zijt mijn Zoon,
Ik heb U heden verwekt.

Antifoon Dagmis:
				

Een kind is ons heden geboren,
zijn naam zal God, de Sterke, zijn.

Antifoon Kersttijd:
				

God, zie omlaag op uw gezalfde,
in windsels in een kribbe gelegd.

PSALM 2
1
Waarom zijn de volken rumoerig, *
		 beramen de naties verzet?
2
De heersers der aarde komen in opstand, 
de machthebbers vinden elkaar *
		 tegen de Heer en zijn gezalfde.
3
“Laat ons hun boeien verbreken, *
		 hun ketenen werpen wij af!”
4
Die woont in de hemel, Hij lacht, *
		 de Heer drijft de spot met hen.
5
Dan vaart Hij uit in zijn gramschap *
		 en slaat hen met schrik voor zijn toorn:
6
“Ik zelf heb mijn koning aangesteld *
		 op Sion, mijn heilige berg.”
7
Dit is het besluit van de Heer: 
Hij sprak tot mij: “Gij zijt mijn zoon, *
		 Ik heb u heden verwekt.
8
Vraag Mij, Ik geef u de volken als erfdeel, *
		 schenk u de aarde als eigendom.
9
Breek hun verzet met ijzeren scepter, *
		 sla hen in stukken als potten van klei.”
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10 Weest nu verstandig, gij vorsten, *
		 heersers der aarde, weet wat ge doet!
11 Dient de Heer met ontzag, *
		 kust Hem bevend de voeten.
12 Wekt ge zijn toorn op dan zijt ge verloren, *
		 snel is zijn woede ontbrand.
Gelukkig degenen die Hem vereren, *
		 hun toevlucht nemen tot Hem.
Eer aan de Vader en de Zoon, *
		 en de Heilige Geest;
Zoals het was in het begin en nu en altijd, *
		 en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Antifoon Nachtmis:
				

De Heer sprak tot Mij: Gij zijt mijn Zoon,
Ik heb U heden verwekt.

Antifoon Dagmis:
				

Een kind is ons heden geboren,
zijn naam zal God, de Sterke, zijn.

Antifoon Kersttijd:
				

God, zie omlaag op uw gezalfde,
in windsels in een kribbe gelegd.

Laat ons bidden.
God, luister welwillend naar ons·gebed en verlicht ons hart door de
genade van de Heilige Geest, opdat wij op waardige wijze aan Uw
Heilige Geheimen mogen deelnemen en U met een oprechte liefde
dienen. Door Christus, onze Heer. Amen.
Procedamus in pace.
In nomine Christi. Amen.
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Laat ons gaan in vrede.
In de naam van Christus. Amen.

OPENBARING DES HEREN EN DOOP DES HEREN
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.
Antifoon Openbaring des Heren:
Vorsten van Tarsis, van verre kusten,
zenden geschenken aan de Koning en Heer.
Antifoon Doop van de Heer:
De stem van de Heer schalt over het water,
Gods majesteit roept van over de zee.
PSALM 72
1
Mijn God, verleen de koning uw wijsheid, *
		 de koningszoon uw rechtvaardigheid.
2
Hij moge uw volk rechtvaardig besturen, *
		 uw armen met billijkheid.
3
Dan stroomt de vrede omlaag van de bergen, *
		 en van de heuvels het recht.
4
Hij zal het geringe volk beschermen, 
de kinderen der armen verlossen, *
		 en hun verdrukkers verslaan.
5
Hij leve zolang als de zon blijft stralen, *
		 zolang als de maan aan de hemel staat.
6
Hij zal voor ons zijn als dauw op de velden, *
		 als regen die mild de aarde besproeit.
7
Rechtvaardigheid zal in zijn dagen ontbloeien *
		 en welvaart alom tot het einde der maanden.
8
Regeren zal hij van zee tot zee, *
		 vanaf de rivier tot de grens van de aarde.
9
Voor hem vallen vreemde volken ter aarde, *
		 zijn vijanden kruipen voor hem in het stof.
10 Vorsten van Tarsis, van verre kusten, zenden geschenken, *
		 Arabische heersers en Etiopen betalen hem cijns.
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11 Hem huldigen alle vorsten der aarde *
		 en alle volkeren dienen hem.
Eer aan de Vader en de Zoon, *
		 en de Heilige Geest;
Zoals het was in het begin en nu en altijd, *
		 en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Antifoon Openbaring des Heren:
Vorsten van Tarsis, van verre kusten,
zenden geschenken aan de Koning en Heer.
Antifoon Doop van de Heer:
De stem van de Heer schalt over het water,
Gods majesteit roept van over de zee.
Laat ons bidden.
God, luister welwillend naar ons gebed en verlicht ons hart door de
genade van de Heilige Geest, opdat wij op waardige wijze aan Uw
Heilige Geheimen mogen deelnemen en U met een oprechte liefde
dienen. Door Christus, onze Heer. Amen.
Procedamus in pace.		
In nomine Christi. Amen.		
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Laat ons gaan in vrede.
In de naam van Christus. Amen.

VEERTIGDAGENTIJD
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.
Antifoon: Zozeer heeft God de wereld liefgehad,
			 dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven.
PSALM 85
2
Heer, Gij hebt uw land begenadigd, *
		 het lot van Jacob ten goede gekeerd.
3
Vergeven hebt Gij de schuld van uw volk *
		 en al hun zonden bedekt.
4
Gij hebt uw gramschap teruggehouden, *
		 de gloed van uw toorn gedoofd.
5
Doe ons herleven, God, onze redder, *
		 en leg uw wrevel jegens ons af.
6
Zoudt Gij dan eeuwig vertoornd op ons zijn, *
		 strekt Gij uw gramschap uit over geslachten?
7
Zult Ge niet eerder ons leven vernieuwen, *
		 zodat uw volk zich in U verblijdt?
8
Toon ons, Heer, uw barmhartigheid *
		 en schenk ons uw heil.
9
Aanhoren zal ik wat God tot mij zegt, *
		 voorzeker een woord van verzoening.
Een woord voor zijn volk, voor al wie Hem dient, *
		 voor elk die zijn hart voor Hem opent.
10 Zijn heil is nabij voor hen die Hem vrezen, *
		 zijn glorie komt weer bij ons wonen.
11 Genade en waarheid ontmoeten elkander, *
		 de vrede omhelst de gerechtigheid.
12 Waarheid ontspruit uit de aarde, *
		 gerechtigheid ziet uit de hemel neer.
13 Dan schenkt de Heer ons zijn zegen *
		 en draagt ons land rijke vrucht;
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14 Dan zal voor Hem uit gerechtigheid gaan *
		 en voorspoed zijn schreden volgen.
Eer aan de Vader en de Zoon, *
		 en de Heilige Geest;
Zoals het was in het begin en nu en altijd, *
		 en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Antifoon: Zozeer heeft God de wereld liefgehad,
			 dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven.
Laat ons bidden.
God, luister welwillend naar ons gebed en verlicht ons hart door de
genade van de Heilige Geest, opdat wij op waardige wijze aan Uw
Heilige Geheimen mogen deelnemen en U met een oprechte liefde
dienen. Door Christus, onze Heer. Amen.
Procedamus in pace.
In nomine Christi. Amen.

Laat ons gaan in vrede.
In de naam van Christus. Amen.

PALMZONDAG
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.
Antifoon: Gezegend Hij die komt in de Naam des Heren.
PSALM 118, 19-29
19 Maakt open de poort der gerechtigheid, *
		 daarbinnen wil ik de Heer gaan danken.
20 Dit is de poort van de Heer, *
		 de vromen treden er binnen.
21 Ik dank U, dat Gij mij verhoord hebt *
		 en dat Gij mij hebt gered.
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22 De steen, die de bouwers hebben versmaad, *
		 die is tot hoeksteen geworden.
23 Het is de Heer, die dit heeft gedaan, *
		 een wonder voor onze ogen.
24 Dit is de dag, die de Heer heeft gemaakt, *
		 we zullen hem vieren in blijdschap.
25 Ach Heer, geef Gij ons uw heil, *
		 ach Heer, geef Gij ons voorspoed!
26 Gezegend die komt met de naam van de Heer 
wij zegenen u uit het huis des Heren, *
		 de Heer is God, Hij verlicht ons.
27 Begeeft u in optocht met lovertakken *
		 tot bij de horens van het altaar.
28 Mijn God zijt Gij en ik dank U, *
		 mijn God, ik verkondig uw roem.
29 Brengt dank aan de Heer, want Hij is genadig, *
		 eindeloos is zijn erbarmen.
Eer aan de Vader en de Zoon, *
		 en de Heilige Geest;
Zoals het was in het begin en nu en altijd, *
		 en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Antifoon: Gezegend Hij die komt in de Naam des Heren.
Laat ons bidden.
God, luister welwillend naar ons gebed en verlicht ons hart door de
genade van de Heilige Geest, opdat wij op waardige wijze aan Uw
Heilige Geheimen mogen deelnemen en U met een oprechte liefde
dienen. Door Christus, onze Heer. Amen.
Procedamus in pace.
In nomine Christi. Amen.

Laat ons gaan in vrede.
In de naam van Christus. Amen.
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WITTE DONDERDAG
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.
Antifoon: Ik geef u een nieuw gebod:
			 dat gij elkander liefhebt.
PSALM 116b
10 Ik bleef vertrouwen, al sprak ik: *
		 “Ik ben gebroken van smart.”
11 Al zei ik in mijn verwarring: *
		 “Arglistig is ieder mens.”
12 Hoe kan ik mijn dank betuigen *
		 voor al wat de Heer mij gaf?
13 De beker des heils zal ik nemen, *
		 aanroepen de Naam van de Heer.
14 Ik zal mijn beloften volbrengen *
		 waar heel zijn volk het ziet.
15 Want kostbaar is in het oog van de Heer *
		 het sterven van zijn getrouwen.
16 O Heer, ik ben uw dienaar, 
uw knecht, de zoon van uw dienstmaagd, *
		 Gij hebt mijn boeien geslaakt.
17 U zal ik een lofoffer brengen, *
		 aanroepen de Naam van de Heer.
18 Ik zal mijn geloften volbrengen *
		 waar heel zijn volk het ziet,
19 Op ‘t voorplein van uw tempel, *
		 in u, Jeruzalem.
Eer aan de Vader en de Zoon, *
		 en de Heilige Geest;
Zoals het was in het begin en nu en altijd, *
		 en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
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Antifoon: Ik geef u een nieuw gebod:
			 dat gij elkander liefhebt.
Laat ons bidden.
God, luister welwillend naar ons gebed en verlicht ons hart door de
genade van de Heilige Geest, opdat wij op waardige wijze aan Uw
Heilige Geheimen mogen deelnemen en U met een oprechte liefde
dienen. Door Christus, onze Heer. Amen.
Procedamus in pace.
In nomine Christi. Amen.

Laat ons gaan in vrede.
In de naam van Christus. Amen.

GOEDE VRIJDAG
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.
Antifoon: Gij, dienaars van de Heer, verheerlijkt Hem.
PSALM 22
24 Gij, dienaars van de Heer, verheerlijkt Hem, *
		 heel het geslacht van Jacob, breng Hem hulde!
Eerbiedig Hem, heel Israëls geslacht, *
25		 want Hij bekommert zich om de gekwelde.
Hij wendt zijn aangezicht niet af, *
		 maar luistert naar zijn roepen.
26 Voor heel de menigte zal ik U prijzen, *
		 bij de godvrezenden breng ik U dank.
27 De armen zullen eten en verzadigd worden, 
en allen, die God zoeken, prijzen Hem, *
		 hun moed zal weer herleven.
28 Dan zullen alle landen van de aarde, *
		 de Heer gedenken en zich tot Hem keren:
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En nedervallen zullen voor zijn aangezicht *
		 de stammen en de volken overal.
29 Want aan de Heer komt toe het koningschap, *
		 Hij is de heerser over alle naties.
30 Die rusten in de aarde zullen Hem aanbidden, *
		 voor Hem zal buigen al wie afdaalt in het stof.
Mijn ziel zal voor zijn aanschijn blijven leven, *
31		 mijn nageslacht zal steeds zijn dienaar zijn.
Het zal verhalen van de Heer aan het geslacht dat komt, 
32 van zijn gerechtigheid aan die geboren worden: *
		 dit heeft de Heer gedaan.
Eer aan de Vader en de Zoon, *
		 en de Heilige Geest;
Zoals het was in het begin en nu en altijd, *
		 en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Antifoon: Gij, dienaars van de Heer, verheerlijkt Hem.
Laat ons bidden.
God, luister welwillend naar ons gebed en verlicht ons hart door de
genade van de Heilige Geest, opdat wij op waardige wijze aan Uw
Heilige Geheimen mogen deelnemen en U met een oprechte liefde
dienen. Door Christus, onze Heer. Amen.
Procedamus in pace.
In nomine Christi. Amen.
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Laat ons gaan in vrede.
In de naam van Christus. Amen.

PAASWAKE
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.
Antifoon: Gij hebt Mij verlost uit het rijk van de dood.
Psalm 86
1
Aanhoor mijn gebed, Heer, en wil mij verhoren, *
		 ik ben ongelukkig en arm.
2
Bescherm mij, want U ben ik toegewijd, *
		 draag zorg voor uw dienaar, hij rekent op U.
3
Mijn God zijt Gij toch, heb erbarmen met mij, *
		 voortdurend roep ik tot U.
4
Verblijd het hart van uw dienaar, Heer, *
		 ik richt mij tot U vol vertrouwen.
5
Gij zijt immers goed en genadig, Heer, *
		 barmhartig voor elk die U aanroept.
6
Luister dan, Heer, naar mijn bidden, *
		 geef acht op mijn smekende stem.
7
In tijden van onheil roep ik tot U, *
		 ik weet dat Gij mij verhoort.
8
Geen godheid, o Heer, is aan U gelijk, *
		 geen werk is zo groot als het uwe.
9
Eens komen de volken, uw schepselen, weer *
		 om U te aanbidden, uw Naam te loven.
10 Want groot zijt Gij, Heer, en groot is uw schepping, *
		 Gij zijt de enige God.
11 Leer mij dus uw weg, om die trouw te volgen, *
		 vervul mijn hart met ontzag voor uw Naam.
12 Dan zal ik van harte U danken, mijn God, *
		 uw Naam in eeuwigheid loven.
13 Want groot was uw medelijden voor mij, *
		 Gij hebt mij verlost uit het rijk van de dood.
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Mijn God, overmoedigen vallen mij aan, 
een vechtersbende staat mij naar het leven, *
		 zij hebben U niet voor ogen.
15 Maar Gij, Heer mijn God, zijt barmhartig en goed, *
		 geduldig, mild en betrouwbaar .
16 Let dan op mij, heb erbarmen met mij, *
		 en schenk uw dienaar uw kracht.
Kom toch te hulp de zoon van uw dienstmaagd, *
17		 geef mij een bewijs van uw gunst.
Dat zij die mij haten beschaamd mogen zien, *
		 dat Gij, Heer, mij steunt en bemoedigt.
Eer aan de Vader en de Zoon, *
		 en de Heilige Geest;
Zoals het was in het begin en nu en altijd, *
		 en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Antifoon: Gij hebt Mij verlost uit het rijk van de dood.
Laat ons bidden.
God, luister welwillend naar ons gebed en verlicht ons hart door de
genade van de Heilige Geest, opdat wij op waardige wijze aan Uw
Heilige Geheimen mogen deelnemen en U met een oprechte liefde
dienen. Door Christus, onze Heer. Amen.
Procedamus in pace.
In nomine Christi. Amen.
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Laat ons gaan in vrede.
In de naam van Christus. Amen.

HOOGFEEST VAN PASEN
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.
Antifoon: Alleluia, dit is de dag, die de Heer heeft gemaakt, alleluia.
Psalm 118
1
Brengt dank aan de Heer, want Hij is genadig, *
		 eindeloos is zijn erbarmen!
2
Herhaalt het, stammen van Israël: *
		 eindeloos is zijn erbarmen!
3
Herhaalt het, zonen van Aaron: *
		 eindeloos is zijn erbarmen!
4
Herhaalt het, dienaren van de Heer: *
		 eindeloos is zijn erbarmen!
5
Ik riep tot de Heer vanuit mijn ellende, *
		 Hij heeft mij gehoord en bevrijd.
6
De Heer is met mij, ik ben niet bevreesd; *
		 wat kan een mens mij nog kwaad doen?
7
De Heer is met mij, mijn bondgenoot, *
		 ik zie mijn bestrijders beschaamd staan.
8
Want beter is het te gaan tot de Heer, *
		 dan ook op een mens te vertrouwen;
9
En beter is het te gaan tot de Heer, *
		 dan te vertrouwen op vorsten.
10 Ik werd omsingeld door vreemde volken, *
		 ik heb ze verjaagd door de naam van de Heer.
11 Zij sloten mij in van alle kanten, *
		 ik heb ze verjaagd door de naam van de Heer.
12 Als bijen zwermden zij om mij heen, 
zij vlamden op als vuur in de doornen, *
		 ik heb ze verjaagd door de naam van de Heer.
13 Zij stootten mij weg en sloegen mij neer, *
		 maar Hij heeft mij ondersteund.
19

14 Mijn kracht is de Heer en mijn lofzang: *
		 Hij heeft mij redding gebracht!
15 Nu klinkt er gejuich van feest en geluk *
		 in alle tenten der vromen.
16 De Heer greep in met krachtige hand, 
de hand van de Heer heeft mij opgericht, *
		 de hand van de Heer was machtig.
17 Ik zal niet sterven maar blijven leven *
		 en alom verhalen het werk van de Heer.
18 Geslagen, getuchtigd heeft mij de Heer, *
		 maar niet ten dode gedoemd.
19 Maakt open de poort der gerechtigheid, *
		 daarbinnen wil ik de Heer gaan danken.
20 Dit is de poort van de Heer, *
		 de vromen treden er binnen.
21 Ik dank U, dat Gij mij verhoord hebt *
		 en dat Gij mij hebt gered.
22 De steen, die de bouwers hebben versmaad, *
		 die is tot hoeksteen geworden.
23 Het is de Heer, die dit heeft gedaan, *
		 een wonder voor onze ogen.
24 Dit is de dag, die de Heer heeft gemaakt, *
		 we zullen hem vieren in blijdschap.
25 Ach Heer, geef Gij ons uw heil, *
		 ach Heer, geef Gij ons voorspoed!
26 Gezegend die komt met de naam van de Heer, 
wij zegenen u uit het huis des Heren, *
		 de Heer is God, Hij verlicht ons.
27 Begeeft u in optocht met lovertakken *
		 tot bij de horens van het altaar.
28 Mijn God zijt Gij en ik dank U, *
		 mijn God, ik verkondig uw roem.
29 Brengt dank aan de Heer, want Hij is genadig, *
		 eindeloos is zijn erbarmen.
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Eer aan de Vader en de Zoon, *
		 en de Heilige Geest;
Zoals het was in het begin en nu en altijd, *
		 en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Antifoon: Alleluia, dit is de dag, die de Heer heeft gemaakt, alleluia.
Laat ons bidden.
God, luister welwillend naar ons gebed en verlicht ons hart door de
genade van de Heilige Geest, opdat wij op waardige wijze aan Uw
Heilige Geheimen mogen deelnemen en U met een oprechte liefde
dienen. Door Christus, onze Heer. Amen.
Procedamus in pace.
In nomine Christi. Amen.

Laat ons gaan in vrede.
In de naam van Christus. Amen.

PAASTIJD
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.
Antifoon: Ik dank U, Heer, dat Gij mij verhoord hebt, alleluia.
PSALM 66
1
Jubelt voor God, alle landen der aarde, *
		 bezingt de heerlijkheid van zijn Naam.
2
Brengt hem uw hulde en zegt tot uw God: *
		 “Verbijsterend zijn al uw daden.
3
Zelfs uw vijanden moeten U eren, *
		 want groot is uw wondere macht.
4
Heel de aarde moet U aanbidden, *
		 bezingen uw heilige Naam.”
5
Komt en aanschouwt wat God heeft verricht, *
		 ontstellende daden onder de mensen.
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6
Hij maakte de zee tot een droge vallei, *
		 zij gingen te voet door de bedding.
7
Laten wij juichen van vreugde om Hem *
		 die eeuwig regeert door zijn macht.
Altijd houdt Hij de volken in ‘t oog, *
dat geen opstandige zich kan verheffen.
8
Prijst, alle volken, nu onze God, *
		 verkondigt de faam van zijn daden.
9
Hij is het die ons nieuw leven gaf, *
		 voor struikelen ons behoedde.
10 Nu stelt Gij ons op de proef, o God, *
		 wij worden als zilver gelouterd.
11 Nu hebt Gij ons in een vangnet verstrikt, *
		 een zware last legt Gij ons op de schouders.
12 Iedereen loopt maar over ons heen, 
ons pad gaat door water en vuur, *
		 maar Gij brengt ons telkens verlichting.
Eer aan de Vader en de Zoon, *
		 en de Heilige Geest;
Zoals het was in het begin en nu en altijd, *
		 en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Antifoon: Ik dank U, Heer, dat Gij mij verhoord hebt, alleluia.
Laat ons bidden.
God, luister welwillend naar ons gebed en verlicht ons hart door de
genade van de Heilige Geest, opdat wij op waardige wijze aan Uw
Heilige Geheimen mogen deelnemen en U met een oprechte liefde
dienen. Door Christus, onze Heer. Amen.
Procedamus in pace.
In nomine Christi. Amen.
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Laat ons gaan in vrede.
In de naam van Christus. Amen.

HEMELVAART VAN DE HEER
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.
Antifoon: Ik ben van de Vader uitgegaan
			 en keer tot Hem terug, alleluia.
PSALM 113
1
Looft nu, dienaars des Heren, *
		 looft de naam van de Heer.
2
De Naam van de Heer zij geprezen *
		 vandaag en in eeuwigheid.
3
Van ochtendgloren tot avondrood *
		 moet ieder die Naam aanbidden.
4
Want boven de volkeren troont de Heer, *
		 zijn glorie beheerst de hemel.
5
Wie is als de Heer onze God, *
		 hoog boven de sterren gezeten?
6
Die van omhoog overziet *
		 het hemelgewelf en de aarde;
7
Die machtelozen tilt uit het stof, *
		 van vuilnishopen de armen weghaalt;
8
Om hen in de kring van de vorsten te plaatsen, *
		 te midden der machtigen van zijn volk;
9
Die de onvruchtbare plaats geeft in huis *
		 als blijde moeder van kinderen.
Eer aan de Vader en de Zoon, *
		 en de Heilige Geest;
Zoals het was in het begin en nu en altijd, *
		 en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Antifoon: Ik ben van de Vader uitgegaan
			 en keer tot Hem terug, alleluia.
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Laat ons bidden.
God, luister welwillend naar ons gebed en verlicht ons hart door de
genade van de Heilige Geest, opdat wij op waardige wijze aan Uw
Heilige Geheimen mogen deelnemen en U met een oprechte liefde
dienen. Door Christus, onze Heer. Amen.
Procedamus in pace.
In nomine Christi. Amen.

Laat ons gaan in vrede.
In de naam van Christus. Amen.

PINKSTEREN
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.
Antifoon: Zendt Gij uw Geest, dan komt er weer leven;
			 Gij maakt uw schepping weer nieuw, alleluia.
PSALM 104, 24-35
24 Hoeveel is het wat Gij gedaan hebt, Heer, 
en alles in wijsheid gemaakt, *
		 de aarde is vol van uw schepsels.
25 Maar ook in de zee, zo diep en zo wijd, 
is het een gewemel van dieren, *
		 ontelbaar, grote en kleine.
26 Daar zwemmen geweldige monsters rond, *
		 Leviatan laat Gij daar spelen.
27 En al deze dieren verwachten van U *
		 dat Gij ze voedt op hun tijd.
28 Wat Gij voor hen uitstrooit verzamelen zij, *
		 ze worden verzadigd als Gij uw hand opent.
29 Verbergt Gij uw aanschijn, dan worden zij angstig, 
neemt Gij hun geest weg, dan komen zij om, *
		 en keren terug tot de aarde.
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30 Maar zendt Gij uw geest, dan komt er weer leven, *
		 dan maakt Gij uw schepping weer nieuw.
31 De roem van de Heer blijve eeuwig bestaan, *
		 Hij vinde zijn vreugde in al zijn schepsels;
32 Hij die door zijn blik de aarde doet beven, *
		 de bergen doet roken als Hij ze aanraakt.
33 Zolang ik leef zal ik Hem bezingen, *
		 ik zing voor mijn God, zolang ik besta.
34 Mogen mijn woorden Hem aangenaam zijn, *
		 dan zal ik mij in de Heer verheugen.
35 Maar mogen de zondaars op aarde verdwijnen, *
		 de goddelozen niet blijven bestaan.
Verheerlijk, mijn ziel, de Heer: *
		 de Heer zij altijd geprezen!
Eer aan de Vader en de Zoon, *
		 en de Heilige Geest;
Zoals het was in het begin en nu en altijd, *
		 en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Antifoon: Zendt Gij uw Geest, dan komt er weer leven;
			 Gij maakt uw schepping weer nieuw, alleluia.
Laat ons bidden.
God, luister welwillend naar ons gebed en verlicht ons hart door de
genade van de Heilige Geest, opdat wij op waardige wijze aan Uw
Heilige Geheimen mogen deelnemen en U met een oprechte liefde
dienen. Door Christus, onze Heer. Amen.
Procedamus in pace.
In nomine Christi. Amen.

Laat ons gaan in vrede.
In de naam van Christus. Amen.
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HEILIGE DRIEËENHEID
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.
Antifoon: Sta ons bij, ene en almachtige God,
			 Vader, Zoon en Heilige Geest.
PSALM 84
2
Hoe lief is mij uw woning, Heer der hemelmachten, *
		 mijn ziel verlangt en hunkert naar uw heiligdom.
3
Mijn hart en heel mijn wezen *
		 gaan juichend uit naar U, de God die leeft.
4
Want zelfs de mussen vinden wel een schuilplaats, *
		 de zwaluwen een nestje voor hun broed;
Bij uw altaren, Heer der hemelmachten, *
		 mijn koning en mijn God!
5
Gelukkig zij die wonen in uw huis, o Heer, *
		 die U daar altijd mogen prijzen;
6
Gelukkig die op U mag steunen *
		 wanneer hij aan zijn bedevaart begint.
7
Het dorre dal wordt op zijn tocht tot een oase, *
		 door vroege regen overdekt met rijke tooi.
8
Hij zal zijn weg vervolgen met hernieuwde kracht *
		 tot hij in Sion vindt de God der goden.
9
Gij, Heer der hemelmachten, hoor mijn smeken, *
		 wil mij aanhoren, Jacobs God.
10 God, mijn beschermer, zie omlaag, *
		 zie om naar uw gezalfde.
11 Voor mij is één dag in uw voorhof beter *
		 dan elders duizend dagen.
Veel liever sta ik op de drempel van Gods huis *
		 dan dat ik te gast ben in de tent van zondaars.
12 Want God de Heer is als een zon en als een schild, *
		 Hij geeft ons zegen en bescherming.
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Hij zal de voorspoed niet onthouden *
		 aan wie zijn weg gaat zonder schuld.
13 O Heer der hemelmachten, *
		 gelukkig is de mens die op U hoopt.
Eer aan de Vader en de Zoon, *
		 en de Heilige Geest;
Zoals het was in het begin en nu en altijd, *
		 en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Antifoon: Sta ons bij, ene en almachtige God,
			 Vader, Zoon en Heilige Geest.
Laat ons bidden.
God, luister welwillend naar ons gebed en verlicht ons hart door de
genade van de Heilige Geest, opdat wij op waardige wijze aan Uw
Heilige Geheimen mogen deelnemen en U met een oprechte liefde
dienen. Door Christus, onze Heer. Amen.
Procedamus in pace.
In nomine Christi. Amen.

Laat ons gaan in vrede.
In de naam van Christus. Amen.

ALLERHEILIGST SACRAMENT
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.
Antifoon: Zie, Ik heb mijn maaltijd klaar,
			 komt naar de bruiloft, alleluia.
PSALM 23
1
De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort; *
2		 Hij laat mij weiden op groene velden.
Hij brengt mij aan water, waar ik kan rusten, *
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3		 Hij geeft mij weer frisse moed.
Mijn schreden leidt Hij langs rechte paden *
		 omwille van zijn Naam.
4
Al voert mijn weg door donkere kloven, *
		 ik vrees geen onheil waar Gij mij leidt.
Uw stok en uw herdersstaf *
		 geven mij moed en vertrouwen.
5
Gij nodigt mij aan uw tafel *
		 tot ergernis van mijn bestrijders.
Met olie zalft Gij mijn hoofd, *
		 mijn beker is overvol.
6
Voorspoed en zegen verlaten mij nooit, *
		 elke dag van mijn leven.
Het huis van de Heer zal mijn woning zijn *
		 voor alle komende tijden.
Eer aan de Vader en de Zoon, *
		 en de Heilige Geest;
Zoals het was in het begin en nu en altijd, *
		 en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Antifoon: Zie, Ik heb mijn maaltijd klaar,
			 komt naar de bruiloft, alleluia.
Laat ons bidden.
God, luister welwillend naar ons gebed en verlicht ons hart door de
genade van de Heilige Geest, opdat wij op waardige wijze aan Uw
Heilige Geheimen mogen deelnemen en U met een oprechte liefde
dienen. Door Christus, onze Heer. Amen.
Procedamus in pace.
In nomine Christi. Amen.

Laat ons gaan in vrede.
In de naam van Christus. Amen.

HEILIG HART VAN JEZUS
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.
Antifoon: Een van de soldaten doorstak Jezus’ zijde met een lans;
			 terstond kwam er bloed en water uit.
LOFZANG JESAJA 63, 1-5
1
Wie is dat, die komt uit Edom, *
		 uit Bosra in purper gekleed?
Zo schoon in zijn bonte gewaden, *
		 voortschrijdend met krachtige tred.
“Ik ben het, die opkomt voor recht, *
		 bij machte om redding te brengen.”
2
“Waarom zijn uw kleren zo rood *
		 als hadt ge de wijnpers getreden?”
3
“De druivenpers trad Ik geheel alleen, *
		 uit alle volken kwam niemand Mij helpen;
Ik heb ze vertrapt in mijn woede *
		 en uitgeperst in mijn toorn.
Hun bloed heeft mijn kleren bespat *
		 en heel mijn gewaad bezoedeld.
4
De dag van de wraak die Ik had bepaald, *
		 het jaar van bevrijding was aangebroken.
5
Ik zocht naar een helper, maar vond er geen, *
		 Ik vroeg mij af waarom niemand Mij bijstond.
Toen heb ik gesteund op mijn eigen kracht, *
		 mijn gramschap heeft Mij geholpen.”
Eer aan de Vader en de Zoon, *
		 en de Heilige Geest;
Zoals het was in het begin en nu en altijd, *
		 en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Antifoon: Een van de soldaten doorstak Jezus’ zijde met een lans;
			 terstond kwam er bloed en water uit.
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Laat ons bidden.
God, luister welwillend naar ons gebed en verlicht ons hart door de
genade van de Heilige Geest, opdat wij op waardige wijze aan Uw
Heilige Geheimen mogen deelnemen en U met een oprechte liefde
dienen. Door Christus, onze Heer. Amen.
Procedamus in pace.
In nomine Christi. Amen.

Laat ons gaan in vrede.
In de naam van Christus. Amen.

TIJD DOOR HET JAAR I
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.
Antifoon: Gelukkig zij die wonen in uw huis, o Heer.
PSALM 84
2
Hoe lief is mij uw woning, Heer der hemelmachten, *
		 mijn ziel verlangt en hunkert naar uw heiligdom.
3
Mijn hart en heel mijn wezen *
		 gaan juichend uit naar U, de God die leeft.
4
Want zelfs de mussen vinden wel een schuilplaats, *
		 de zwaluwen een nestje voor hun broed;
Bij uw altaren, Heer der hemelmachten, *
		 mijn koning en mijn God!
5
Gelukkig zij die wonen in uw huis, o Heer, *
		 die U daar altijd mogen prijzen;
6
Gelukkig die op U mag steunen *
		 wanneer hij aan zijn bedevaart begint.
7
Het dorre dal wordt op zijn tocht tot een oase, *
		 door vroege regen overdekt met rijke tooi.
8
Hij zal zijn weg vervolgen met hernieuwde kracht *
		 tot hij in Sion vindt de God der goden.
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9
Gij, Heer der hemelmachten, hoor mijn smeken, *
		 wil mij aanhoren, Jacobs God.
10 God, mijn beschermer, zie omlaag, *
		 zie om naar uw gezalfde.
11 Voor mij is één dag in uw voorhof beter *
		 dan elders duizend dagen.
Veel liever sta ik op de drempel van Gods huis *
		 dan dat ik te gast ben in de tent van zondaars.
12 Want God de Heer is als een zon en als een schild, *
		 Hij geeft ons zegen en bescherming.
Hij zal de voorspoed niet onthouden *
		 aan wie zijn weg gaat zonder schuld.
13 O Heer der hemelmachten, *
		 gelukkig is de mens die op U hoopt.
Eer aan de Vader en de Zoon, *
		 en de Heilige Geest;
Zoals het was in het begin en nu en altijd, *
		 en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Antifoon: Gelukkig zij die wonen in uw huis, o Heer.
Laat ons bidden.
God, luister welwillend naar ons gebed en verlicht ons hart door de
genade van de Heilige Geest, opdat wij op waardige wijze aan Uw
Heilige Geheimen mogen deelnemen en U met een oprechte liefde
dienen. Door Christus, onze Heer. Amen.
Procedamus in pace.
In nomine Christi. Amen.

Laat ons gaan in vrede.
In de naam van Christus. Amen.

31

TIJD DOOR HET JAAR II
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.

Eer aan de Vader en de Zoon, *
		 en de Heilige Geest;
Zoals het was in het begin en nu en altijd, *
		 en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Antifoon: Wie dorst heeft kome.
			 Wie wil, neme het water des levens.

Antifoon: Wie dorst heeft kome.
			 Wie wil, neme het water des levens.

PSALM 42
2
Zoals het hert de beekjes zoekt, *
		 zo zoekt mijn geest naar U, mijn God.
3
Mijn ziel heeft dorst naar God, de God die leeft, *
		 zal ik Hem ooit bereiken en zijn aanschijn zien?
4
Mijn tranen zijn mijn brood geworden dag en nacht, *
		 want aldoor vragen zij: “Waar is uw God?”
5
Ik denk eraan met weemoed in het hart, *
		 hoe ik naar Gods verblijf trok in de mensenstroom:
ik liep vooraan in deze feeststoet mee, *
		 terwijl rondom mij lof en jubel klonken.
6
Waarom zijt gij bedroefd, mijn ziel, waarom opstandig, 
vertrouw op God, eens zal ik Hem weer loven, *
		 mijn redder en mijn God.
7
In mijn neerslachtigheid denk ik aan U *
		 in het Jordaanland, op de heuvels bij de Hermon;
8
Daar roept de ene bergbeek tot de ander 
met het geklater van een waterval: *
		 zo valt ook over mij uw stortvloed neer.
9
Bij dag verleent de Heer mij zijn genade, *
		 en in de nacht prijs ik de God die leven geeft.
10 Hem zal ik zeggen: “Gij, mijn Rots, vergeet Ge mij? *
		 Waarom loop ik dan treurig rond, door vijanden gekweld?”
11 De hoon van mijn bestrijders pijnigt mijn gebeente, *
		 want aldoor vragen zij: “Waar is uw God?”
12 Waarom zijt gij bedroefd, mijn ziel, waarom opstandig, 
vertrouw op God, eens zal ik Hem weer loven, *
		 mijn Redder en mijn God.

Laat ons bidden.
God, luister welwillend naar ons gebed en verlicht ons hart door de
genade van de Heilige Geest, opdat wij op waardige wijze aan Uw
Heilige Geheimen mogen deelnemen en U met een oprechte liefde
dienen. Door Christus, onze Heer. Amen.
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Procedamus in pace.
In nomine Christi. Amen.

Laat ons gaan in vrede.
In de naam van Christus. Amen.

TIJD DOOR HET JAAR III
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.
Antifoon: Gij zijt genaderd tot de berg Sion
			 en tot de stad van de levende God.
PSALM 43
1
God, schaf mij recht, kom voor mij op bij dit onheilig volk, *
		 bevrijd mij van de mens vol valsheid en bedrog.
2
Gij zijt mijn kracht, waarom verstoot Ge mij? *
		 waarom loop ik dan treurig rond, door vijanden gekweld?
3
Zend mij uw licht, uw steun om mij te leiden, *
		 om mij te voeren naar uw berg en in uw tent.
4
Dan ga ik naar uw altaar, God die blijdschap geeft, *
		 en loof U bij de citer, God, mijn God.
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5

Waarom zijt Gij bedroefd, mijn ziel, waarom opstandig? 
vertrouw op God, eens zal ik Hem weer loven, *
		 mijn redder en mijn God.
Eer aan de Vader en de Zoon, *
		 en de Heilige Geest;
Zoals het was in het begin en nu en altijd, *
		 en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Antifoon: Gij zijt genaderd tot de berg Sion
			 en tot de stad van de levende God.
Laat ons bidden.
God, luister welwillend naar ons gebed en verlicht ons hart door de
genade van de Heilige Geest, opdat wij op waardige wijze aan Uw
Heilige Geheimen mogen deelnemen en U met een oprechte liefde
dienen. Door Christus, onze Heer. Amen.
Procedamus in pace.
In nomine Christi. Amen.

Laat ons gaan in vrede.
In de naam van Christus. Amen.

TIJD DOOR HET JAAR IV
In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.
Antifoon: Groot is de Heer,
			 Hij zij hoog geprezen in onze Godsstad Jeruzalem.
PSALM 48
2
Groot is de Heer, Hij zij hoog geprezen *
		 in onze Godsstad Jeruzalem.
3
Zijn heilige berg rijst daar schitterend op, *
		 een vreugde voor ieder op aarde.
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Voor ons is de Sion de godenberg, *
		 de stad van de grote Koning.
4
God zelf, die binnen haar burchten verblijft, *
		 Hij toont zich een veilige vesting.
5
Zie, koningen kwamen samen *
		 en rukten tegen haar op.
6
Maar toen zij haar zagen werden zij bang *
		 en sloegen verschrikt op de vlucht.
7
Opeens overviel hen de angst *
		 als weeën een barende vrouw;
8
Zoals de storm uit het oosten *
		 de schepen van Tarsis treft.
9
Al wat wij gehoord hebben zien wij nu zelf *
		 in onze Godsstad Jeruzalem.
De stad van de Heer der hemelse legers, *
		 God houdt haar voor eeuwig in stand.
10 Wij vieren uw goedertierenheid, God, *
		 hier binnen uw tempelmuren.
11 Zo groot als uw Naam is, is ook uw roem, 
hij reikt tot de grenzen der aarde; *
		 rechtvaardig is alles wat komt uit uw hand.
12 Verheugd is de Sion, de steden van Juda, *
		 zij juichen om wat Gij beschikt.
13 Bezichtigt de Sion rondom *
		 en telt zijn machtige torens;
14 Wees trots op zijn sterke muren, 
gaat tussen zijn bouwwerken door, *
		 dan kunt ge uw kinderen daarvan verhalen.
15 Zie, Hij is God, onze God, 
Hij is in de eeuwen der eeuwen, *
		 Hij die ons voor altijd bestuurt.
Eer aan de Vader en de Zoon *
		 en de Heilige Geest, *
Zoals het was in het begin en nu en altijd, *
		 en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
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Antifoon: Groot is de Heer,
			 Hij zij hoog geprezen in onze Godsstad Jeruzalem.
Laat ons bidden.
God, luister welwillend naar ons gebed en verlicht ons hart door de
genade van de Heilige Geest, opdat wij op waardige wijze aan Uw
Heilige Geheimen mogen deelnemen en U met een oprechte liefde
dienen. Door Christus, onze Heer. Amen.
Procedamus in pace.
In nomine Christi. Amen.

Laat ons gaan in vrede.
In de naam van Christus. Amen.

CHRISTUS, KONING VAN HET HEELAL, HOOGFEEST
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.
Antifoon: Vredevorst zal Hij heten
			 en zijn troon zal niet wankelen in eeuwigheid.
PSALM 113
1
Looft nu, dienaars des Heren, *
		 looft de naam van de Heer.
2
De Naam van de Heer zij geprezen *
		 vandaag en in eeuwigheid.
3
Van ochtendgloren tot avondrood *
		 moet ieder die Naam aanbidden.
4
Want boven de volkeren troont de Heer, *
		 zijn glorie beheerst de hemel.
5
Wie is als de Heer onze God, *
		 hoog boven de sterren gezeten?
6
Die van omhoog overziet *
		 het hemelgewelf en de aarde;
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7
Die machtelozen tilt uit het stof, *
		 van vuilnishopen de armen weghaalt;
8
Om hen in de kring van de vorsten te plaatsen, *
		 te midden der machtigen van zijn volk;
9
Die de onvruchtbare plaats geeft in huis *
		 als blijde moeder van kinderen.
Eer aan de Vader en de Zoon, *
		 en de Heilige Geest;
Zoals het was in het begin en nu en altijd, *
		 en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Antifoon: Vredevorst zal Hij heten
			 en zijn troon zal niet wankelen in eeuwigheid.
Laat ons bidden.
God, luister welwillend naar ons gebed en verlicht ons hart door de
genade van de Heilige Geest, opdat wij op waardige wijze aan Uw
Heilige Geheimen mogen deelnemen en U met een oprechte liefde
dienen. Door Christus, onze Heer. Amen.
Procedamus in pace.
In nomine Christi. Amen.

Laat ons gaan in vrede.
In de naam van Christus. Amen.
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HOOGFEEST VAN KERKWIJDING
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.
Antifoon: Verheugd trekken wij op naar het huis van de Heer.
PSALM 122
1
Hoe blij was ik, toen men mij riep: *
		 “Wij trekken naar Gods huis!”
2
Nu mag mijn voet, Jeruzalem, *
		 uw poorten binnentreden.
3
Jeruzalem, ommuurde stad, *
		 zo dicht opeen gebouwd.
4
Naar u trekken de stammen op, *
		 de stammen van Gods volk.
5
Zij gaan naar Israëls gebruik *
		 de naam van God vereren.
6
Daar staan de zetels van het recht, *
		 de troon van Davids huis.
7
Bidt dan om vrede voor Jeruzalem: *
		 dat ieder die u liefheeft veilig zij.
8
Ter wille van mijn broeders en mijn vrienden *
		 wens ik u vrede toe.
9
Ter wille van het huis van onze God *
		 bid ik voor u om zegen.
10 Eer aan de Vader en de Zoon, *
		 en de Heilige Geest;
11 Zoals het was in het begin en nu en altijd, *
		 en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Antifoon: Verheugd trekken wij op naar het huis van de Heer.
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Laat ons bidden.
God, luister welwillend naar ons gebed en verlicht ons hart door de
genade van de Heilige Geest, opdat wij op waardige wijze aan Uw
Heilige Geheimen mogen deelnemen en U met een oprechte liefde
dienen. Door Christus, onze Heer. Amen.
Procedamus in pace.
In nomine Christi. Amen.

Laat ons gaan in vrede.
In de naam van Christus. Amen.

FEESTEN VAN DE HEILIGE MAAGD MARIA
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.
Antifoon: Maria is gezegend door de Heer;
			 zij heeft genade gevonden bij God, die haar heil is.
PSALM 24
1
Aan God hoort de aarde en al wat erop is, *
		 de aardschijf en al wat daar woont;
2
Want Hij heeft haar op het water gegrondvest, *
		 haar vastgelegd op de zee.
3
Wie zal beklimmen de berg van de Heer, *
		 wie in zijn heiligdom staan?
4
Die rein is van handen en zuiver van hart, 
zijn zinnen niet zet op wat kwaad is, *
		 zijn evenmens niet bedriegt.
5
Hij zal gezegend zijn door de Heer, *
		 door God, zijn heil, gerechtvaardigd.
6
Zo doet het geslacht dat zich richt tot Hem, *
		 dat staat voor het aanschijn van Jacobs God.
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Poorten, heft uw kroonlijsten op, 
gaat open, aloude deuren: *
		 de Koning der glorie moet binnengaan.
8
Wie is deze Koning der glorie? 
De Heer, de sterke, de machtige, *
		 de Heer, de held in de strijd.
9
Poorten, heft uw kroonlijsten op, 
gaat open, aloude deuren: *
		 de Koning der glorie moet binnengaan.
10 Wie is deze Koning der glorie? 
De Heer van de hemelse machten, *
		 Hij is de Koning der glorie.
Eer aan de Vader en de Zoon, *
		 en de Heilige Geest;
Zoals het was in het begin en nu en altijd, *
		 en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Antifoon: Maria is gezegend door de Heer;
			 zij heeft genade gevonden bij God, die haar heil is.
Laat ons bidden.
God, luister welwillend naar ons gebed en verlicht ons hart door de
genade van de Heilige Geest, opdat wij op waardige wijze aan Uw
Heilige Geheimen mogen deelnemen en U met een oprechte liefde
dienen. Door Christus, onze Heer. Amen.
Procedamus in pace.
In nomine Christi. Amen.

Laat ons gaan in vrede.
In de naam van Christus. Amen.

APOSTELFEESTEN
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.
Antifoon: Jezus riep zijn leerlingen bij zich en koos er
			 twaalf uit, aan wie Hij tevens de naam van apostel gaf.
Psalm 147
12 Loof de Heer, Jeruzalem, *
		 Sion, verheerlijk uw God!
13 Want Hij heeft uw poorten stevig gegrendeld, *
		 uw kinderen heeft Hij gezegend in u.
14 Hij laat u in vrede uw land bewonen *
		 en voedt u met tarwebloem.
15 Hij zendt zijn bevel uit over de aarde *
		 en haastig rept zich zijn woord.
16 De sneeuw laat Hij vallen als vlokken wol, *
		 en rijp strooit Hij uit als as.
17 Hij werpt de hagel als broodkruimels weg, *
		 voor zijn verkilling verstijft het water.
18 Hij fluistert een woord en het ijs wordt weer zacht, *
		 Hij ademt erop en de stroom gaat verder.
19 Hij is het die Jacob zijn woord heeft gezonden, *
		 zijn wet en geboden voor Israël.
20 Nooit was er een volk dat Hij zo heeft behandeld, *
		 Hij maakte geen ander zijn wegen bekend.
Eer aan de Vader en de Zoon, *
		 en de Heilige Geest;
Zoals het was in het begin en nu en altijd, *
		 en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Antifoon: Jezus riep zijn leerlingen bij zich en koos er
			 twaalf uit, aan wie Hij tevens de naam van apostel gaf.
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Laat ons bidden.
God, luister welwillend naar ons gebed en verlicht ons hart door de
genade van de Heilige Geest, opdat wij op waardige wijze aan Uw
Heilige Geheimen mogen deelnemen en U met een oprechte liefde
dienen. Door Christus, onze Heer. Amen.
Procedamus in pace.
In nomine Christi. Amen.

Laat ons gaan in vrede.
In de naam van Christus. Amen.

9
Die de onvruchtbare plaats geeft in huis *
		 als blijde moeder van kinderen.
Eer aan de Vader en de Zoon, *
		 en de Heilige Geest;
Zoals het was in het begin en nu en altijd, *
		 en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Antifoon: Ik geef u herders naar mijn hart,
			 die u weiden met kennis en inzicht (alleluia).

In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.

Laat ons bidden.
God, luister welwillend naar ons gebed en verlicht ons hart door de
genade van de Heilige Geest, opdat wij op waardige wijze aan Uw
Heilige Geheimen mogen deelnemen en U met een oprechte liefde
dienen. Door Christus, onze Heer. Amen.

Antifoon: Ik geef u herders naar mijn hart,
			 die u weiden met kennis en inzicht (alleluia).

Procedamus in pace.
In nomine Christi. Amen.

FEESTEN VAN DE HERDERS VAN DE KERK

PSALM 113
1
Looft nu, dienaars des Heren, *
		 looft de naam van de Heer.
2
De Naam van de Heer zij geprezen *
		 vandaag en in eeuwigheid.
3
Van ochtendgloren tot avondrood *
		 moet ieder die Naam aanbidden.
4
Want boven de volkeren troont de Heer, *
		 zijn glorie beheerst de hemel.
5
Wie is als de Heer onze God, *
		 hoog boven de sterren gezeten?
6
Die van omhoog overziet *
		 het hemelgewelf en de aarde;
7
Die machtelozen tilt uit het stof, *
		 van vuilnishopen de armen weghaalt;
8
Om hen in de kring van de vorsten te plaatsen, *
		 te midden der machtigen van zijn volk;
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Laat ons gaan in vrede.
In de naam van Christus. Amen.

ALLERHEILIGEN
In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.
Antifoon: Eeuwig licht zal over uw heiligen opgaan, Heer,
			 en zij zullen leven voor altijd, alleluia.
PSALM 24
1
Aan God hoort de aarde en al wat erop is, *
		 de aardschijf en al wat daar woont;
2
Want Hij heeft haar op het water gegrondvest, *
		 haar vastgelegd op de zee.
3
Wie zal beklimmen de berg van de Heer, *
		 wie in zijn heiligdom staan?
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4

Die rein is van handen en zuiver van hart, 
zijn zinnen niet zet op wat kwaad is, *
		 zijn evenmens niet bedriegt.
5
Hij zal gezegend zijn door de Heer, *
		 door God, zijn heil, gerechtvaardigd.
6
Zo doet het geslacht dat zich richt tot Hem, *
		 dat staat voor het aanschijn van Jacobs God.
7
Poorten, heft uw kroonlijsten op, 
gaat open, aloude deuren: *
		 de Koning der glorie moet binnengaan.
8
Wie is deze Koning der glorie? 
De Heer, de sterke, de machtige, *
		 de Heer, de held in de strijd.
9
Poorten, heft uw kroonlijsten op, 
gaat open, aloude deuren: *
		 de Koning der glorie moet binnengaan.
10 Wie is deze Koning der glorie? 
De Heer van de hemelse machten, *
		 Hij is de Koning der glorie.
Eer aan de Vader en de Zoon, *
		 en de Heilige Geest;
Zoals het was in het begin en nu en altijd, *
		 en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Antifoon: Eeuwig licht zal over uw heiligen opgaan, Heer,
			 en zij zullen leven voor altijd, alleluia.
Laat ons bidden.
God, luister welwillend naar ons gebed en verlicht ons hart door de
genade van de Heilige Geest, opdat wij op waardige wijze aan Uw
Heilige Geheimen mogen deelnemen en U met een oprechte liefde
dienen. Door Christus, onze Heer. Amen.
Procedamus in pace.
In nomine Christi. Amen.
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Laat ons gaan in vrede.
In de naam van Christus. Amen.

ALLERZIELEN
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
Antifoon: Heer, U heb ik lief, mijn sterkte zijt Gij.
PSALM 18, 1-7
1
Heer, U heb ik lief, mijn sterkte zijt Gij, *
		 mijn toevlucht, mijn burcht, mijn bevrijder.
2
Mijn God, de rots waar ik toevlucht vind, *
		 mijn schild, mijn behoud, mijn bescherming.
3
Wanneer ik de Heer aanroep, Hij zij geprezen, *
		 dan doet geen vijand mij kwaad.
4
Want golven van doodsgevaar sloten mij in, *
		 een stortvloed van onheil maakte mij angstig.
5
Het net van het dodenrijk hield mij gevangen, *
		 de strik van de dood lag reeds om mij heen.
6
Toen wendde ik mij tot de Heer in mijn nood, *
		 en riep ik mijn God aan om hulp.
7
Hij hoorde mijn stem in zijn hoge paleis,*
		 zijn oor ving mijn noodkreten op.
Eer aan de Vader en de Zoon, *
		 en de Heilige Geest.
Zoals het was in het begin en nu en altijd, *
		 en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Antifoon: Heer, U heb ik lief, mijn sterkte zijt Gij.
Laat ons bidden.
God, luister welwillend naar ons gebed en verlicht ons hart door de
genade van de Heilige Geest, opdat wij op waardige wijze aan Uw
Heilige Geheimen mogen deelnemen en U met een oprechte liefde
dienen. Door Christus, onze Heer. Amen.
Procedamus in pace.
In nomine Christi. Amen.

Laat ons gaan in vrede.
In de naam van Christus. Amen.
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VOORBEREIDING TOT DE H. MIS
GEBED VAN DE HEILIGE THOMAS VAN AQUINO
Almachtige eeuwige God,
ik mag naderen tot het sacrament van uw eniggeboren Zoon,
onze Heer Jezus Christus.
Ik kom als een zieke tot de geneesheer ten leven,
als een onreine tot de bron van barmhartigheid,
als een blinde tot het licht van de eeuwige klaarheid,
als een arme en behoeftige tot de Heer van hemel en aarde.
Ik doe dan ook een beroep
op de overvloed van uw grenzeloze goedheid:
wil mijn zwakheid genezen,
was al mijn smetten van mij af,
maak een einde aan mijn blindheid,
verander mijn armoede in rijkdom
en bekleed mij in al mijn schamelheid.
Laat mij het brood van de engelen ontvangen,
de Koning der koningen en de Heer der heersers,
met eerbied en ootmoed,
met berouw en toewijding,
met een zuiver en gelovig hart
en met een oprechte bedoeling,
zodat het mijn geestelijk welzijn ten goede komt.
Ik bid U: geef dat ik van het Lichaam en Bloed des Heren
niet alleen het teken ontvang,
maar ook de werkelijkheid en de kracht
die aan dit teken eigen is.
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Goede God,
laat mij het Lichaam van uw eniggeboren Zoon,
onze Heer Jezus Christus, geboren uit de maagd Maria,
zó ontvangen, dat ik tot zijn mystiek lichaam mag behoren
en één mag zijn met zijn ledematen.
Liefdevolle Vader,
geef dat ik uw beminde Zoon,
die ik nu onder de sluier van tekenen ga ontvangen,
eens met ongesluierd gelaat voor altijd mag aanschouwen,
zoals Hij met U leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen.
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GEBED TOT DE HEILIGE MAAGD MARIA
Moeder van liefde en barmhartigheid,
allerheiligste maagd Maria,
ik, arme en onwaardige zondaar,
neem van ganser harte tot U mijn toevlucht
en doe een beroep op uw liefde:
zoals Gij eens uw beminde Zoon hebt bijgestaan
toen Hij aan het kruis hing,
sta zo ook mij, zondaar, genadig bij
en alle priesters die deze dag
hier en in heel de heilige Kerk de Eucharistie vieren:
schenk ons de genade van uw hulp
om voor het aanschijn van de verheven en ongedeelde Drie-eenheid
een offer aan te bieden dat God waardig en welgevallig is. Amen.
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DANKZEGGING NA DE H. MIS
OPDRACHT VAN ZICHZELF
Aanvaard, Heer, geheel mijn vrijheid,
mijn geheugen, mijn verstand en mijn wil.
Al wat ik heb of bezit is een gave van U:
ik geef het U terug:
beschik erover zoals Gij wilt.
Geef mij slechts, met uw genade, een grotere liefde tot U:
dan ben ik rijk genoeg en vraag verder niets meer.
					

(H. Ignatius van Loyola)
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GEBED TOT DE HEILIGE MAAGD MARIA
O maagd en allerheiligste moeder Maria,
ik heb nu uw welbeminde Zoon ontvangen,
die u in uw zuivere schoot hebt mogen dragen,
ter wereld brengen, voeden en in uw moederliefde omhelzen.
Hem die u nu mag aanschouwen
om voor altijd gelukkig te zijn,
bied ik u nederig en vol liefde aan:
neem Hem op in uw armen,
schenk Hem de liefde van uw hart,
bied Hem aan de allerheiligste Drie-eenheid
als hoogste hulde aan,
tot groter eer en glorie van uzelf
en tot heil van mij en van de gehele wereld.
Liefdevolle moeder, ik durf u vragen:
verkrijg voor mij vergiffenis van al mijn zonden,
overvloedige genade om Hem voortaan trouw te dienen
en tenslotte de genade van volharding
om Hem eens met u te kunnen prijzen en danken
door alle eeuwen der eeuwen. Amen.
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