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OPENING VAN DE DIENST 
 
Kruisteken en Begroeting 
 
Inleidend woord 

 
L. Woorden, gesproken of geschreven,  

willen altijd iets in anderen uitwerken. 
Ze zeggen ook iets over de mens,  
die ze uitspreekt of neerschrijft. 
Ze zijn als zaad uitgezaaid 
en willen in anderen vrucht dragen. 
Zo is het ook met Gods woord, 
dat tot ons komt in de Schrift. 
Het vraagt om goede grond, 
een ontvankelijk en gewillig hart, 
dat bereid is vrucht te dragen. 

 
Gebed om vergeving 
 
P. Waar wij ons doof hielden voor Gods woord zodat het in 
 ons geen vrucht kon dragen, vragen wij de Heer en elkaar 
 om vergeving 
 
 Heer, Gij omkranst ons met uw gaven; op al uw wegen ligt 
 vruchtbaarheid. Vergeef ons, als wij doof waren voor U en 
 ontferm U over ons. 
 
A. Heer, ontferm U over ons. 
 
P. Christus, uw woorden bezitten kiemkracht en willen in ons 
 vrucht dragen. Schep in ons een ontvankelijk hart en 
 ontferm U over ons. 
 
A. Christus, ontferm U over ons. 

 
P. Heer, de woorden uit uw mond roepen ons op tot een  
 gerechtig leven. 
 Onttrek ons aan onverschilligheid en ontferm U over ons. 
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A. Heer, ontferm U over ons. 
 
P. Onze God is rijk aan vergeving. 
 Hij draagt ons onze schuld niet achterna: 
 Hij zal ons bevrijden van alle kwaad en met ons de weg 
 gaan naar eeuwig leven. Amen. 
 
Eer aan God 
 

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. 
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Gebed 
 

Heer, onze God, keer op keer zaait U uw woord en  
U geeft het de dauw van uw genade, zodat het kan gedijen. 
Maak ons hart tot een gunstige bodem, open en ontvankelijk 
voor elk woord dat komt van U, en dat de kracht in zich draagt 
vruchten voort te brengen. Zo vragen wij U, door onze Heer, 
Jezus Christus, uw Zoon, die met U en de heilige Geest leeft 
in de eeuwen der eeuwen. 
 

A. Amen. 
 

 
DIENST VAN HET WOORD 
 

Moge de verkondiging van het Woord een licht zijn op onze 
levensweg. 
 

Eerste lezing 
Uit de profeet Jesaja 55, 10-11 
 

Zo spreekt de Heer: "Zoals de regen en de sneeuw uit de 
hemel vallen en daar pas terugkeren wanneer zij de aarde 
hebben gedrenkt, haar vruchtbaar hebben gemaakt en haar 
met groen hebben bedekt, wanneer zij het zaad aan de zaaier 
hebben gegeven en het brood aan wie moet eten. 
Zó zal het ook gaan met het woord dat komt uit mijn mond; het 
keert niet vruchteloos naar Mij terug; het keert pas weer, 
wanneer het mijn wil heeft volbracht en zijn zending heeft 
vervuld". 
. 

 Tot zover deze lezing. 
 
A. Wij danken God. 
 
Antwoordpsalm  Psalm 65 
 
L. Gij hebt ons land verzorgd en besproeid,  
 het rijk en vruchtbaar gemaakt. 
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A. Het hemelwater stroomt neer op de akkers;  
zo maakt Gij ze klaar voor de oogst 
. 

L. Gij drenkt de voren en effent de kluiten, 
 Gij weekt ze met regen en zegent het zaad. 
 
A. Zo is heel het jaar omkranst met uw gaven, 

op al uw wegen ligt vruchtbaarheid. 
 
L. Op eenzame steppen glinstert de dauw, 
 een gordel van heerlijkheid ligt om de heuvels. 
 
A. De beemden dragen een kleed van kudden, 

de dalen een deken van graan; 
het is al jubel en lofzang. 

 
Tweede lezing 
Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Romeinen 8, 18-23 
 

Broeders en zusters, ik ben ervan overtuigd, dat het lijden van 
deze tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid waarvan ons de 
openbaring te wachten staat. 
Ook de schepping verlangt vurig naar de openbaring van 
Gods kinderen. 
Want zij is onderworpen aan een zinloos bestaan, niet omdat 
zij het zelf wil, maar door de wil van Hem die haar daaraan 
onderworpen heeft. 
Maar zij is niet zonder hoop, want ook de schepping zal verlost 
worden uit der slavernij der vergankelijkheid en delen in de 
glorierijke vrijheid van de kinderen Gods. 
Wij weten immers dat de hele natuur kreunt en barensweeën 
lijdt, altijd door. 
En niet alleen zij, ook wijzelf, die toch steeds de eerstelingen 
van de Geest hebben ontvangen, ook wij zuchten over ons 
eigen lot, zolang wij nog wachten op de verlossing van ons 
lichaam. 
 
Woord van de Heer. 
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A. Wij danken God. 
 
Alleluja 
 
L. Alleluja. Weest te allen tijde waakzaam en bidt dat ge stand 
 moogt houden voor het aangezicht van de Mensenzoon. 
 
A. Alleluja. 
 
Evangelielezing 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus  
volgens Matteüs 13, 1-9   
 

Op zekere dag verliet Jezus zijn huis en ging aan de oever 
van het meer zitten. Toen verzamelde zich bij Hem een 
menigte zó talrijk, dat Hij in een boot moest stappen om daar 
plaats te nemen, terwijl de hele menigte langs het strand bleef 
staan. Hij sprak tot hen over vele dingen in gelijkenissen. 
"Eens - zo begon Hij - ging een zaaier uit om te zaaien.  
Bij het zaaien viel een gedeelte op de weg en de vogels 
kwamen het opeten. Een ander gedeelte viel op de rotsachtige 
plekken, waar het niet veel aarde had; het schoot snel op 
omdat het in ondiepe grond lag.  
Toen de zon was opgekomen, kreeg het te lijden van de hitte, 
zodat het verdorde bij gebrek aan wortel. Weer een ander 
gedeelte viel onder de distels en deze schoten op, zodat het 
verstikte.  
Een ander gedeelte tenslotte viel op goede grond en leverde 
vrucht op: deels honderd-, deels zestig-, deels dertigvoudig.  
Wie oren heeft, hij luistere". 

 
 Woord van de Heer 

 
A. Wij danken God. 
 
Acclamatie 
 
A. Moge door de woorden van het heilig Evangelie 

ons geloof worden verstrekt. 
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Overweging 
 
Geloofsbelijdenis  
P. Ik geloof in één God, de almachtige Vader,  
 
A. Schepper van hemel en aarde,  

van al wat zichtbaar en onzichtbaar is. 
 
P. En in één Heer, Jezus Christus,  

eniggeboren Zoon van God,  
vóór alle tijden geboren uit de Vader. 

 
A. God uit God, Licht uit Licht,  

ware God uit de ware God.  
Geboren, niet geschapen,  
één in wezen met de Vader,  
en dóór wie alles geschapen is. 

 
P. Hij is voor ons, mensen,  

en om wille van ons heil uit de hemel neergedaald. 
 
A. Hij heeft het vlees aangenomen  

door de heilige Geest uit de maagd Maria,  
en is mens geworden. 

 
P. Hij werd voor ons gekruisigd.  

Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus en is begraven. 
 
A. Hij is verrezen op de derde dag, volgens de Schriften. 

Hij is opgevaren ten hemel:  
zit aan de rechterhand van de Vader. 

 
P. Hij zal wederkomen in heerlijkheid  

om te oordelen levenden en doden.  
En aan zijn rijk komt geen einde. 

 
A. Ik geloof in de heilige Geest,  

die Heer is en het leven geeft;  
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die voortkomt uit de Vader en de Zoon; 
 
P. die met de Vader en de Zoon  

tezamen wordt aanbeden en verheerlijkt;  
die gesproken heeft door de profeten. 

 
A. Ik geloof in de ene, heilige, katholieke en apostolische kerk. 
 
P. Ik belijd één doopsel tot vergeving van de zonden. 
 
A. Ik verwacht de opstanding van de doden  

en het leven van het komend rijk.  
Amen. 

 
 
Voorbede 
 
P. Laat ons bidden tot God 
 die woont in ontoegankelijk licht, 
 en tot ons zijn goede woorden spreekt 
 in Jezus Messias:. 
 
L. Voor de machtigen in onze wereld, 
 die grote verantwoordelijkheid dragen: 
 dat zij openstaan voor Gods woord, 
 dat hen oproept tot gerechtigheid en vrede; 
 laat ons bidden… 
 

A. Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
 
L. Voor de leiders van de kerken, 
 die Gods Woord in hun hart dragen 
 dat zij het vruchtbaar maken 
 in barmhartigheid en mensenliefde; 
 laat ons bidden… 
 
A. Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
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L. Voor de arme en verstoten mensen, 
 die niet aan een menswaardig bestaan toekomen: 
 dat zij de kracht van Gods Woord ervaren 
 in mensen die hen te hulp schieten; 
 laat ons bidden… 
 
A. Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
 
L. Voor onze geloofsgemeenschap, 
 die leeft uit kracht van Gods woord: 
 dat wij altijd weer gehoor geven 
 aan het beste dat in ons leeft; 
 laat ons bidden… 
 
A. Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
 

- intenties vanuit onze geloofsgemeenschap - 
 

P. Verhoor onze gebeden, God. 
 Maak ons tot vruchtbare grond 
 voor het zaad van uw woord, 
 zodat wij vruchten dragen 
 tot in eeuwigheid. Amen 
 
DIENST VAN DE TAFEL 
 
Klaarmaken van de altaartafel 
  
P. 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  
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God, op vruchtbare bodem komt uw woord tot volle wasdom. 
Als teken van onze bereidheid bieden wij U aan dit brood en 
deze wijn, de vruchten van uw goedheid. 
Schenk ons door deze gaven nieuwe levenskracht,  
omwille van Jezus, die gestorven is als zaad in de aarde en 
leven voortbrengt tot in eeuwigheid. Amen. 
 

Eucharistisch gebed 
 
P. De Heer zal bij u zijn. 
A. De Heer zal u bewaren. 
 
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. 

 
P. 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 hebt deze aarde geschapen met al wat zij bevat; 
 Gij hebt tijden en seizoenen ingesteld en  
 de mens gemaakt naar uw beeld. 
 Heel uw wonderlijke schepping hebt Gij aan hem onderworpen: 
 in uw naam mag hij over alles heersen 
 en U altijd prijzen om het werk van uw handen, 
 door Christus onze Heer. 
 Daarom, met alle engelen en heiligen,   
 loven en aanbidden wij U met de woorden: 
 
A. 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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P. Liefderijke God,  
 wat zouden wij zijn zonder geloof en verwachting,  
 zonder hoop en vertrouwen,  
 zonder liefde en vergeving.  
 Wij danken U voor Uw beeld, in ons aanwezig;  
 voor het bovennatuurlijk leven,  
 waardoor wij samen met anderen kunnen leven in solidariteit 

en liefde. 
 
 Wij danken U, algoede Vader,  
 dat U liefde tussen mensen mogelijk maakte;  
 dat wij voor elkaar bestaan,  
 en door U geschapen,  
 zó door U gevormd en geboetseerd,  
 dat wij oog kunnen hebben voor elkaar,  
 dat wij onze handen kunnen uitsteken naar wie onthand is en 

dat wij kunnen gaan naar wie niet uit de voeten kan. 
 
 Wij danken U bovenal voor Uw Zoon,  
 de mensenzoon bij uitstek,  
 die in de verdrukking ons vergezelde,  
 die in het duister onze ogen opende,  
 die doven weer deed horen,  
 die de zieken genas en doden weer tot leven riep.  
 Heilig deze gaven met uw Geest, opdat zij voor ons worden tot 

Lichaam en Bloed van Jezus Christus, onze Heer.  
 Die op de avond voor zijn lijden en dood brood nam in Zijn 

handen, U dankte en het brak en aan zijn leerlingen gaf met 
de woorden:  

 "Neemt en eet allen hiervan want dit is Mijn lichaam dat voor u 
gegeven wordt".  

 Die de beker nam, het dankgebed sprak en hem rondgaf, 
zeggende:  

 "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 ver-goten tot 
vergeving van de zonden.  

 Doet dit tot Mijn gedachtenis". 
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A. Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, 
verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. 

 
P. Heer onze God,  
 zo gedenken wij Hem, die weet wat lijden is en die de dood 

heeft gezien.  
 Maar daarom ook hebt U Hem opgewekt en Hem de naam 

gegeven, hoog boven alle namen,  
 Uw zoon, Uw rechterhand is Hij en tot Hij komen zal, 

verkondigen wij Hem door deze Beker en dit gebroken Brood. 
 
 Wij bidden U,  
 zend ons Uw Geest,  
 want in Jezus hebt U ons geroepen Uw kerk van liefde te zijn,  
 herkenbaar aan het breken van het brood, 
 één van hart en trouw aan haar Heer.  
 Maak leven en welzijn toch groter en sterker dan oorlog en 

dood.  
 Breek het geweld in ons en breng ons thuis  
 in het koninkrijk van Uw vrede. 
 
 Houd ons bijeen in zijn Geest en zet ons op weg.  
 Versterk in ons het geloof, de trouw aan U en elkaar.  
 Dat wij mogen voortbouwen op het fundament dat Jezus 

gelegd heeft en werken aan uw stad van vrede.  
 Dan wordt uw Naam alle eer gedaan, door Hem en met Hem, 

in de eenheid van de heilige Geest, hier en nu en tot in 
eeuwigheid. Amen. 

 
 Laten wij bidden tot God onze Vader  

met de woorden die Jezus ons gegeven heeft: 
 
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  
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maar verlos ons van het kwade. 
 
A. Want van U is het koninkrijk en de kracht  

en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. 
 
Gebed om vrede en uitnodiging tot de vredewens 

 
P. Jezus Christus, spreekt ons vrij  
 en geeft ons nieuwe levenskansen.  
 Daarom bidden wij: 
 
A. Heer Jezus Christus, waar in onze wereld onrecht heerst, 

verlangen wij naar recht en vrede.  
 Vorm ons om tot gerechte mensen, die naar vrede streven om 

ons heen. Houd ons in eenheid samen.  
 Amen. 
 
P. In naam van de Heer wens ik u vrede en geven wij elkaar 
 een teken van vrede en van onderlinge verbondenheid. 
 Moge zijn vrede altijd met ons zijn. 
 
Lam Gods 
 

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. 

 
 
Uitnodiging tot de communie 
 
P. Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. 

 
A. Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt,  

maar spreek slechts een woord, en ik zal gezond worden. 
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SLOT VAN DE DIENST 
 
Gebed 
 

Heer, onze God, 
Wij danken U voor het Woord, tot ons gesproken, 
om het Brood voor ons gebroken. 
Laat het in ons vrucht dragen 
in daden van goedheid en menselijkheid; 
dat wij opgroeien tot een rijke oogst 
in uw Rijk dat gekomen is 
en duren zal tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. 

 
Mededelingen 
 
Zegenbede en zending 
 
P. De Heer zij met u. 
A. En met uw Geest. 
 
P. Zegene u de almachtige God, Vader, Zoon en heilige Geest. 
A. Amen. 
 
P. Gaat nu allen heen in vrede. 
A. Wij danken God. 
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