Voorbereiding

Dag lieve God,

Ik mag weer naar U toe komen. Dank U wel! Ik maak een
kruisje met wijwater en kniel voor U. Wil U mij helpen om
goed te bidden? En zorgt U ervoor dat deze heilige Mis mij
helpt een lieve dochter/zoon van U te zijn?
Amen.

2

OPENINGSRITEN

3

Altaarkus

Lieve Jezus,

De heilige Mis gaat beginnen. De priester komt de kerk
binnen met zijn assistenten. Er wordt soms gezongen. Dan
kust de priester het altaar om U als eerste te begroeten.
Soms wordt het altaar ook bewierookt. Straks komt U voor
ons op dit altaar!
Amen.
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Kruisteken

Lieve God,

Net als bij mijn doopsel maken wij nu een kruisteken: in
de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
Dank U dat U zoveel van mij houdt dat de Zoon aan het
kruis gestorven is om mij te redden! Help mij dit steeds te
geloven!
Amen.

5

Begroeting

Lieve God,

Door de woorden van de priester begroet U nu ook ons: de
genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en
de gemeenschap van de heilige Geest zij met u allen. Ik
wens dit ook de priester toe: en met uw geest. De priester
vertelt ons soms iets over de heilige Mis die nu begonnen
is.
Amen.
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Schuldbelijdenis

Lieve God,

De priester vraagt mij open toe te geven dat ik niet altijd
goed gedaan heb: 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.
De priester vraagt U ons te vergeven. Amen.

7

Kyrie – Heer, ontferm U over ons

Lieve Jezus,

U hebt mij van mijn zonden gered. Daarom vertrouw ik
erop dat U ook in deze heilige Mis weer luistert als wij U
vragen ons te helpen: Heer, ontferm U over ons. Heer,
ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons. Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
Amen.
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Gloria – Eer aan God in den hoge

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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Openingsgebed

Lieve God,

De priester zegt nu: laat ons bidden. Dan bidt hij tot U als
afsluiting van de openingsritus. Help mij om goed te
luisteren en in mijn hart mee te bidden. Hardop antwoord
ik hierop:
Amen.
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LITURGIE VAN HET WOORD

11

Eerste lezing

Lieve God,

Er wordt nu voorgelezen uit het Oude Testament, waarin U
de mensen voorbereidt op de komst van uw Zoon. Dank U
wel dat U al zo veel jaren met ons op weg bent. De lector
sluit de lezing af met: Woord van de Heer, en wij
antwoorden met: wij danken God.
Amen.
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Antwoordpsalm

Lieve God,

Wij hebben net geluisterd naar uw woorden uit het Oude
Testament. Daarom antwoorden wij nu met even oude
woorden uit het bijbelboek van de psalmen. Ik sluit mij
graag aan bij dit gezang om U te loven.
Amen.
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Tweede lezing

Lieve God,

Er wordt nu voorgelezen uit een brief uit het Nieuwe
Testament, waarin een apostel de mensen helpt om zo te
leven als U dat wil. Helpt U mij om goed te luisteren en
zelf ook steeds meer zo te gaan leven? Ik antwoord weer
op de afsluiting van de lector met: wij danken God.
Amen.
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Alleluia-vers

Lieve Jezus,

Als voorbereiding op het evangelie, waarin wij straks over
U gaan horen, wordt het evangelieboek plechtig naar de
ambo gedragen en gaan wij staan. Er wordt feestelijk
alleluia gezegd of gezongen en daarna een vers uit het
evangelie. Dank U wel dat ik de blijde boodschap mag
gaan horen!
Amen.
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Evangelie

Lieve Jezus,

De priester of diaken gaat ons voorlezen uit het evangelie,
uw blijde boodschap. Hij zegt: de Heer zij met U, en wij
zeggen: en met uw geest. Dan maak ik een kruisje op mijn
voorhoofd, want ik wil goed aan U denken, op mijn mond,
want ik wil goed over U spreken, en op mijn hart, want ik
wil veel van U houden. Voor de lezing antwoorden wij
verder met: lof zij U, Christus, en na de lezing met: wij

danken God.
Amen.
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Homilie

Lieve Jezus,

Na het evangelie gaan wij zitten om te luisteren naar de
preek. Hierin legt de priester uit wat het evangelie voor
ons betekent. Wil U mij helpen om steeds meer van U te
gaan begrijpen en daardoor steeds meer van U te gaan
houden?
Amen.
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Credo – 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.
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Voorbede

Lieve God,

De priester roept ons op met al onze vragen naar U toe te
komen. De lector noemt allerlei zaken op waarover wij uw
hulp en zegen willen vragen: Heer, onze God, wij bidden U,
verhoor ons.
Amen.
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EUCHARISTISCHE LITURGIE

20

Gaven van brood en wijn

Lieve Jezus,

Bij het Laatste Avondmaal heeft U brood en wijn genomen.
Daarom worden nu brood en wijn naar het altaar gedragen.
Er wordt een lied gezongen. Het brood en de wijn zijn
gaven van U. De priester geeft ze U weer terug, zodat ze
straks voor ons uw Lichaam en Bloed mogen worden. Zo
wil ik mijzelf ook aan U geven.
Amen.
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Collecte

Lieve God,

Er wordt geld opgehaald om te kunnen zorgen voor de
kerk en mensen die het nodig hebben. U houdt veel van
hen. Wil U mij helpen ook goed aan anderen te denken en
rekening met hen te houden?
Amen.
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Handwassing

Lieve Jezus,

De priester wast nu zijn handen om U straks met schone
handen te kunnen vasthouden. Ook ik heb voor de heilige
Mis mijn handen gewassen. Wil U mij ook van binnen
wassen, zodat ik U straks met een schoon hart kan
ontvangen?
Amen.
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Gebed over de gaven

Lieve God,

De priester roept ons op tot bidden: Bidt broeders en
zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door
God, de almachtige Vader. Wij antwoorden met: 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. Dan bidt de priester namens ons allemaal het gebed
over de gaven. Wij antwoorden met:
Amen.
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Eucharistisch gebed:

Dankzegging

Lieve Jezus,
Nu begint het eucharistisch gebed, waarin herhaald wordt
wat U deed tijdens het Laatste Avondmaal:
De Heer zij met u. En met uw geest. Verheft uw hart. Wij
zijn met ons hart bij de Heer. Brengen wij dank aan de
Heer, onze God. Hij is onze dankbaarheid waardig.
Dan gaat de priester verder met loven en danken. Dank U

voor uw goedheid!
Amen.
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Eucharistisch gebed:

Sanctus - Heilig

Lieve God,
Nu willen wij U allemaal samen hardop prijzen, net als de
engelen in de hemel en de mensen op Palmzondag: 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.
Amen.
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Eucharistisch gebed:

Gebed om heiliging van de gaven

Lieve God,
De priester bidt nu dat U, die zo heilig bent, deze gaven
van brood en wijn ook wil heiligen. Dat ze mogen
veranderen in het Lichaam en Bloed van Jezus uw Zoon.
Wil U mij straks door het ontvangen hiervan ook heiligen?
Amen.
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Eucharistisch gebed:

Consecratie - offer

Lieve Jezus,
Nu komt het hoogtepunt van de heilige Mis. De priester
neemt brood zoals U op de avond voor uw lijden en zegt:
dit is mijn Lichaam, dat voor u gegeven wordt. Hierdoor
komt U in uw kruisoffer op het altaar. Ik buig eerbiedig en
bid zoals Thomas: mijn Heer en mijn God. Dan neemt de
priester de kelk met wijn en zegt: dit is mijn Bloed, dat
voor u en alle mensen wordt vergoten. Ik buig eerbiedig en

bid: mijn Heer en mijn Al.
Amen.
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Eucharistisch gebed:

Mysterie van het geloof

Lieve Jezus,
Er wordt gevraagd om te antwoorden op het grote geheim
dat net gebeurd is met de woorden: verkondigen wij het
mysterie van het geloof. Wij doen dat door te zeggen:
Heer, Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot
Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt.

Amen.
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Eucharistisch gebed:

Gedachtenis

Lieve Jezus,
De priester bidt nu eerst speciaal om te gedenken wat U
gedaan heeft: lijden, sterven, verrijzen en naar de hemel
gaan om daar voor ons een plaats klaar te maken. Dank U
wel, Heer! Help mij om mij al op de hemel te verheugen.
Amen.
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Eucharistisch gebed:

Aanbieding

Lieve Jezus,
De priester bidt nu speciaal om alles wat U voor ons
gedaan heeft aan de Vader aan te bieden als offer. Help
mij en alle mensen van de kerk om ons ook aan Hem aan
te bieden, zodat wij steeds meer op U gaan lijken.
Amen.
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Eucharistisch gebed:

Voorbede

Lieve Jezus,
De priester bidt nu speciaal voor de mensen voor wie U dit
offer brengt: voor ons allemaal. Zegen vooral onze paus en
onze bisschop, dat ze ons goed de weg naar de hemel
wijzen, en de overledenen, dat ze al in de hemel mogen
zijn.

Amen.
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Eucharistisch gebed:

Slotlofprijzing

Lieve God,
Het Eucharistisch gebed wordt nu afgesloten met deze
lofprijzing: 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. Wij antwoorden hierop:

Amen.
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Pater noster – onze Vader

Lieve God,
Wij bidden nu samen het gebed dat Jezus ons geleerd
heeft: 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. De priester bidt nog eens om
verlossing van alle kwaad. Wij antwoorden: want van U is
het

koninkrijk

en

de

kracht

eeuwigheid. Amen.
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en

de

heerlijkheid

in

Vrederitus

Lieve Jezus,

De priester vraagt U om vrede en eenheid. Dan wenst hij
ons dat toe met de woorden: de vrede des Heren zij altijd
met u. Wij wensen het ook de priester toe door te
antwoorden: en met uw geest. Soms vraagt de priester of
diaken om ook elkaar de vrede te wensen. Ik geef de
mensen om mij heen dan een hand en zeg: vrede van
Christus. Blijf met uw vrede bij ons allemaal, Heer.
Amen.
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Broodbreking

Lieve Jezus,

Net als bij het Laatste Avondmaal en op het kruis wordt
uw Lichaam nu voor ons gebroken. Als teken dat U bent
verrezen laat de priester een klein deel van de Hostie in
de kelk vallen: Lichaam en Bloed zijn één. Dank U wel dat
wij straks door de heilige Communie ook één worden met
U en elkaar.
Amen.
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Agnus Dei – Lam Gods

Lieve Jezus,

Terwijl de Hostie gebroken wordt zingen wij tot U, het
paaslam dat voor ons gebroken wordt: 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.
Amen.
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Stille voorbereiding

Lieve Jezus,

Het wordt nu even stil in de kerk. Straks mag ik U gaan
ontvangen in de heilige Communie. Wil U ervoor zorgen
dat ik hiervoor open mag staan en U in mijn leven laat
werken, zodat ik steeds meer word zoals U mij bedoelt?
Amen.
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Uitnodiging

Lieve Jezus,

De priester laat ons U zien in de heilige Hostie en zegt:
zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie
het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. Wij
antwoorden daarop, terwijl we ons op de borst kloppen:
Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt, maar
spréék en ik zal gezond worden.
Amen.
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Heilige Communie

Lieve Jezus,

Nu mag ik het Allerheiligste wat op aarde bestaat, uw
eigen Lichaam, ontvangen, en één met U worden. Ik kom
heel eerbiedig naar voren en ontvang en nuttig U nog
eerbiediger. Als de priester mij zegt: het Lichaam van
Christus, bevestig ik dat vol overtuiging:
Amen!
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Dankzegging

Lieve Jezus,

Nu bent U zo dicht bij mij als het maar kan zolang ik nog
niet bij U in de hemel ben. Ik maak het heel stil in mij om
U van harte te kunnen bedanken. Dank U wel, dat U zo
veel van mij houdt dat U in mij wil leven! Wil U altijd zo
dicht bij mij blijven, en mag ik dit ook steeds beseffen
tijdens mijn hele leven, tot ik in de hemel bij U thuis kom?
Amen.
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Gebed na de heilige Communie

Lieve God,

De priester vat ons dankgebed nog eens samen. Dank U
voor de gaven die wij net van U hebben mogen ontvangen,
het Lichaam en Bloed van uw Zoon. Laat ons altijd
dankbaar blijven voor uw gaven. Ik bevestig dit hardop:
Amen.
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SLOTRITEN

43

Begroeting

Lieve God,

In dit laatste deel van de heilige Mis spreekt de priester
ons eerst toe. Hij vertelt bijvoorbeeld hoe alles wat wij in
de

heilige

Mis

ontvangen

hebben,

uw

Woord

en

Sacrament, doorwerkt in ons gewone leven. Of hij geeft
ons praktische tips en mededelingen. In ieder geval
begroet hij ons met de woorden: De Heer zij met u. Dan
antwoorden wij: en met uw geest.
Amen.
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Zegen

Lieve God,

Wij eindigen het grote gebed van de heilige Mis weer met
het kruisteken. De priester geeft ons uw zegen die ons zal
beschermen met de woorden: zegene u de almachtige
God, Vader, Zoon en heilige Geest. Ik maak eerbiedig een
kruisteken en antwoord:
Amen.
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Wegzending

Lieve Jezus,

De heilige Mis is nu afgelopen en iedereen gaat weer naar
zijn eigen plek in de wereld. Maar we zijn niet meer
hetzelfde als eerst, want we zijn weer één geworden met
U en met elkaar. Daar ben ik heel blij om. Daarom zegt de
priester of diaken: gaat nu allen heen in vrede, en wij
zeggen daarop: wij danken God.
Amen.
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Dankzegging

Lieve Jezus,
De priester en zijn assistenten gaan nu de kerk uit. Net als
aan het begin kust hij het altaar, waarop U voor ons
gekomen bent. Wij houden van U, Begin en Einde! Soms
wordt er een lied gezongen en meestal orgel gespeeld. Ik
loop niet meteen weg, maar bid even na om U van harte te
danken voor het grote Geschenk dat ik heb gekregen. Als
ik de bank uitga, kniel ik voor U. Misschien steek ik nog
een kaarsje op bij uw moeder. Bij het naar buiten gaan
maak ik weer een kruisje met wijwater en bid stil: in de
naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
Amen.
47

ANDERE GEBEDEN
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