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Intredelied (ZJ 549) 
Dit huis, gereinigd en versierd, 
waar Gods gemeente bruiloft viert, 
staat voor de eredienst gereed, 
wij komen hier in lief en leed. 
 
Wie voor ons leefden gingen heen.  
Dit oude huis van hout en steen 
Bleef staan als een gebed tot U. 
Wij bidden mee, verhoor ons nu. 
 
In geest en waarheid bidden wij, 
dat Christus in ons midden zij. 
Hem love al wat adem heeft. 
Hem love wat op aarde leeft. 
 
En laat eendrachtig samenzijn 
op ons gebed dat amen zijn. 
Kom haastig, Here Jezus, kom 
en maak ons tot uw heiligdom! 
 
Kruisteken, zegenwens en openingswoord 
 
De Blijde Boodschap maakt ons duidelijk  

dat niemand is uitgesloten van Gods ontferming.  

Goed nieuws voor ons allen, maar ook een opdracht  

om een hart te hebben, even wijd als dat van God. 

Laten wij ons daarom toevertrouwen  

aan Gods liefde-zonder-grenzen   

en samen bidden: ‘Heer, heb medelijden met mij.’  

 

Kyrie (ZJ 1f) 
Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. 
Heer Jezus, aan armen en kleinen, bedroefden en zondaars, 
Brengt Gij woorden van hoop en troost, 
wij vragen U, ontferm U over ons. 
Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. 
Christus, die het geknakte riet niet breekt, 
en de kwijnende vlaspit niet dooft, 
wij bidden U, ontferm U over ons. 
Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. 



Heer Jezus, wees onze Herder en Gids, 
toon ons de weg naar de Vader, 
wij smeken U, ontferm u over ons. 
Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. 
 
Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen,  
onze zonden vergeven, en ons geleiden tot het eeuwig leven. 
 
Gloria (ZJ 42) 
Ere zij God in den hoge. 
Vrede op aarde voor alle mensen, 
voor alle mensen van goede wil. 
Wij loven U, belijden, aanbidden U, 
Brengen U dank want groot is uw heerlijkheid. 
Heer God, Koning van het heelal, 
Heer, onze God, onze Vader almachtig. 
O ééngeboren Zoon, Jezus Christus, 
Lam van God voor de zonden van de wereld; 
Zoon van de Vader, ontferm U over ons. 
Zoon van de Vader, ontferm U over ons. 
Gij immers draagt de zonden van de wereld, 
neem dan onze gebeden ter harte. 
Gij aan de rechterhand van de Vader, 
Neem ons ter harte, ontferm U over ons. 
Want Gij alleen zijt de Heilige, de Heer, 
Gij zijt alleen de Allerhoogste, Jezus Christus. 
Eer aan de Vader, de Zoon en de Geest, 
in alle eeuwen der eeuwen. Amen. 
 
Openingsgebed 

Heer God, 

Gij zijt een toevlucht voor wie zijn zwakheid kent, 

een kracht voor wie zich wendt tot U. 

Bevestig ons in het geloof; 

dat wij uw Naam verkondigen 

aan alle volken, die Gij geroepen hebt. 

Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, 

die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest, 

God, door de eeuwen der eeuwen. 

 

  

 

 

 

 



JESAJA 56,1.6-7 

Eerste lezing uit de profeet Jesaja 

 

 
  

Zo spreekt God de Heer: 

'Onderhoudt het recht en doet wat rechtvaardig is, 

want mijn heil is in aantocht, 

mijn gerechtigheid zal zich openbaren. 

De vreemdelingen die zich bij de Heer aansluiten 

om Hem te dienen, 

die zijn naam met liefde vereren 

en zijn dienaren willen zijn, 

allen die de sabbat onderhouden en hem niet onteren, 

die trouw blijven aan mijn verbond, 

hen breng Ik naar mijn heilige berg 

en Ik geef hun vreugde in mijn huis van gebed. 

Hun brand- en slachtoffers 

zullen Mij aangenaam zijn op mijn altaar, 

want mijn huis zal worden genoemd: 

een huis van gebed voor alle volken.' 

 

Antwoordpsalm (Psalm  67) ZJ P 88 

Geef dat de volken U eren, o God.  

 

God zij ons genadig en zegene ons,  

Hij late zijn aanschijn over ons lichten,  

opdat men op aarde uw wegen mag kennen  

in alle landen uw heil. 

 

Geef dat de volken U eren, o God. 

 

Laat alle naties van vreugde juichen  

omdat Gij de volken rechtvaardig regeert  

en alles op aarde bestuurt. 



Geef dat de volken U eren, o God.  

 

Geef dat de volken U eren, o God,  

dat alle volken U eren.  

God geve ons zó zijn zegen  

dat heel de aarde hem vreest.  

 

Geef dat de volken U eren, o God. 

 

ROMEINEN 11,13-15.29-32 

Tweede lezing uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome 

 
  

Broeders en zusters, 

Ik, Paulus, richt mij nu tot u 

die uit het heidendom gekomen zijt. 

Ik ben weliswaar apostel der heidenen, 

maar ik schat dit ambt juist hierom zo hoog, 

omdat ik hoop 

daardoor mijn eigen volk tot naijver te prikkelen 

en er althans enigen van te redden. 

Want als hun verwerping de wereld verzoening heeft gebracht, 

wat kan dan hun aanneming anders betekenen 

dan leven uit de doden? 

Maar God kent geen berouw over zijn genadegaven 

noch over zijn roeping. 

Zoals gij eertijds aan God ongehoorzaam zijt geweest, 

thans echter, dankzij de ongehoorzaamheid van Israël, 

ontferming hebt gevonden, 

zo is thans Israël op zijn beurt ongehoorzaam geworden, 

opdat het ten gevolge van de u betoonde ontferming, 

eveneens erbarming zou vinden. 

Zo heeft God allen in ongehoorzaamheid opgesloten 

om allen in te sluiten in zijn ontferming. 

  

 



Alleluia (ZJ 4 a) 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia (bis) 

Ik ben het levende brood, voor het leven van de wereld.  

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 

 

MATTEÜS 15,21-28 

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs 

 
  

In die tijd trok Jezus zich terug naar de streek van Tyrus en Sidon. 

Op een gegeven ogenblik 

trad een Kananeese vrouw uit dat gebied naar voren, 

luid roepend: 

'Heb medelijden met mij, Heer, Zoon van David! 

Mijn dochter is van een duivel bezeten 

en wordt verschrikkelijk gekweld.' 

Maar Jezus gaf haar in het geheel geen antwoord. 

Toen wendden zijn leerlingen zich tot Hem met het verzoek: 

'Stuur die vrouw toch weg, 

want ze blijft ons achterna roepen.' 

Hij antwoordde: 

'Ik ben alleen maar tot de verloren schapen 

van het huis van Israël gezonden.' 

Maar de vrouw kwam naderbij, 

wierp zich voor zijn voeten neer en zei: 

'Heer, help mij !' 

Hij gaf haar ten antwoord: 

'Het is niet goed het brood dat voor de kinderen bestemd is, 

aan de honden te geven.' 

'Toch wel, Heer, - sprak zij - 

want de honden eten immers toch ook de kruimels 

die van de tafel van hun meesters vallen.' 

Daarop zei Jezus haar: 

'Vrouw, ge hebt een groot geloof!" 



'Uw verlangen wordt ingewilligd.' 

En van dat ogenblik was haar dochter genezen. 

 

 

Acclamatie   (ZJ 8 c) 

U komt de lof toe, U het gezang,  

U alle glorie, o Vader, o Zoon, o heilige Geest  

in alle eeuwen der eeuwen. 
 

Homilie 

Credo 

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, 

en geboren uit de Maagd Maria; 

die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 

gekruisigd is, gestorven en begraven; 

die neergedaald is ter helle, 

de derde dag verrezen uit de doden; 

die opgevaren is ten hemel, 

en zit aan de rechterhand van God, zijn 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 vergiffenis van de zonden; 

de verrijzenis van het lichaam; 

het eeuwig leven. 

Amen. 

 

Voorbede (Acclamatie ZJ 10c) 
 
C. Wij  mogen onze zorgen en onze hoop toevertrouwen aan God, die vol ontferming is.  
  
L. Voor landbouwers en seizoenarbeiders   
die afhankelijk zijn van een goede oogst.  
Dat de aarde vruchtbaar mag zijn, en het weer gunstig,  
opdat er voldoende voedsel  
duurzaam en eerlijk verdeeld kan worden.  
  
 



Voor de pelgrims en bedevaarders die hun reis  
dit jaar niet kunnen laten doorgaan door de coronacrisis.  
Dat ze geholpen worden om de innerlijke pelgrimstocht te maken  
– van het hoofd naar het hart –  
daar waar ze leven. 
  
Voor de volkeren en religies van de wereld.  
Dat ze de middelen en de krachten bundelen  
om te werken aan vrede en aan rechtvaardiger structuren  
waarbij niemand van de samenleving wordt uitgesloten.  
  
Voor de Kerk in onze streken.  
Dat ze zich niet in zichzelf opsluit,  
maar zich laat bijstaan door de Heilige Geest  
om een gastvrije en missionaire gemeenschap te zijn. 
  
C. Barmhartige Vader,  
deze gebeden en al wat nog leeft in ons hart  
bieden wij U aan,   
vertrouwend op uw grenzeloze liefde  
en op de hulp van uw Geest.  
Door Christus onze Heer.  
  
 

Offerande (orgelspel) 

 

Gebed over de gaven 

Heer, 

breng ons door deze maaltijd samen 

tot één heilig volk. 

Laat ons dankzeggen om Jezus, uw Zoon, 

en beziel ons met zijn geest, 

vandaag en tot in eeuwigheid. 

 

 

PREFATIE  (van de zondagen door het jaar  III)  

 

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.  

 

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.  

 

Uw grootheid is niet te doorgronden:  

in uw goddelijke kracht  

zijt Gij de zwakke mens te hulp gekomen.  

Uit onze eigen sterfelijkheid  

hebt Gij het geneesmiddel ten leven genomen,  

en aan hen die verloren waren,  

hebt Gij langs de weg van hun ondergang  

behoud en redding gebracht door Christus onze Heer.  

 

Door wie de engelen, die eeuwig staan voor uw troon,  

U vol vreugde aanbidden, Koning in majesteit.  

Laat nu ook onze stemmen  

meeklinken in dit koor, wij smeken U –  

en dat ook onze hulde wordt gehoord  

als voor uw troon dit lied wordt aangeheven:  

 

 

HEILIG   (ZJ 42)  

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. 

 

Eucharistisch gebed 

 

Onze Vader 

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. 

 

Vredesgebed 

 

Lam Gods (ZJ 42)  

Lam Gods dat draagt de zonden van de wereld, ontferm U over ons. 



Lam Gods dat draagt de zonden van de wereld, ontferm U over ons. 

Lam Gods dat draagt de zonden van de wereld, geef ons uw vrede. 

 

Communie (Panis angelicus) 

Communielied (ZJ 579) 

Uw Koninkrijk komt, vrede en vreugde,  

waar mensen blij zijn om uw genade,  

waar mensen goed zijn voor elkaar.  

Uw Koninkrijk komt. De Heer zij met ons.  

 

Uw Koninkrijk kom, vrede en vreugde,  

waar mensen bidden, danken en zingen,  

waar mensen luisteren naar uw woord.  

Uw Koninkrijk komt. De Heer zij met ons.  

 

Uw Koninkrijk komt, vrede en vreugde,  

waar mensen geloven in uw liefde,  

waar mensen vertrouwen in uw kracht.  

Uw koninkrijk komt. De Heer zij met ons.  

 

Uw Koninkrijk komt, vrede en vreugde,  

waar mensen leven naar uw geboden,  

als mensen gaan waar Gij ze zendt.  

Uw koninkrijk komt.  

De Heer zij met ons. 

 

 

 

Slotgebed 

Heer, 

Gij hebt voor ons een overvloedige maaltijd bereid; 

brood van eeuwig leven hebt Gij ons geschonken. 

Wij danken U om deze gaven. 

Laat alles wat wij doen, 

een lofzang zijn voor U. 

Door Christus, onze Heer. 

 

 

 

 

 

 

 



SALVE REGINA 

Salve, Regina,  

Mater misericordiae, 

vita, dulcedo,  

et spes nostra, salve. 

Ad te clamamus, exsules filii Evae. 

Ad te suspiramus, gementes et flentes 

in hac lacrimarum valle. 

 

 

Eia, ergo, advocata nostra, illos tuos 

misericordes oculos ad nos converte; 

et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis 

post hoc exsilium ostende. 

O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria. 

 

Wees gegroet, koningin,  

moeder van barmhartigheid; 

ons leven, onze vreugde en onze hoop, 

wees gegroet. 

Tot u roepen wij, ballingen, kinderen 

van Eva; 

tot u smeken wij, zuchtend en wenend 

in dit dal van tranen. 

 

Daarom dan, onze voorspreekster, 

sla op ons uw barmhartige ogen; 

en toon ons, na deze ballingschap, 

Jezus, de gezegende vrucht van uw 

schoot. 

O goedertieren, o liefdevolle, o zoete 

maagd Maria. 

 

ZEGEN EN ZENDING 

 
 


