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OPENINGSRITEN 

 
Openingslied:  Wij zoeken U als wij samen komen 
Allen gaan staan 
 

Wij zoeken U als wij samen komen, 
hopen dat Gij aanwezig zijt. 
Hopen dat zij voor ons gaan verwoorden, 
waarheid en leven, de bron van bestaan. 
 

Wij horen U in oude woorden, 
hopen dat wij uw stem verstaan. 
Hopen dat zij voor ons gaan verwoorden 
waarheid en leven, de bron van bestaan. 
 

Wij breken brood en delen het samen, 
hopen dat het wonder geschiedt. 
Hopen dat wij op hem gaan gelijken, 
die ons dit teken als spijs achterliet. 
 

Wij vragen U om behoud en zegen, 
hopen dat Gij ons bidden hoort. 
Hopen dat Gij ons adem zult geven: 
geestkracht die mensen tot vrede bekoort. 
 
 
Kruisteken en begroeting: 

Pr: In de naam van de Vader en de Zoon en de H. Geest. 
A: Amen. 
Pr: De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God 
  en de gemeenschap van de heilige Geest zij met u allen. 
A: En met uw Geest. 
 
 
Woord van welkom 
Allen gaan zitten 

 
 
De kinderen worden uitgenodigd voor  
de kinderwoorddienst 
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Schuldbelijdenis: 

A:  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. 

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

A:  Amen. 
 
 
Kyrie  (uit de Bonifatiusmis) 

Vz: Kyrie eleison  
Christe eleison  
Kyrie eleison 

 
 
Gloria  (uit Taize) 
Refr.: Gloria, in excelsis Deo. Gloria voor God onze Heer. 

Gloria, want Hij brengt ons vrede, glorie in excelsis Deo. 
 

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.   
Gloria…..  
 

Heer God, hemelse koning, God almachtige Vader.  
Heer eniggeboren Zoon, Jezus Christus.  
Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader.    
Gloria…… 
 

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.   
Gloria…… 
 

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. 
Gloria……. 
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Openingsgebed 

 
 

LITURGIE VAN HET WOORD 

 
 
Lezing: Franciscus en de wolf van Gubbio 
 

Maandenlang hadden de burgers van Gubbio in angst geleefd 
vanwege een enorme, verschrikkelijke, woeste wolf, die zowel 
mensen als dieren aanviel. Nu is Franciscus in de stad. Franciscus, 
de grote dierenvriend. Eerst geloofden maar een paar mensen dat 
hij met dieren kon praten. Maar vandaag gelooft de hele stad het. 
 

Vanmorgen brengt Franciscus een 
bezoek aan de wolf. "Kom eens hier, 
broeder Wolf", zegt hij. "Je hebt 
nogal wat schade aangericht in de 
buurt. Iedereen is als de dood voor 
jou. Ik wil dat het vrede wordt tussen 
jou en hen. Je mag ze niet langer 
kwaad doen. En zij zullen jou niet 
langer nazitten met hun honden."  

 

De wolf loopt op Franciscus af, buigt zijn kop en is zo mak als een 
lammetje. Dan gaat hij mooi zitten en geeft hem een poot, alsof hij 
wil zeggen: "Ik beloof dat ik van nu af aan niemand meer kwaad 
doe." Franciscus neemt de wolf mee naar de stad. 
 

Nu durven de burgers, ook de kinderen, het plein op te gaan, waar 
Franciscus met de wolf naast hem, op hen wacht. "Luister", zegt hij. 
"Broeder Wolf hier heeft beloofd vrede te sluiten met jullie. Maar dan 
moeten jullie beloven dat jullie hem elke dag zoveel voedsel geven 
als hij nodig heeft." Dat beloven de mensen. En weer geeft de wolf 
Franciscus een poot. Het is vrede! Iedereen staat verwonderd over 
de kracht van de liefde die Franciscus verbindt met alle schepselen. 
 
(Vrij naar Guido Visconti, Een hart van goud, 2003, GenS / Halewijn) 
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Tussenzang:  Wil je opstaan en mij volgen  

Wil je opstaan en mij volgen als ik noem je naam? 
Wil je dienen in ’t verborgen zonder roem of faam? 
Wil je leven op de wind, broos en kwetsbaar als een kind? 
Zul je geven wat Ik vind in jou en jij in Mij? 
 

Wil je gaan op nieuwe wegen steil en ongewis? 
Wil je zijn tot hoed’ en zegen voor wie vreemd’ling is? 
Val je niet een mens te hard die in leugens is verward? FF 
Hoor je ’t kloppen van mijn hart in jou en jij in Mij? 
 

Wil je gids zijn voor de blinde die je smeekt: ‘Help mij!’ 
Wil je vechten voor een kind, gevangen en onvrij? 
Zie je in ontferming aan, ieder die alleen moet gaan, 
opdat groeie mijn bestaan in jou en jij in Mij? 
 

Heer van liefde en van licht vervul mij met uw Geest. 
Laat mij zijn op U gericht, en maak mij onbevreesd. 
Dat ik in uw voetspoor ga, uw ontferming achterna, 
en met lijf en ziel besta in U en Gij in mij. 
 
 
Alleluia  
Allen gaan staan 
 

Alleluia 
Uw woorden, Heer, zijn geest en leven, 
Gij hebt woorden van eeuwig leven. 
Alleluia 
 
 
Evangelie: Mc. 1, 21-28 
  

D: De Heer zij met u 
A: En met uw geest 
D: Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus 

volgens Marcus  
A: Lof zij U, Christus 
 

In die tijd kwamen Jezus en zijn leerlingen in Kafarnaüm, en op de 
eerstvolgende sabbat ging Hij naar de synagoge waar Hij als leraar 
optrad. De mensen waren buiten zichzelf van verbazing over zijn 
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leer, want Hij onderrichtte hen niet zoals de Schriftgeleerden maar 
als iemand die gezag bezit. Er bevond zich in hun synagoge juist 
een man die in de macht was van een onreine geest en luid begon 
te schreeuwen: “Jezus van Nazareth, wat hebt Gij met ons te 
maken? Ge zijt gekomen om ons in het verderf te storten. Ik weet 
wie Gij zijt de Heilige Gods.” Jezus voegde hem toe: “Zwijg stil en ga 
uit hem weg.” De onreine geest schudde hem heen en weer, gaf nog 
een luide schreeuw en ging uit hem weg. Allen stonden zo verbaasd 
dat ze onder elkaar vroegen: “Wat betekent dat toch? Een nieuwe 
leer met gezag! Hij geeft bevel aan de onreine geesten en ze 
gehoorzamen Hem.” Snel verspreidde zijn faam zich naar alle 
kanten over heel de streek van Galilea. 
 

Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Alleluia 

 
 
Verkondiging 
Allen gaan zitten 

 
 
Geloofsbelijdenis 
Allen gaan staan 
 

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  
Allen gaan zitten 

 
Acclamatie bij de voorbede 

Heer, wees ons met uw goedheid nabij 
 
 

EUCHARISTISCHE LITURGIE 

 
 
Offerande 
 
Offerandelied:  Geven 

Zag je ooit de eerste stralen, van een gouden zomerzon, 
of de regenboog in druppels, van fonteinen of een bron. 
 

Zie je om naar juist degene, die maar zelden wordt gezien. 
Maak je tijd voor echte aandacht, en een schouderklop misschien. 
 

Refr.: Leef je om jezelf te geven, omdat God zich gaf voor jou. 
 Dan zijn zelfs de kleinste daden, tekens van zijn grote trouw. 
 

Heb je oor voor iemand anders, die een klankbord nodig heeft, 
en bemoedigen jouw woorden, wel een mens die eenzaam leeft. 
 
 
Bereiding van de gaven 

Pr: 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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Het Eucharistisch Gebed 
Allen gaan staan 
 

Pr: De Heer zij met u. 
A: En met uw geest. 
Pr: Verheft uw hart. 
A: Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
Pr: Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 
A: Hij is onze dankbaarheid waardig. 
 
 Prefatie VIII van de zondagen door het jaar 

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 uw kinderen die door de zonde van U waren 
vervreemd, opnieuw bij U willen samenbrengen door het bloed van 
uw Zoon en de kracht van de Geest: één volk, uit de drieëne God, 
lichaam van Christus, tempel van de Geest, uw kerk op aarde: tot lof 
van uw veelvoudige wijsheid! 
Daarom, met de koren van de engelen, loven en aanbidden wij U  
en zingen vol vreugde: 
  
Sanctus  (uit de Bonifatiusmis) 

Vz: Sanctus, sanctus, sanctus! Deus Sabaoth! 
A: Sanctus, sanctus, sanctus! Deus Sabaoth! 
Vz: Pleni sunt caeli et terra gloria tua! 
A: Hosanna in excelsis Deo! Hosanna in excelsis!  
 Hosanna in excelsis Deo! Hosanna in excelsis! 
Vz: Benedictus qui venit in nomine Domini! 
A: Hosanna in excelsis Deo! Hosanna in excelsis! 
 Hosanna in excelsis Deo! Hosanna in excelsis! 
 
 Eucharistisch gebed IIc 

Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig 
dan deze gaven met de dauw van uw heilige Geest, dat zij voor ons 
worden tot Lichaam en Bloed van Jezus Christus onze Heer. 
 

Toen Hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam,  
nam Hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het zijn 
leerlingen met deze woorden:  
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NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN, WANT DIT IS MIJN LICHAAM,  
DAT VOOR U GEGEVEN WORDT. 
  

Zo nam Hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de 
dankzegging uit, en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden:  
 

NEEMT DEZE BEKER EN DRINKT HIER ALLEN UIT, WANT DIT IS DE 

BEKER VAN HET NIEUWE ALTIJDDURENDE VERBOND, DIT IS MIJN 

BLOED DAT VOOR U EN ALLE MENSEN WORDT VERGOTEN TOT 

VERGEVING VAN DE ZONDEN.  
BLIJFT DIT DOEN OM MIJ TE GEDENKEN.  
 
Verkondigen wij het mysterie van het geloof. 
  

A.: Als wij dan eten van dit brood  
en drinken uit deze beker, 
verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. 

 

Zijn dood en verrijzenis indachtig, God, bieden wij U aan het 
levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken U omdat Gij ons 
waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst 
te verrichten. Zó delen wij in het Lichaam en Bloed van Christus en 
wij smeken U dat wij door de heilige Geest worden vergaderd tot één 
enige kudde.  
 

Denk toch, Heer, aan uw kerk, verspreid over de hele wereld, dat 
haar liefde volkomen wordt, één heilig volk met Franciscus, onze 
paus, en Willem, onze bisschop, en allen die uw heilig dienstwerk 
verrichten. 
  

Gedenk ook onze broeders en zusters die reeds ontslapen zijn in de 
hoop der verrijzenis, ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. 
Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. 
  

Wij vragen U, ontferm U over ons allen, opdat wij tezamen met de 
maagd Maria, de moeder van Christus, met de heilige Jozef, haar 
bruidegom, met de apostelen, met de heilige Suitbertus en de heilige 
Paus Johannes 23e  en met alle heiligen, die hier eens leefden in uw 
welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwig leven deelachtig 
te zijn en U loven en eren. Door Jezus Christus, uw Zoon. 
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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.  
A: Amen. 
 

 
 
De kinderen komen terug van  
de kinderwoorddienst. 

 
 
 
 

COMMUNIERITUS 

 
 
Gebed des Heren: Onze Vader (gebeden) 
 
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 
maar verlos ons van het kwade.  

  
Pr:  Verlos ons, Heer, van alle kwaad,  

geef genadig vrede in onze dagen,  
dat wij, gesteund door uw barmhartigheid,  
altijd vrij mogen zijn van zonde,  
en beveiligd tegen alle angst en onrust,  
terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop,  
de komst van onze Verlosser Jezus Christus.  

 
A:  Want van U is het koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid 

in eeuwigheid. 
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Vredesritus 

Pr:  Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd: 
“Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u”. Let niet op onze 
zonden, maar op het geloof van uw kerk; vervul uw belofte:  
geef vrede in uw naam en maak ons één.  
Gij die leeft in eeuwigheid. 

A:  Amen. 
Pr:  De vrede van de Heer zij altijd met u. 
A:  En met uw geest. 
D:  Wens elkaar de vrede! 
 
Vredeslied:  Werktuig van vrede – GvL 649 
Wees werktuig van vrede, want liefde blust haat 
en eenheid heelt breuken, ontzenuwt het kwaad. 
Breng hoop in de wanhoop, geef troost onverwacht, 
droog bittere tranen, verhelder de nacht. 
 

Dat maakt je gelukkig, van binnen heel rijk. 
Zo bouwen wij mensen aan Gods koninkrijk. 
Wie geeft zal ontvangen, nooit leeg is je hand. 
Zelfs dood zul je leven. God staat aan jouw kant. 
 
 

Breken van het brood 
 
 

Agnus Dei  (Uit de Bonifatiusmis) 
Vz: Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,  
A: miserere nobis. 
Vz: Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,  
A: miserere nobis. 
Vz: Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,  
A: dona nobis pacem. 
 
 

Uitnodiging tot de Communie: 
Pr: Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. 
  Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. 
A: Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt,  
  maar spréék en ik zal gezond worden. 
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Gezang bij de communie:  I will follow Him 

I will follow Him 
Follow Him wherever He may go 
And near Him, I always will be 
For nothing can keep me away 
He is my destiny 
 

I will follow Him 
Ever since He touched my heart I knew 
There isn't an ocean too deep 
A mountain so high it can keep 
Keep me away, Away from his love 
 

I love Him!, I love Him!, I love Him! 
And where He goes. 
I'll follow!, I'll follow!, I'll follow! 
 
Vertaling: Ik zal Hem altijd volgen. 
 Waarheen Hij ook zal gaan. 
 Hij raakte mijn hart, waardoor 
 ik wist dat ik bij Hem wil zijn 
 Ik hou van Hem,  
 Hij is mijn ware liefde, voor altijd 

 
Gebed na de communie 

 
SLOTRITEN 

 
Mededelingen 

 
Zegen en wegzending 
Allen gaan staan 
 

Zegenbede:  De levende zegene u – GvL 344 

Vz: De Levende zegene en behoede u. 
De Levende doe zijn aangezicht over u lichten, 
en zij u genadig. 
De Levende verheffe zijn aangezicht over u, 
en geve u vrede. 
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A: Zegen ons en behoed ons, 
doe lichten over ons uw aangezicht  
en wees ons genadig. 
Zegen ons en behoed ons, 
doe lichten over ons uw aangezicht  
en geef ons vrede. 
 

Pr: Zegene u de almachtige God:  
de Vader, de Zoon en de heilige Geest. 

A: Amen. 
 

D: Gaat nu allen heen in vrede. 
A: Wij danken God. 
 
 

Na deze viering gaan we de dieren zegenen 
die jullie hebben meegebracht. 

 
 
Slotlied: Door de wereld gaat een woord  
 

Door de wereld gaat een woord 
en het drijft de mensen voort. 
Breek uw tent op, ga op reis, 
naar het land wat ik u wijs. 
 

Refr: Here God, wij zijn vervreemden, 
 door te luisteren naar Uw stem. 
 Breng ons saam met Uw ontheemden, 
 naar het nieuw Jeruzalem. 
 

Menigeen ging zelf op pad, 
daar hij thuis geen vrede had. 
Eeuwig heimwee spoort hem aan, 
laat ook hem het woord verstaan.  
 

Velen, die de moed begaf, 
blijven staan, of dwalen af. 
Hunkerend naar hun oude land, 
reisgenoten, grijp hun hand. 
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Ter overdenking:  Het verhaal over de twee wolven 
  

Op een avond vertelde een oude Cherokee,  
zijn kleinzoon over een strijd , 
die zich binnen in elk mens afspeelt. 
Hij zei: "De strijd is een vreselijk gevecht, 
en gaat tussen twee wolven." 
De ene is slecht - hij is woede, jaloezie, hebzucht,  
arrogantie, zelfmedelijden, wrok, leugens, valse trots en ego. 
De ander is goed - hij is vreugde, vrede, liefde, hoop,  
nederigheid, vriendelijkheid, empathie, vrijgevigheid,  
waarheid, mededogen en geloof. 
Deze strijd is in jou en in ieder mens." 
  

De kleinzoon dacht er even over na en vroeg toen:  
"Welke wolf zal winnen?" 
De oude Cherokee antwoordde eenvoudig:  
"Degene die je voedt". 
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