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Openingsriten

Intredezang Wij treden biddend in uw licht
Wij treden biddend in uw licht,
op U is onze hoop gericht,
die alles wat op aarde leeft
te allen tijd uw liefde geeft.

God, Vader, die van eeuwigheid,
het heil der mensen heeft bereid: 
geef, dat uw al verlossend woord
in groot vertrouwen wordt aanhoord.

Eerste lezing Ex. 34, 4b-6. 8-9
In die dagen besteeg Mozes ‘s morgens 
vroeg de Sinaï, zoals de Heer hem be-
volen had. De twee stenen platen nam 
hij mee. De Heer daalde neer in een 
wolk, kwam bij hem staan en riep de 
naam van de Heer uit. De Heer ging 
hem voorbij en riep: “De Heer! De 
Heer is een barmhartige en medelij-

dende God, groot in liefde en trouw.” 
Onmiddellijk viel Mozes op zijn knie-
en en boog zich neer. Toen sprak hij 
“Och Heer, wees zo goed en trek met 
ons mee. Dit volk is wel halsstarrig, 
maar vergeef toch onze misdaden en 
zonden, en beschouw ons als uw eigen 
bezit.”
Woord van de Heer. Wij danken God.

Kyrie Mis ‘Het brandende braambos’
Gloria Mis ‘Het brandende braambos’

Liturgie van het Woord

God, Zoon, die door uw offerdood
het nieuwe leven weer ontsloot; 
wij vragen dringend altijd weer:
bewaar ons in uw liefde, Heer.

God, goede Geest van heiligheid,
die allen in uw liefde lijdt,
breng allen samen en bewerkde een-
heid van de christenkerk. 

Antwoordpsalm Daniël 3, U komt de lof toe
Refrein: U komt de lof toe in alle eeuwen.

Tweede lezing 2 Kor. 13, 11 - 13
Broeders en zusters, laat alles weer 
goed komen, neemt mijn vermaning 
ter harte, weest eensgezind, bewaart de 
vrede, en de God van liefde en vrede zal 
met u zijn. Groet elkander met de hei-

lige kus. U groeten al de heiligen. De 
genade van de Heer Jezus Christus, de 
liefde van God en de gemeenschap van 
de Heilige Geest zij met u allen. Amen.
Woord van de Heer. Wij danken God.

Alleluia Apok. 1, 8
Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
God die is, en die was en die komt.



Geloofsbelijdenis gesproken
Acclamatie voorbeden Heer, onze Heer, ontferm U over ons.

Eucharistische Liturgie

Sanctus Mis ‘Het brandende braambos’
Acclamatie Eucharistisch gebed Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
Onze Vader gesproken
Agnus Dei Mis ‘Het brandende braambos’

De geestelijke communie
Mijn Jezus, ik geloof dat U 
in het Allerheiligst Sacrament tegenwoordig bent.
Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart te verwelkomen.
Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen,
vraag ik van U de genade van de geestelijke communie.
Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader.
Draag mij in uw Geest, en laat mij nooit van U gescheiden worden.
Amen.

Communiezang Brood zal Ik u geven
Refrein: Geef ons dit brood altijd, uw woorden zijn woorden van eeuwig leven; 
wie anders zou het ons geven.

Slotriten

Zegen en wegzending
Lied na de zegen Geest die vuur en liefde zijt
O zalig licht, Drievuldigheid,
die een in hart en wezen zijt,
de grote zon verzinkt in nacht,
o licht, houd in ons hart de wacht.

U loven we in de dageraad,
U smeken wij des avonds laat,
geef dat ons lied uw lof verspreidt
van eeuwigheid tot eeuwigheid.

Evangelie Joh. 3, 76-78
In die tijd zei Jezus tot Nikodemus: 
“Zozeer heeft God de wereld liefgehad,
dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft 
gegeven, opdat alwie in Hem gelooft, 
niet verloren zal gaan, maar eeuwig 
leven zal hebben. God heeft zijn Zoon 
niet naar de wereld gezonden om de 

wereld te oordelen, maar opdat de we-
reld door Hem zou worden gered. Wie 
in Hem gelooft, wordt niet geoordeeld, 
maar wie niet gelooft, is al veroordeeld
omdat hij niet heeft geloofd in de 
Naam van de eniggeboren Zoon van 
God.”
Woord van de Heer. Wij danken God.

Aan God de Vader zij de eer,
aan God de Zoon voor immermeer,
aan God de Geest die troost en leidt
zij lof nu en te allen tijd.


