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De inhoud van dit boekje is genomen uit het (rode) Kerkboek 
van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland (uitgave 1993).  

Dit betreft de "Viering van de Eucharistie" vanaf blz. 413. 

De eucharistische gebeden zijn hier niet opgenomen. 

Eveneens zijn niet opgenomen de gebeden van de zondagen 
en (hoge) feestdagen door het kerkelijk jaar.  

Dit betreft:  
 het Gebed van de dag,   
 het Gebed over de gaven,   
 de Prefatie (aan het begin van het Eucharistische gebed) 
 het Gebed na de communie    

 

Voor:  
♦ Heer ontferm U (Kyrie eleison)  
♦ De lofzang "Gloria"  
♦ Heilig zie het betreffende Eucharistisch gebed. 
♦ Lam Gods  

wordt het (blauwe) gezangboek gebruikt. Daarin zijn 
(achterin) 28 Missen opgenomen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Opnieuw) uitgewerkt, 
Lutjebroek, 2002. 
 
SWdV 
 



Viering van de eucharistie 

Introïtus   (intochtslied) 
De gemeente staat op, als de priester met de dienaars binnenkomt.  
In vieringen met een plechtig karakter kan de priester de altaartafel bewieroken. 
In diensten zonder zang kan een openingspsalm worden gebeden. 

Inleiding 
De priester kan vervolgens de gemeente begroeten: 

Genade zij u en vrede  
van God onze Vader,  
van Jezus Christus, de Heer  
en van de heilige Geest. 

Amen. 
Ook kan hij zeggen: 

Ik zal opgaan tot het altaar Gods, 
tot God, die altijd weer mijn ziel met vreugd vervult. 

Schuldbelijdenis 
De gemeente knielt. 

 Onze hulp is in de Naam van de Heer, 
die hemel en aarde gemaakt heeft. 

Vervolgens spreken priester en gemeente de schuldbelijdenis uit op een van de 
volgende wijzen: 

a)  

Ik belijd aan de almachtige God,  
voor al zijn uitverkorenen in hemel en op aarde  
en voor u, broeders en zusters,  
dat ik gezondigd heb  
met gedachte, woord en daad  
en in al wat ik heb nagelaten,  
door mijn schuld, mijn schuld, mijn grote schuld. *) 

                                                           
*)  Bij deze woorden slaat men zich driemaal op de borst. 
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Daarom vraag ik de heilige maagd Maria,  
alle heiligen en u, broeders en zusters,  
bij de Heer onze God voor mij te willen bidden. 

De almachtige God zij u genadig, 
vergeve u uw zonden  
en geleide u tot het eeuwige leven. 

Amen. 

Ik belijd aan de almachtige God,  
voor al zijn uitverkorenen in hemel en op aarde  
en voor u, vader,  
dat ik gezondigd heb  
met gedachte, woord en daad  
en in al wat ik heb nagelaten,  
door mijn schuld, mijn schuld, mijn grote schuld. *) 
Daarom vraag ik de heilige maagd Maria,  
alle heiligen en u, vader,  
bij de Heer onze God voor mij te willen bidden. 

De almachtige God zij u genadig,  
vergeve u uw zonden  
en geleide u tot het eeuwige leven. 

Amen. 

De almachtige en barmhartige Heer  
verlene ons kwijtschelding,  
ontbinding en vergeving van onze zonden. 

Amen. 
b)  

Een andere mogelijkheid voor de schuldbelijdenis is de volgende: 

Laten wij onze schuld belijden  
in vertrouwen op Gods barmhartigheid. 

Voor U belijden wij,  
almachtige God,  
voor heel uw kerk  
en voor elkaar,  
dat wij gezondigd hebben,  
in gedachte, woord en daad,  

                                                           
*)  Bij deze woorden slaat men zich driemaal op de borst. 

2 



in het kwade, dat wij gedaan hebben  
en in het goede dat wij hebben nagelaten.  
Ontferm U over ons,  
vergeef ons onze zonden,  
en geef dat wij U mogen dienen;  
vernieuw daartoe ons leven  
door Christus, onze Heer. 

De almachtige en barmhartige God zij ons genadig,  
vergeve onze zonden  
en geleide ons tot het eeuwige leven. 

Amen. 

Kyrie eleison (zie opgegeven Mis-nummer) 
Koor en gemeente zingen beurtelings of in een dienst zonder zang zeggen 
priester en gemeente afwisselend: 

Heer, ontferm U. 
Heer, ontferm U. 

Christus, ontferm U. 
Christus, ontferm U. 

Heer, ontferm U. 
Heer, ontferm U. 

Kyrie eleison. 
Kyrie eleison. 

Christe eleison. 
Christe eleison. 

Kyrie eleison. 
Kyrie eleison. 

Na het Kyrie eleison volgt op alle dagen waarop witte of rode gewaden gedragen 
worden de lofzang 'Gloria'. Deze kan ook op de zondagen door het jaar gezongen 
worden. Op weekdagen zonder feestelijk karakter en wanneer de paarse gewaden 
worden gedragen komt de lofzang steeds te vervallen. 

De lofzang "Gloria" (zie opgegeven Mis-nummer) 

De gemeente gaat zitten. 

Glorie zij aan God in den hoge. 

En op aarde vrede  
de mensen die Hij liefheeft.  
Wij loven U, wij prijzen U,  
wij aanbidden U, wij verheerlijken U.  
Wij zeggen U dank,  
want groot is uw heerlijkheid.  
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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,  
neem aan ons ootmoedig smeken.  
Gij die zetelt ter rechterhand van de Vader,  
ontferm U over ons. 

Want Gij alleen zijt heilig,  
Gij alleen Heer,  
Gij alleen de Allerhoogste,  
Jezus Christus,  
met de heilige Geest  
in de heerlijkheid van God de Vader. 
Amen. 

Gebed van de dag (volgens het kerkelijk jaar) 

De Heer zij met u. 
En met uw geest. 

Laat ons bidden. 
Na een korte stilte zingt of zegt de priester het gebed dat voor de dag of voor de 
desbetreffende gelegenheid (gebed van het feest) staat aangegeven.  
De gemeente antwoordt: 

Amen. 

De lezingen: 
Voor zon- en feestdagen staan steeds drie schriftlezingen aangegeven met 
psalmen of gedeelten daarvan als graduale, halleluja of tractus 

Eerste schriftlezing 
Deze begint met: “Lezing uit ...” 
- en wordt besloten met: “Hier eindigt de schriftlezing”. 
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Graduale of eerste antwoordpsalm 
- zoals bij de lezingen in het (groene) Lectionarium staat vermeld. 

Tweede schriftlezing 
Het begin en de afsluiting hiervan zijn als die van de eerste schriftlezing. 

In diensten zonder zang antwoordt de gemeente: 

Gode zij dank. 

Halleluja of tweede antwoordpsalm 
zoals bij de lezingen in het (groene) Lectionarium staat aangegeven. 
Het halleluja wordt op bepaalde dagen vervangen door de tractus.  
In plaats van het halleluja of de tweede antwoordpsalm kan de diaken (of 
de priester), wanneer deze het evangelie zal lezen, het voorbereidings-
gebed hiertoe bidden: 

Gij hebt, o God van de machten,  
de lippen van Jesaja de profeet  
door uw aanraking gezuiverd;  
zuiver zo ook mijn hart en lippen,  
dat ik uw heilig Evangelie  
waardig mag verkondigen.  
Door Christus, onze Heer. 

Amen. 

Evangelie  
De gemeente staat op. De diaken (of bij afwezigheid van deze de priester) zegt: 

De Heer zij met u. 
En met uw geest. 

Lezing uit het heilig evangelie naar ... 
U, Heer, zij glorie. 

Na de lezing zegt de diaken (of priester): 

Zo spreekt de Heer. 
Of: 

Hier eindigt de lezing van het heilig evangelie. 
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De gemeente zingt. 

U komt de lof toe, U het gezang,  
U alle glorie,  
o Vader, o Zoon, o heilige Geest,  
in alle eeuwen der eeuwen. 

Melodie: gezang 304-306. 

In diensten zonder zang antwoordt de gemeente: 

Lof zij U, Christus! 

Prediking 

De gemeente gaat zitten. 

Gezang na de prediking 

en (of): 

Geloofsbelijdenis 

Deze wordt alleen op zon- en feestdagen gezongen of uitgesproken.  
Voor melodieën zie de gezangen 308 tot en met 314, waaronder ook zettingen 
voor de apostolische geloofsbelijdenis zijn opgenomen. 

De gemeente staat op. 

Ik geloof in één God, 
de almachtige Vader,  
Schepper van hemel en aarde,  
van alle zichtbare en onzichtbare dingen. 

En in één Heer, Jezus Christus,  
de eniggeboren Zoon van God;  
uit de Vader geboren voor alle eeuwen.  
God van God, licht van licht,  
waarachtig God van de waarachtige God;  
geboren en niet gemaakt;  
één van wezen met de Vader;  
door wie alles gemaakt is.  
Die om ons mensen  
en tot onze zaligheid  
uit de hemel is nedergedaald  
en het vlees heeft aangenomen  

6 



door de heilige Geest uit de maagd Maria. 
En hij is mens geworden. *)  

Hij is ook voor ons gekruisigd  
onder Pontius Pilatus;  
hij heeft geleden en is begraven.  
En ten derden dage is hij verrezen  
volgens de schrifturen.  
Hij is opgeklommen ten hemel  
en zit aan de rechterhand des Vaders.  
Hij zal wederkomen met heerlijkheid  
om te oordelen levenden en doden;  
wiens rijk geen einde hebben zal. 

En in de heilige Geest,  
die Heer is en het leven geeft;  
die uit de Vader voortkomt;  
die met de Vader en de Zoon  
te zamen aangebeden  
en mede verheerlijkt wordt;  
die gesproken heeft door de profeten. 

Ik geloof één heilige, katholieke  
en apostolische kerk.  
Ik belijd één doop tot vergeving der zonden.  
Ik verwacht de verrijzenis der doden  
en het eeuwige leven.  
Amen. 

Voorbeden  

De gemeente knielt, waarna de diaken (of de priester) zegt:  

Laat ons in vrede bidden tot de Heer onze God.  
Elke voorbede eindigt met:  

Laat ons bidden.  
Wij bidden U, verhoor ons.  

Voor gezongen acclamaties zie gezang 317-324. 

De laatste voorbede bevat een uitnodiging tot persoonlijk gebed, waartoe enige 
stilte in acht genomen wordt. Hierna zingt (of zegt) de priester het hierna volgende 
slotgebed, of een ander naar keuze. 

                                                           
*) Bij de woorden “En hij is mens geworden” buigt men het hoofd. 

7 



God, die blijkens de kracht die in ons werkt  
bij machte zijt meer dan overvloedig te doen  
boven al wat wij vragen of denken,  
U zij de heerlijkheid  
in de kerk en in Christus Jezus,  
tot in alle geslachten  
in de eeuwen der eeuwen. 

Amen. 

Vredegroet 
De gemeente staat op en de priester zingt (of zegt): 

De vrede van God,  
die alle verstand te boven gaat,  
zal uw harten en gedachten bewaren  
in Jezus Christus, onze Heer. 
De gemeente antwoordt. 

A - men. 

of naar keuze: 

De vrede van de Heer  
zij met u te allen tijde. 
De gemeente antwoordt: 

En  met  uw  geest. 
De diaken (of bij diens afwezigheid de priester) zingt of zegt, wanneer de 
vredegroet door de gemeente wordt uitgewisseld: 

Geeft elkaar de vrede! 
De gelovigen brengen elkaar naar plaatselijk gebruik de vredegroet. 

Offertoriumgezang 
De gemeente gaat zitten en zingt een psalm of een gezang.  
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Opdracht van de gaven 
Onderwijl offert zij haar geldelijke gaven, die naar de altaartafel gebracht kunnen 
worden. De priester maakt het brood en de kelk gereed. 
In plechtige vieringen kan hij het brood en de beker, wanneer die zijn toebereid, 
bewieroken. In dat geval bewierookt hij ook de altaartafel en de gelovigen.  
Hij zegt tenslotte: 

Bidt, broeders en zusters, 
dat onze offerande aanvaard mag worden  
door God, de almachtige Vader. 

De Heer neme de offerande aan uit uw handen,  
tot lof en eer van zijn Naam,  
tot heil van ons  
en van zijn gehele heilige kerk. 

Amen. 

Gebed over de gaven (volgens het kerkelijk jaar) 

De priester zegt het aangegeven gebed. De gemeente antwoordt: 

Amen. 

Eucharistisch gebed  (volgens opgave) 
Voor het nu volgende eucharistisch gebed kan een keuze worden 
gemaakt uit twaalf mogelijkheden. 

De gemeente staat op.  

Het eucharistisch gebed wordt op de volgende wijze ingeleid  
(op zon- en feestdagen): 

De    Heer   zij      met      u. 

En     met     uw    geest. 
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   Op - waarts     de     hart  -  ten. 

Wij  zijn   met   ons   hart  bij    de    Heer. 

Bren-gen  wij  on -  ze   dank  aan  de  Heer, on  -  ze   God. 

Hij     is     on -  ze   dankbaarheid    waar - dig. 
 

Aansluitend volgt de prefatie. Deze is of volgens het kerkelijk jaar of zoals die in 
het betreffende eucharistisch gebed is opgenomen. 

Het eucharistisch gebed wordt (gezongen) besloten met: 

 

 

 

  A  -   men,       a    -   men,         a    -    men. 
 

Hierna volgt: 

Het Gebed des Heren 

Laat ons bidden. 
Aangespoord door het woord van de Heer 
en door goddelijke lering onderwezen, 
durven wij spreken: 
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of:  

Laten wij bidden tot God onze Vader 
met de woorden die Jezus ons geleerd heeft: 

 

On - ze   Va - der,    die   in    de    he - me - len  zijt,     ge - hei - ligd 
 

zij    uw  Naam,   uw  ko - nink- rijk  ko-  me,   uw  wil  ge- schie- de 
 

op    de   aar-  de       als  in  de     he - mel.    Geef ons  he- den ons 
 

da-  ge- lijks  brood, en  ver- geef ons on- ze  schul- den,  ge- lijk 
 

ook wij  ver- ge- ven  on- ze  schul- de - na- ren,     en   leid  ons 

 

niet   in   be-  ko -  ring,    maar ver- los  ons van  het  kwa- de. 
 
 

Want van U is het koninkrijk  
en de kracht en de heerlijkheid  
tot in eeuwigheid. 
 

 
 
 
 
 
 

 A -  men. 
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Het breken van het brood 
De priester breekt het brood, terwijl koor en gemeente zingen: 

Lam Gods (zie opgegeven Mis-nummer) 

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. 

In diensten zonder zang spreken priester en gemeente dit afwisselend. 

Communie 
De priester kan een voorbereidingsgebed naar keuze zeggen. 

Zalig zij,  
die genodigd zijn  
tot het bruiloftsmaal van het Lam. 
Hierna zeggen allen (naar plaatselijk gebruik eventueel driemaal): 

Heer, ik ben niet waardig, *) 
dat Gij tot mij komt,  
maar spreek slechts een woord  
en ik zal gezond worden. 

Tot de heilige communie zijn allen genodigd die gedoopt zijn, in hun kerkge-
meenschap deelnemen aan de tafel van de Heer en met ons zijn tegenwoordig-
heid willen vieren. 

Bij de uitreiking van de communie zegt de priester tot elk van de 
communicanten afzonderlijk: 

Het lichaam en het bloed van Christus. 

Bij de wegzending van een groep communicanten kan hij zeggen: 

Het lichaam en het bloed van onze Heer Jezus Christus 
beware u ten eeuwigen leven. 

Hij kan ook een andere wegzending uitspreken. 
                                                           
*)  Men slaat zich bij deze woorden op de borst. 
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Gezang tijdens of na de communie 
Tevens gelegenheid voor (tweede) collecte. 

Na de uitreiking gaat de gemeente zitten. Er kan een ogenblik stilte voor 
persoonlijke overweging en gebed in acht worden genomen. 
In diensten zonder zang kan een toepasselijke psalm worden gebeden. 

Gebed na de communie (volgens het kerkelijk jaar) 
De gemeente knielt. 

De Heer zij met u. 
En met uw geest. 

Laat ons bidden. 
Na enige stilte zegt of zingt de priester het aangegeven gebed, waarop de 
gemeente antwoordt: 

Amen. 

Hierna zingt de diaken, of bij diens afwezigheid de priester, waarop de gemeente 
antwoordt: 

Lof en dank (volgens kerkelijk jaar) 
 
Nr. 6.   (wordt op gewone zondagen gezongen)  
  - voor andere gelegenheden zie (rode) Kerkboek, blz. 477-478 

Looft  en dankt de Heer! 
Lof en dank zij   God! 

Zegen 
De priester spreekt een van de volgende zegenbeden uit: 

De almachtige God,  
 Vader, Zoon en heilige Geest  

geve u zijn zegen. 
Amen. 
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of:  

De zegen van de almachtige God,  
 Vader, Zoon en heilige Geest  

dale over u en blijve altijd met u. 
Amen. 

of:  

Zegene en beware u God, de barmhartige:  
 Vader, Zoon en heilige Geest. 

Amen. 
of:  

Gaat heen in vrede,  
in de verwachting van de toekomst van onze Heer  
en de almachtige God,  

 Vader, Zoon en heilige Geest,  
geve u zijn zegen. 

Amen. 
of - in pontificale vieringen - : 

De Naam des Heren zij gezegend 
van nu aan tot in eeuwigheid. 

Onze hulp in de Naam van de Heer, 
die hemel en aarde gemaakt heeft. 

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

Amen. 

Slotzang 
Terwijl priester en de dienaars de kerk verlaten, kan de gemeente staande een 
slotzang zingen. 


	Voorblad
	Verantwoording

	Introïtus (intochtslied)
	Inleiding
	Schuldbelijdenis
	1e vorm
	2e vorm

	Kyrie eleison
	De lofzang "Gloria"
	Gebed van de dag
	De lezingen:
	Eerste schriftlezing
	Graduale of eerste antwoordpsalm

	Tweede schriftlezing
	Halleluja of tweede antwoordpsalm

	Evangelie

	Prediking
	Gezang na de prediking
	Geloofsbelijdenis
	Voorbeden
	Vredegroet
	Offertoriumgezang
	Opdracht van de gaven
	Gebed over de gaven
	Eucharistisch gebed (
	Het Gebed des Heren
	Het breken van het brood
	Lam Gods

	Communie
	Gezang tijdens of na de communie
	Gebed na de communie (
	Lof en dank
	Zegen
	De priester
	pontificale vieringen

	Slotzang

