
Offerandezang: I will remember Thee 

1 According to Thy gracious word, 

  In meek humility, 

This will I do, my dying Lord, 

  I will remember Thee. 

2 Thy body, broken for my sake, 

  My bread from heaven shall be; 

Thy testamental cup I take, 

  And thus remember Thee. 

3 Gethsemane can I forget? 

  Or there Thy conflict see, 

Thine agony and bloody sweat, 

  And not remember Thee? 

4 When to the cross I turn mine eyes 

  And rest on Calvary, 

O Lamb of God, my sacrifice, 

  I must remember Thee- 

5 Remember Thee and all Thy pains 

  And all Thy love to me; 

Yea, while a breath, a pulse remains, 

  I will remember Thee. 

6 And when these failing lips grow dumb 

  And mind and memory flee, 

When Thou shalt in Thy kingdom come, 

  Jesus, remember me. 

 

Sanctus: Missa Pro Europa 
 (Tijdens het Grote Dankgebed staan of knielen) 

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Sanctus, 

Sanctus Deus Sabaoth. (bis) 

Pleni sunt caeli et terra gloria tua. 

Hosanna in excelsis ! (bis) 

Benedictus qui venit in nomine Domini. 

Hosanna in excelsis ! (bis) 

 

Acclamatie na de Consecratie    

 

 

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 

 

Agnus Dei: Missa Pro Europa    

Agnus dei 

Qui tollis peccata mundi 

Miserere nobis, miserere nobis, 

miserere nobis. (bis) 

 

Agnus dei 

Qui tollis peccata mundi 

Dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis 

pacem (bis) 
 

 

 

 

 

 

Communielied: Avé Maria van Gounod 
 

Na de zegen:  

Mijn schild ende betrouwen 

zijt Gij, o God mijn Heer, 

op U zo wil ik bouwen, 

Verlaat mij nimmermeer. 

Dat ik doch vroom mag 

blijven, 

uw dienaar t'aller stond, 

de tirannie verdrijven 

die mij mijn hart 

doorwondt.  
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Eerste lezing: Hand. 15,1-2.22-29 

Tweede lezing: Apok. 21,10-14.22-23 

Evangelie:  Joh. 14,23-29  
 

Intredezang 

Wij groeten U, o koningin, o Maria: 

U Moeder vol van teed're min, o Maria: 

 

Refrein: 

Groet haar, o cherubijn; prijs haar, o serafijn, 

prijst met ons uw Koningin: 

Salve, salve, salve, Regina. 

 

O Moeder van barmhartigheid, o Maria: 

en troost in alle bitterheid, o Maria. refr. 

 

Ons leven, zoetheid, hoop en vreugd, o Maria: 

leid gij ons op de weg der deugd, o Maria. refr. 

 

Toon ons in 't uur van onze dood, o Maria: 

de zoete vrucht van uwe schoot, o Maria. refr. 

 

Kyrie: Missa Pro Europa 

Kyrie 

Kyrie eleison, Kyrie eleison. (bis) 

Christe, Christe, Christe eleison. (bis) 

Degenen, die niet bij de Katholieke Kerk horen, 

kunnen naar voren komen om een zegen te 

ontvangen. Als teken hiervan kan men een arm voor 

de borst kruisen.  



Gloria van de Missa Pro Europa    

 

Gloria, Gloria ! in excelsis Deo (bis) 

Et in terra pax hominibus bonae 

voluntatis 

Laudamus te, Benedicimus te, 

Adoramus te, Glorificamus te, 

Gratias agimus tibi propter magnam 

gloriam tuam, 

Domine Deus, Rex caelestis, Deus Pater 

omnipotens, 

Domine Fili unigenite, Jesu Christe, 

Domine Deus, 

Agnus Dei Filius Patris 

Qui tollis peccata mundi, miserere 

nobis. 

Qui tollis peccata mundi, Suscipe 

deprecationem nostram 

Qui sedes a dexteram Patris, miserere 

nobis 

Quoniam tu solus sanctus, Tu solus 

Dominus, 

Tu solus altissimus Jesu Christe, cum 

Sancto Spiritu 

in Gloria Dei Patris, Amen ! 
 

 

 
 

 

 

Psalm tussen de lezingen      

    

 
 

 

3.Gij bereidt voor mij een tafel voor het oog van mijn 

vijand. Gij zalft met olie mijn hoofd en mijn beker 

vloeit over. 

 

4. Mij volgen uw heil en uw mildheid al de dagen 

van mijn leven. In het huis van mijn Heer wil ik 

wonen tot in lengte van dagen. 

 

 

 

Alleluia van Mozart   (allen gaan staan)    
 

 

 

 

 

 

Acclamatie na het Evangelie 

Laudate omnes gentes, 

Laudate Dominum. 

Laudate omnes gentes, 

Laudate Dominum. 

 

Credo            (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. 

 

Voorbede:  

Daar waar vriendschap is en liefde, daar waar 

vriendschap is, daar is god. 


