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Misformulier voor de Nieuwe Evangelisatie 
 
 

 
Antifoon bij de intrede  Cf. Ps. 105 (104), 3-4.5 
Looft de heilige naam van de Heer,  
gij die Hem zoekt, verheugt u van harte. 
Zoekt de Heer en zijn macht, 
gedenkt de wonderen die Hij deed. 
 
Collecta-gebed 
God, die in de kracht van de Heilige Geest  
uw Woord hebt gezonden  
om aan armen de Blijde Boodschap te brengen,  
geef dat wij,  
met de ogen op Hem gericht,  
steeds leven in oprechte liefde,  
als verkondigers en getuigen van zijn Evangelie  
in de hele wereld. 
Door onze Heer Jezus Christus. 
 
Eerste lezing Sir. 34, 9-20 
De ogen van de Heer zijn gericht op wie Hem vrezen. 
Lezing uit het Boek Ecclesiasticus 
 
9  Een man die heeft rondgereisd, weet veel, 
    en iemand die veel heeft meegemaakt, vertelt verstandige dingen. 
10 Wie niet op de proef is gesteld, weet niet veel, 
11 maar wie heeft rondgereisd, vermeerdert zijn kundigheid. 
12 Ik heb op mijn reizen veel gezien 
    en groter dan mijn woorden is mijn begrip. 
13 Herhaaldelijk ben ik in doodsgevaar geweest 
    maar dankzij dat alles ben ik gered. 
14 De geest van wie de Heer vrezen, zal leven, 
15 want hun hoop is gericht op Hem die hen redt. 
16 Wie de Heer vreest is voor niets beducht 
    en hij is niet bang, want de Heer is zijn hoop. 
17 Gelukkig de ziel van wie de Heer vreest. 
18 Op wie bouwt zij? en wie is haar steun? 
19 De ogen van de Heer zijn gericht op wie Hem liefhebben, 
    een machtig schild en een sterke steun is Hij, 
    een scherm tegen de schroeiende wind 
    en een scherm tegen de middagzon, 
    een voorzorg tegen het struikelen 
    en een bescherming tegen het vallen. 
20 Hij verheft de ziel en verlicht de ogen. 
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    Hij geeft genezing, leven en zegen. 
 
 Woord van de Heer. 
 ℟ Wij danken God. 
 
OFWEL Sir. 42, 17-24  
Van Gods heerlijkheid is zijn werk vervuld. 
Lezing uit het Boek Ecclesiasticus 
 
15 Laat mij nu de werken des Heren gedenken,  
    en verhalen van wat ik heb gezien:  
    door de woorden des Heren bestaan zijn werken  
    (zij volbrengen zijn wil zoals Hij beschikt heeft.)  
16 De zon ziet lichtend op alles neer,  
    en van Gods heerlijkheid is zijn werk vervuld.  
17 Zelfs aan de heiligen heeft de Heer het vermogen niet gegeven  
    zijn wonderbare werken te verhalen:  
    al wat Hij in zijn almacht heeft vastgesteld  
    om voor zijn glorie te kunnen bestaan  
18 De afgrond van het hart speurt Hij na 
    en hun listigheden doorziet Hij,  
    want de Allerhoogste bezit alle kennis 
    en Hij doorziet de tekenen des tijds. 
19 Hij onthult verleden en toekomst,  
    en maakt bekend wat verborgen is; 
20 geen gedachte ontgaat Hem;  
    geen woord blijft voor Hem verborgen. 
21 De grote werken van zijn wijsheid heeft Hij met orde geschapen.  
    want Hij is van vóór de eeuwen en blijft tot in eeuwigheid;  
    Hij wordt niet groter en niet kleiner  
    en niemand heeft Hij nodig als raadsman. 
22 Hoe heerlijk zijn al zijn werken,  
    al zien wij er slechts een vonkje van. 
23 Al deze dingen leven en blijven tot in eeuwigheid,  
    zij gehoorzamen Hem te allen tijde. 
24 Alles verschilt, het één vult het ander aan,  
    en niets is geschapen dat onvolmaakt is. 
 
 Woord van de Heer. 
 ℟ Wij danken God. 
 
In de paastijd: Hand. 10, 34-43 
Wij zijn getuigen van alles wat de Heer gedaan heeft. 
Lezing uit de Handelingen der Apostelen 
 
34 In die dagen nam Petrus het woord en sprak:  
    “Nu besef ik pas goed,  
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    dat er bij God geen aanzien van persoon bestaat, 
35 maar dat, uit welk volk ook,  
    ieder die Hem vreest en het goede doet,  
    Hem welgevallig is. 
36 Het woord heeft Hij tot de zonen van Israël gezonden,  
    toen Hij door Jezus Christus  
    de blijde boodschap van vrede verkondigde:  
    Deze is de Heer van allen. 
37 Gij weet wat er overal in Judea gebeurd is;  
    hoe Jezus van Nazaret zijn optreden begon in Galilea  
    na het doopsel dat Johannes predikte, 
38 en hoe God Hem gezalfd heeft  
    met de Heilige Geest en met kracht.  
    Hij ging weldoende rond  
    en genas allen,  
    die onder de dwingelandij van de duivel stonden,  
    want God was met Hem. 
39 En wij zijn getuigen van alles  
    wat Hij in het land van de Joden en in Jeruzalem gedaan heeft.  
    Hem hebben ze aan het kruishout geslagen en vermoord. 
40 God heeft Hem echter op de derde dag doen opstaan  
    en laten verschijnen, 
41 niet aan het hele volk,  
    maar aan de getuigen die door God tevoren waren uitgekozen,  
    aan ons, die met Hem gegeten en gedronken hebben  
    nadat Hij uit de doden was opgestaan. 
42 Hij gaf ons de opdracht aan het volk te prediken,  
    en te getuigen dat Hij de door God aangestelde rechter is  
    over de levenden en de doden. 
43 Van Hem leggen alle profeten het getuigenis af,  
    dat ieder die in Hem gelooft  
    door zijn Naam vergiffenis van zonden verkrijgt.” 
 
 Woord van de Heer. 
 ℟ Wij danken God. 
 
Antwoordpsalm Psalm 22 (21), 26-27. 28.30c.31a. 31b.32 
℟ (23a): Uw Naam zal ik verkondigen aan mijn broeders  
 
26  Voor heel de menigte zal ik U prijzen,  
     bij de godvrezenden breng ik U dank. 
27  De armen zullen eten en verzadigd worden, 
     en allen die God zoeken, prijzen Hem,  
     hun moed zal weer herleven.  ℟ 
 
28  Dan zullen alle landen van de aarde  
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     de Heer gedenken en zich tot Hem keren.  
30c Mijn ziel zal voor zijn aanschijn blijven leven,  
31a mijn nageslacht zal steeds zijn dienaar zijn. ℟ 
 
31b Het zal de Heer verkondigen aan het geslacht dat komt, 
32  zijn gerechtigheid aan die geboren worden:  
     dit heeft de Heer gedaan. ℟ 
 
Tweede lezing Ef. 4, 23-32 
Geheel uw denken moet zich vernieuwen. 
 
Broeders en zusters, 
 
23 Geheel uw denken moet zich vernieuwen.  
24 Bekleedt u met de nieuwe mens, die naar Gods beeld is geschapen 
    in ware gerechtigheid en heiligheid.  
25 Daarom, doet de leugen weg en laat ieder met zijn naaste de waarheid spreken, 
    want wij zijn elkanders ledematen.  
26 Wordt toornig maar zondigt niet. 
    De zon mag over uw toorn niet ondergaan,  
27 geeft de duivel geen kans.  
28 Wie een dief was, moet niet meer stelen, maar zich inspannen met eerlijke arbeid;  
    dan kan hij de behoeftige iets geven.  
29 Laat geen slecht woord over uw lippen komen,  
    maar spreekt een goed woord, 
    opbouwend, als het nodig is, tot zegen voor de hoorders.  
30 Wilt Gods heilige Geest niet bedroeven;  
    gij zijt met zijn zegel gewaarmerkt voor de dag der verlossing.  
31 Wrok, gramschap, toorn, geschreeuw en gevloek,  
    kortom alle boosaardigheid moet bij u verdwijnen.  
32 Weest goed voor elkaar en hartelijk.  
    Vergeeft elkaar zoals God u vergeven heeft in Christus. 
 
 Woord van de Heer. 
 ℟ Wij danken God. 
 
OFWEL Kol. 3, 12-17 
Bekleedt u met de liefde die de band der volmaaktheid is. 
Uit de Brief van de heilige apostel Paulus aan de Kolossenzen 
 
Broeders en zusters, 
 
12 Doet aan als Gods heilige en geliefde uitverkorenen  
    tedere ontferming, goedheid, deemoed,  
    zachtheid en geduld. 
13 Verdraagt elkander  
    en vergeeft elkander, als de een tegen de ander een grief heeft.  
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    Zoals de Heer u vergeven heeft,  
    zo moet ook gij vergeven. 
14 Voegt bij dit alles de liefde als de band der volmaaktheid. 
15 En laat de vrede van Christus heersen in uw hart;  
    daartoe zijt gij immers geroepen, als leden van één lichaam.  
    En weest dankbaar. 
16 Het woord van Christus moge in volle rijkdom onder u wonen.  
    Leert en vermaant elkander met alle wijsheid.  
    Zingt voor God met een dankbaar hart psalmen,  
    hymnen en liederen,  
    ingegeven door de Geest. 
17 En al wat gij doet in woord of werk,  
    doet alles in de naam van Jezus de Heer,  
    God de Vader dankend door Hem. 
 
 Woord van de Heer. 
 ℟ Wij danken God. 
 
OFWEL Hebr. 10, 19-25 
Jezus Christus heeft voor ons de nieuwe, levende weg gebaand. 
Lezing uit de Brief aan de Hebreeën 
 
Broeders en zusters, 
 
19 Door het bloed van Jezus  
    hebben wij vrije toegang gekregen tot het heiligdom. 
20 In zijn eigen lichaam  
    heeft Hij voor ons de nieuwe, levende weg gebaand,  
    dwars door het voorhangsel heen. 
21 We hebben nu  
    ‘die grote priester die over het huis van God is aangesteld.’ 
22 Laten we dan dichterbij komen,  
    maar met een oprecht hart  
    en in de volle overtuiging van ons geloof,  
    ons hart rein gesprenkeld van alle schuldbesef,  
    ons lichaam gewassen met zuiver water. 
23 Laten wij onwrikbaar vasthouden aan de belijdenis van onze hoop,  
    want Hij die de beloften deed is betrouwbaar. 
24 Laten we elkaar in het oog houden  
    om met elkaar te wedijveren in liefde en daden van liefde. 
25 Wij moeten niet wegblijven van onze bijeenkomsten,  
    zoals sommigen gewoon zijn te doen;  
    laten wij elkaar moed inspreken,  
    en dit te meer naarmate gij de grote dag dichterbij ziet komen. 
 
 Woord van de Heer. 
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 ℟ Wij danken God. 
 
Alleluia Vgl. Hand. 5, 42 
℟ Alleluia.  
De apostelen hielden niet op  
dagelijks in de tempel en in de huizen onderricht te geven  
en de Blijde Boodschap te verkondigen,  
dat Jezus de Christus is. 
℟ Alleluia.  
 
Evangelie Lc. 4, 14-22a 
De Geest van de Heer rust op Mij.  
+ Lezing uit het heilig Evangelie volgens Lucas 
 
14  In die tijd keerde Jezus in de kracht van de Geest terug naar Galilea  
     en men sprak over Hem in heel de streek. 
15  Hij trad nu op als leraar in hun synagogen  
     en werd algemeen geprezen. 
16  Zo kwam Hij ook in Nazaret, waar Hij was grootgebracht.  
     Hij ging volgens zijn gewoonte op de sabbatdag naar de synagoge  
     en stond op om voor te lezen. 
17  Ze reikten Hem de boekrol van de profeet Jesaja aan.  
     Hij opende de rol  
     en vond de plaats waar geschreven stond: 
 
18  De geest des Heren is over mij gekomen,  
     omdat Hij mij gezalfd heeft.  
     Hij heeft mij gezonden  
     om aan armen de Blijde Boodschap te brengen,  
     aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken,  
     en aan blinden, dat zij zullen zien;  
     om verdrukten te laten gaan in vrijheid, 
19  om een genadejaar af te kondigen van de Heer. 
20  Daarop rolde Hij het boek dicht,  
     gaf het terug aan de dienaar en ging zitten.  
     In de synagoge waren aller ogen gespannen op hem gevestigd. 
21  Toen begon Hij hen toe te spreken:  
     “Het Schriftwoord dat gij zojuist gehoord hebt,  
     is thans in vervulling gegaan.” 
22a Allen bevestigden Hem hun instemming  
     en verbaasden zich,  
     dat woorden, zo vol genade uit zijn mond vloeiden.  
 
 Woord van de Heer. 
 ℟ Wij danken God. 
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Gebed over de gaven 
Heilig in uw goedheid  
deze gaven, Heer, 
en zie welwillend neer op ons nederig offer,  
opdat ons lichaam een levende, heilige offergave wordt die U behaagt, 
en wij U mogen dienen  
niet op de wijze van de oude mens,  
maar in een nieuw leven volgens uw Geest. 
Door Christus onze Heer. 
 
Antifoon bij de communie Cf. Lc. 4, 18-19 
De Geest van de Heer rust op Mij;  
daartoe heeft Hij Mij gezalfd:  
om de Blijde Boodschap te brengen, 
om het genadejaar van de Heer af te kondigen 
en de dag van verlossing. 
 
Gebed na de communie 
Nu wij geestelijk zijn vernieuwd  
door het voedsel van het kostbaar Lichaam en Bloed van uw Zoon, 
vragen wij, Heer, 
geef ons een ander hart en een nieuwe geest, 
opdat wij met volharding  
een nieuw leven leiden. 
Door Christus onze Heer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________ 
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