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Responsies voor de 

Kosmische Mis 
(Online Vieringen) 

 
Deze ‘Responsies’ betreffen de liturgische antwoorden, gebeden en 

liederen voor de viering van de Kosmische Mis. Het is bedoeld voor 

de deelnemers aan de online diensten, via Zoom Video. 

 

Gebruik deze ‘Responsies’ voor alle online misvieringen. In 

aanvulling op deze standaard informatie is er voor iedere specifieke 

misviering een vouwblad met de liederen voor die dienst. Dit kunt u 

downloaden via deze website de dag vóór de online viering. Ga 

naar: https://www.rosaveritas.nl/online-vieringen.html 

 

In dít vouwblad vindt u hierna alle teksten vetgedrukt die door de 

deelnemers worden uitgesproken.  

 

Hoe u zich verder kunt voorbereiden op het deelnemen aan deze 

viering kunt u vinden in deze website door aan te klikken: 

VERDERE DETAILS  (inclusief voorbereiding, Zoom link en liederen)  
 

 

https://www.rosaveritas.nl/online-vieringen.html
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EERSTE DEEL — DE PROCLAMATIE 

 

INTRODUCTIE 
 

Priester: In de naam en de kracht van … 

 … zowel in lichaam als in geest. 

 
Allen: Zo zij het. 

+   +   + 

LIED 

 

Lord of all being, throned afar, 

Thy glory flames from sun and star; 

Centre and soul of every sphere, 

Yet to each loving heart how near. 

 

Sun of our life, thy quickening ray, 

Sheds on our path the glow of day; 

Star of our hope, thy softened light 

Cheers the long watches of the night. 

 

Lord of all life, below, above, 

Whose light is truth, whose warmth is love, 

Before thy ever-blazing throne, 

We ask no lustre of our own. 

 

Grant us thy truth to make us free, 

And kindling hearts that burn for thee, 

Till all thy living altars claim 

One holy light, one heavenly flame. 

+   +   + 
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Priester: Zend ons uw licht en uw waarheid. 
 

Allen: Laat deze onze gids zijn.  
 

Priester: Laat deze mij leiden naar uw heilige berg en naar uw 

woonplaats. 
 

Allen: Dan zal ik opgaan naar het altaar van God, 

          naar de God van mijn vreugde. 
 

Priester: Mijn ziel, wat drukt je terneer, en waarom ben je zo  

onrustig in mij? 
 

Allen: Hoop op God, want Hem zal ik nog prijzen, 

                 mijn Verlosser en mijn God. 
 

Priester: Christus is in u. 
 

Allen: Onze hoop en onze glorie. 
 

Priester: Ons lichaam is geschapen uit uw wezen, o Heer. 
 

Allen: Christus, moge uw geest in ons groeien. 
 

Priester: Onze levensgeest is het werk van uw handen, o 

Heer. 
 

Allen:  Christus, moge uw geest in ons groeien. 
 

Priester: Onze emoties en gevoelens zijn deel van uw wezen, 

o Heer. 
 

Allen: Christus, moge uw geest in ons groeien. 
 

Priester: Mogen wij delen in de glorie die wij gekend hebben 

         toen wij nog bij u woonden. 
 

Allen: En Christus, laat uw geest in ons groeien. 
 

Priester: God de Vader… 

 … en leidt u naar een volkomen leven. 
 

Allen:  Zo zij het. 

+   +   + 

DE SCHRIFTLEZING 
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LIED 

Zie het specifieke vouwblad met liederen voor deze viering 

(download van de website) 

+   +   + 

DE PREEK 

+   +   + 

MUZIKALE MEDITATIE 

+   +   + 
 

AFFIRMATIE 
 

Allen: Wij weten, dat in het allerinnigste heiligdom 

van het menselijk wezen 

ons ware zelf woont 

en dat dit in de kern één is 

met die geestelijke realiteit 

die wij God noemen 

die binnen, voorbij en achter dit universum 

aanwezig is; 
 

wij weten,  

dat de aard van deze laatste werkelijkheid 

- onkenbaar voor het verstand 

maar kenbaar voor het hart - 

liefde is; 

wij weten, 

dat volkomen rechtvaardigheid de wereld regeert, 

dat alle kinderen van God 

eens Zijn voeten zullen raken; 

wij weten, 
 

dat God zich openbaarde 

in de Heer Jezus Christus, 

die de wereld met zichzelf verzoende. 

+   +   + 
 
 

COLLECT PRAYER 
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TWEEDE DEEL – DE OFFERGAVE 
 

 

ZEGENING VAN BROOD EN WIJN 

+   +   + 

 

INTENTIEGEBED 

+   +   + 

 

LOFPRIJZING 

 

Priester: Christus is in u. 
 

Allen:  Onze hoop en onze glorie. 
 

Priester: Verhef uw hart. 
 

Allen:  Wij hebben het opgeheven naar de Heer. 
 

Priester: Laten wij de Heer onze God dankzeggen. 
 

Allen:  Het is goed en vreugdevol om te doen. 
 

Priester: Het is heel goed en vreugdevol om te doen 

           en onze plicht ... 

           ... prijzen en verheerlijken wij uw glorierijke naam, 

           altijd zeggend: 
 

Allen: Heilig, heilig, heilig, 

         Heer God der hemelse machten, 

         hemel en aarde zijn vol van uw heerlijkheid; 

          u zij de glorie, o allerhoogste God. 

 

+   +   + 
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DERDE DEEL – DE CONSECRATIE 

 

LIED 

 

Therefore we, before him bending, 

This great sacrament revere; 

Types and shadows have their ending, 

For the newer rite is here; 

Faith our outward sense befriending, 

Makes our inward vision clear. 

 

Glory let us give, and blessing, 

To the Father and the Son; 

Honour, might, and praise addressing 

While eternal ages run; 

Ever too his love confessing, 

Who, from both, with both, is one. 

+   +   + 

Priester:  U gaf hen het brood der hemelen 
 

Allen:  dat in zichzelf alle zaligheden bevat. 
 

Priester: O God, die in dit wonderbare sacrament ... 

          ... de vruchten van uw verlossing mogen ontwaren. 
 

Allen:  Zo zij het! 

 

+   +   + 

DE CONSECRATIE 

+   +   + 
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LIED 
 

Dominus meus et Deus meus, 

Dominus meus et Deus meus. 

Dominus meus, Deus meus, 

Dominus meus et Deus meus. 

+   +   + 

KELKGEBED 

 

Allen: Vader, tot u verheffen wij ons hele wezen, 

een leeg vat bevrijd van ons kleine zelf; 

Heer, aanvaard onze ledigheid 

en vervul ons dan met uzelf, 

met uw leven, uw licht en uw liefde, 

zodat deze genadevolle gaven van u 

door ons heen mogen stralen 

en de kelk van ons hart mogen doen overvloeien 

in de harten van allen 

met wie wij in aanraking komen, 

daarmee voor hen onthullend 

de schoonheid van uw vreugde en heelheid 

en de verhevenheid van uw vrede 

die door niets verstoord kan worden. 

+   +   + 

HET OFFER VAN HET ZELF 

 

Priester: De grond van uw wezen, in de kringloop van de tijd, 
          werkt binnen in u. 
 

Allen: En vrede zal over ons komen  
door Jezus Christus, onze Heer. 

+   +   + 
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HET ONZE VADER 

 

Priester: Laat ons bidden.  
 
 (Wij bidden gezamenlijk...) 

Allen: Onze Vader 

die in de hemelen is, 

Uw naam worde geheiligd, 

Uw koninkrijk kome, 

Uw wil geschiede 

op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons dagelijks  

het brood dat wij nodig hebben 

en vergeef ons onze schulden 

zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. 

En leid ons niet in verzoeking, 

maar verlos ons van het kwaad. 

Want van U is het koninkrijk 

en de kracht 

en de heerlijkheid 

tot in eeuwigheid. 

Amen 

 

+   +   + 
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VIERDE DEEL – DE COMMUNIE 
 

COMMUNIE 

 

Wanneer de priester u uitnodigt om aan de communie deel te 

nemen neem dan het voorbereide stukje brood of een 

geconsacreerde hostie en maak het kruisteken over uzelf met 

de woorden: 
 

 MAG DE KRACHT VAN CHRISTUS’ LEVEN 

 IN MIJ GROEIEN 

 

Neem het brood of de hostie tot u. 

 

Neem nu de kelk of een glaasje port, wijn of druivensap dat u 

voor deze dienst hebt klaargezet en maak het kruisteken over 

uzelf met de woorden:  
 

 EN MAG ZIJN GEEST MIJ VRIJMAKEN 
 

Drink de port/wijn/sap. 
 

En besteed enige ogenblikken in rustige overdenking totdat de 

dienst verder gaat. 

+   +   + 

 

ABLUTIES 

 

Priester: O goddelijke geest,  

 zoals deze kelken gewijd zijn 

  … en ons leven vervuld mag worden  

 met uw tegenwoordigheid. 
 

Allen: Zo zij het! 

+   +   + 
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GEBEDEN NA DE COMMUNIE 
 

Priester: Hart van het universum, o heilig hart … 

 … hart van uw hart ben ik ...en ik ...en ik. 
 

Allen:  En zo ben ik ... zo ben ik. 

+   +   + 

LIED 

 

O love that knoweth of no fear, 

O love that sheds a joyous tear, 

O love that makes me whole and free, 

Such love shall keep and hallow me. 

+   +   + 

HET LAATSTE EVANGELIE 
 

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het 

Woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor 

ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. In het 

Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. 

Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in 

haar macht gekregen. 

Het ware licht, dat ieder mens verlicht is naar de wereld 

gekomen. Het Woord was in de wereld, de wereld is door hem 

ontstaan en toch kende de wereld hem niet. Hij kwam naar wat 

van hem was, maar wie van hem waren hebben hem niet 

ontvangen. Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, 

heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te 

worden. Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit 

lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God. 

Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van 

goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de 

grootheid van de enige Zoon van de Vader.        (Joh. 1: 1-6 en 9-14) 
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DE WEGZENDING 

 

Priester: De heerlijkheid van de Geest 
          vervult nu uw gehele wezen. 

 

Allen:  En moge deze in ons blijven groeien. 
 

Priester: Ga heen in vrede en vreugde 
          om de Christus lief te hebben en te dienen. 

 

Allen:  Zo zij het! 

+   +   + 

 

ZEGENING 

 

+   +   + 

 

LAATSTE LIED 

 

Zie het specifieke vouwblad met liederen voor deze viering 

(download van de website) 

+   +   + 
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