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HOUD VOL! 

Na de verschrikkingen in die dagen 

zullen zij de Mensenzoon zie komen 

op de wolken met grote macht en heerlijkheid. 

Marcus 13, 24a.26 

 

 

 

 

 

 

Voorgangers  : Pastoor J. Hermens 

     Diaken R. Dashorst 

m.m.v.   : Emmaüs Gregoriaans koor 

o.l.v.   : Fons Kronenberg 
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OPENINGSRITUS 

 

 

Introïtus 

Dicit Dóminus: Ego cógito cogitationes pacis, et non afflictiónis: 

invocábitis me, et ego exáudiam vos: et redúcam captivitátem 

vestram de cunctis locis. 

Zo spreekt de Heer: Ik ken de plannen die Ik met u heb, Ik wil vrede 

en geen onheil. Als gij Mij aanroept, zal Ik u verhoren en u 

terugvoeren uit de ballingschap, waar gij ook maar verspreid zijt. 

 

Begroeting 

 

De kinderen worden uitgenodigd voor de kinderdienst 

 

Schuldbelijdenis: GvL 703 

 

Kyrie: GvL 804 

 

Gloria: GvL 810 

 

Gebed 

 

 

 

DIENST VAN HET WOORD 

 

 

Eerste lezing - Daniël 12, 1-3 

In die tijd zal de grote vorst Michaël opstaan om de kinderen van uw 

volk te beschermen. Want het zal dan een tijd van nood zijn zoals er 

eerder nog géén is geweest sinds er volken zijn. Maar al degenen van 

uw volk die in het boek staan opgetekend, zullen in die tijd worden 

gered. En velen van hen die slapen in het stof, zullen ontwaken, 
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sommigen om eeuwig te leven, anderen om de smaad van een 

eeuwige schande te ondervinden. Dan zullen de wijzen stralen als de 

glans van het uitspansel, en degenen die de mensen tot gerechtigheid 

hebben gebracht, zullen schitteren als de sterren voor eeuwig en 

immer. 

Woord van de Heer - Wij danken God. 

 

Psalm 16 

 
 
De Heer is mijn erfdeel, mijn dronk uit de beker, 

Hij heeft mijn lot in zijn hand.  

Steeds houd ik mijn ogen gericht op de Heer,  

Ik val niet, want Hij staat naast mij.    (Keervers) 

 

Daarom ben ik rustig en blij van hart  

en zonder zorg is mijn geest, mijn lichaam kan veilig rusten. 

Mijn ziel laat Gij niet aan het dodenrijk over,  

Gij geeft uw dienaar niet prijs aan bederf.  (Keervers) 

 

Gij zult mij de weg van het leven wijzen  

om heel mijn vreugde te vinden bij U, 

bestendig geluk aan uw zijde.     (Keervers) 

 

Tweede lezing - Hebreeën 10, 11-14.18 

Broeders en zusters, iedere priester verricht dagelijks staande de 

dienst en draagt telkens weer dezelfde offers op, die nooit zonden 

kunnen wegnemen. Christus daarentegen is voor altijd gezeten aan de 

rechterhand van God na één enkel offer voor de zonden te hebben 

gebracht, en Hij wacht nog slechts op het ogenblik dat zijn vijanden 

worden gemaakt tot een voetbank voor zijn voeten. Want door één 
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offer heeft Hij voor altijd hen die zich laten heiligen tot volmaaktheid 

gebracht. En waar de zonden en ongerechtigheden vergeven zijn, is 

geen zoenoffer meer nodig. 

Woord van de Heer - Wij danken God. 

 

Vers vóór het evangelie                (allen gaan staan indien mogelijk) 

Alleluia. De profúndis clamávi ad te, Dómine: Dómine exáudi vocem 

meam. Alleluia. 

Uit de diepten heb ik tot U geroepen, Heer: Heer, luister naar mijn 

stem. 

 

Evangelie - Marcus 13, 24-32  

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: ’Maar na die verschrikkingen 

in die dagen zal de zon verduisteren en de maan zal geen licht meer 

geven; de sterren zullen van de hemel vallen en de hemelse heer-

scharen zullen in verwarring geraken. Dan zullen zij de Mensenzoon 

zien komen op de wolken met grote macht en heerlijkheid. Dan zal 

Hij zijn engelen uitzenden om zijn uitverkorenen te verzamelen uit de 

vier windstreken, van het einde der aarde tot het einde des hemels. 

Trekt uit de vergelijking met de vijgenboom deze les: Wanneer zijn 

twijgen al zacht worden en beginnen uit te botten, weet ge dat de 

zomer in aantocht is. Zo ook, wanneer gij al deze dingen ziet, weet 

dan dat het einde nabij is, ja voor de deur staat. Voorwaar, Ik zeg u: 

dit geslacht zal niet voorbijgaan totdat dit alles gebeurd is. Hemel en 

aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen niet voorbijgaan. 

Van die dag of dat uur weet niemand af, zelfs niet de engelen in de 

hemel, zelfs niet de Zoon, maar de Vader alleen.’ 

 

Acclamatie:  

Voorzang:                     Allen: 

 
   (Woord van de Heer - Wij danken God) 
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Overweging 

 

Credo: GvL 812 

 

Voorbeden  

Antw:  Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons. 

 

 

 

 

DE EUCHARISTIE 

 

 

Gereedmaken van de gaven 

 

Offertorium 

De profúndis clamávi ad te, Dómine: Dómine exáudi oratiónem 

meam: de profúndis clamávi ad te, Dómine. 

Uit de diepten heb ik tot U geroepen, Heer: Heer, luister naar mijn 

gebed. Uit de diepten heb ik tot U geroepen, Heer. 

 

Gebed over de gaven 

Pr. : De Heer zij met u. 

Allen : En met uw geest. 

Pr. : Verheft uw hart.  

Allen : Wij zijn met ons hart bij de Heer. 

Pr. : Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 

Allen : Hij is onze dankbaarheid waardig. 

 

Prefatie: GvL 730 

 

Sanctus: GvL 816 
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Eucharistisch gebed: GvL 730      (allen knielen indien mogelijk) 

 

 

Acclamatie in het tafelgebed: 

 

 

 

 
 

Onze Vader                                    (allen gaan staan indien mogelijk) 

Pr. : Laten wij bidden tot God, onze Vader, met de woorden die Jezus 

ons gegeven heeft: 

A. : 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. 

Pr. : Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef genadig vrede in onze 

dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, altijd vrij mogen 

zijn van zonde, en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl wij 

uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze 

Verlosser Jezus Christus. 

A. : Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in 

eeuwigheid. Amen. 
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Vredeswens 

Pr. : Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd: 

       ‘Vrede laat Ik u; mijn vrede geef Ik u’, 

       let niet op onze zonden maar op het geloof van uw kerk; 

       vervul uw belofte: geef vrede in uw naam en maak ons één.  

       Gij die leeft in eeuwigheid.  

A. : Amen 

Pr. : De vrede des Heren zij altijd met u. 

A. : En met uw geest. 

Pr. : Wenst elkaar de vrede. 

 

Agnus Dei: GvL 824 

 

Uitnodiging tot de communie en communie-uitreiking 

 

Communio 

Amen dico vobis, quidquid orántes pétiis, crédite quia accipiétis, et 

fiet vobis. 

Voorwaar, Ik zeg u: alles wat ge in het gebed vraagt, gelooft dat ge 

het zult verkrijgen en het zal u gegeven worden. 

 

Gebed na de communie 

 

 

SLOT VAN DE VIERING 

 

 

Mededelingen 

 

Aandacht voor de kinderen 

 

Zegen en wegzending 

 

 



 8 

Slotlied: Als tussen licht en donker 

 
 

 

 

Orgelspel: Toccata Settina – Girolama Frescobaldi (1583-1643) 
 

 

 

Mogen wij rekenen op een gulle gift in de collectebus  

bij de uitgang?                                    Hartelijk dank!! 

 

 

 

 

 

 


