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Dan zullen zij de Mensenzoon zien komen op een wolk, 

met macht en grote heerlijkheid. 
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OPENINGSRITUS 

 

 

Prelude: Hore mijn oor 

Hore mijn oor het ongehoorde, 

dat ik bedacht ben op wat ik zie, 

onze monden dat zij vrede roepen, 

onze handen dat zij troosten 

dan zullen mijn voeten gaan waar liefde is, 

mijn hart overvloeien van vreugde. 

 

Openingslied: Opgestaan uit werk en woning 
Opgestaan uit werk en woning 

ging het volk van God op weg 

naar 'n land van melk en honing 

zoals Mozes had gezegd. 

 

Toen de zee hen aan zag komen 

splitste 't water zich in twee. 

En ze liepen als in dromen,  

op de bodem van de zee. 

 

Zo heeft Jezus ook gelopen 

in de stroom van de Jordaan. 

En die Hem met water doopte 

wees Hem als bevrijder aan. 

 

Duizenden uit alle volken, 

door zijn machtig woord geraakt, 

zijn met vreugde Hem gaan volgen 

naar 'n vrijheid die al daagt. 

 

In zijn naam gedoopt met water 

trekken wij ook hand in hand 

langs de wegen die ons nader 

brengen naar het nieuwe land. 
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Veilig hier en nu gekomen 

bidden wij om nieuwe kracht. 

En we zingen en we dromen 

van de toekomst die ons wacht. 

 

Begroeting 

 

Schuldbelijdenis:  

Allen : Ik belijd voor de almachtige God, en voor u allen, 

  dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, 

  door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. 

  Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd, 

  alle engelen en heiligen, en u, broeders en zusters,  

  voor mij te bidden tot de Heer, onze God. 

Pr. : Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, 

  onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. 

Allen : Amen. 

 

Heer, ontferm U: GvL 221 

 

Gebed 

 

 

 

DIENST VAN HET WOORD 

 

 

Eerste lezing - Jeremia 33, 14-16  

Zo spreekt de Heer: Er komt een tijd dat Ik de belofte vervul die Ik 

aan Israël en Juda gedaan heb. Dan schenk Ik David een wettige 

afstammeling, die het land rechtvaardig en eerlijk bestuurt. In die  

dagen wordt Juda gered en is Jeruzalem veilig. En de stad zal heten: 

Heer, onze gerechtigheid. 

Woord van de Heer - Wij danken God. 
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Psalm: GvL 25-1 Naar U gaat mijn verlangen 

 

Evangelie - Lucas 21, 25-28, 34-36  

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: ‘Er zullen tekenen zijn aan 

zon, maan en sterren en op de aarde zullen volkeren in angst 

verkeren, radeloos door het gebulder van de onstuimige zee. De 

mensen zullen het besterven van schrik, in spanning om wat de 

wereld gaat overkomen. Want de hemelse heerscharen zullen in 

verwarring geraken. Dan zullen zij de Mensenzoon zien komen op 

een wolk, met macht en grote heerlijkheid. Wanneer zich dit alles 

begint te voltrekken, richt u dan op en heft uw hoofden omhoog, 

want uw verlossing komt nabij. Zorgt er voor dat uw geest niet 

afgestompt raakt door een roes van dronkenschap en de zorgen van 

het leven; laat die dag u niet onverhoeds grijpen als in een strik; want 

hij zal komen over alle mensen, waar ook ter wereld. Weest daarom 

altijd waakzaam en bidt dat ge in staat moogt zijn te ontkomen aan al 

die dingen die zich gaan voltrekken, en dat ge stand moogt houden 

voor het aangezicht van de Mensenzoon.’ 

Woord van de Heer - Wij danken God.  

 

Acclamatie:  

 
 

 

Overweging 

 

 



5 

 

Geloofsbelijdenis: GvL 722 

 

Voorbeden  

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

 

 

 

DE EUCHARISTIE 

 

 

Gereedmaken van de gaven 

 

Offerande 

 

Offerandelied: De Profundis 

Hadden wij nimmer nog zwanen gezien, 

zouden wij hen op het water ontwaren, 

o, wij zouden van vreugde vervaren,  

lachen en schreien misschien, 

o, wij zouden van vreugde vervaren,  

lachen en schreien misschien. 

 

Hadden wij  nimmer nog zwanen gezien, 

vlogen zij over met ruisende slagen, 

o, wij zouden dit duister verjagen, 

eind’lijk bevrijd zijn misschien. 

o, wij zouden dit duister verjagen, 

eind’lijk bevrijd zijn misschien. 
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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 

Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw 

heerlijkheid, om heil en genezing te vinden zullen wij U danken, 

altijd en overal, door Christus onze Heer.  

Die, toen Hij eertijds kwam, kwetsbaar en klein, het werk van uw 

genade heeft voltooid, en vlees geworden is en voor ons allen open 

heeft gedaan die deur naar een geluk dat eeuwig duurt, een land dat 

Hij beloofd heeft en ons geven zal; nú nog zien wij allen naar die 

toekomst uit, vol hoop en vastberaden; ooit zullen wij er binnengaan 

en wonen wanneer Hij komt in heerlijkheid voorgoed. 

Daarom, met alle engelen, machten en krachten, met allen die staan 

voor uw troon, loven en aanbidden wij U en zeggen U toe vol 

vreugde: 

 

Heilig: (gebeden) 

Heilig, heilig, heilig, de Heer,  

de God der hemelse machten! 

Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.  

Hosanna in den hoge. 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.  

Hosanna in den hoge. 

 

Eucharistisch gebed: GvL731 
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Accl. in eucharistisch gebed:  

Allen: Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker,  

           verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. 

 

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. 

 

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. 

 

Lam Gods: GvL 291 

 

Uitnodiging tot de communie en communie-uitreiking 
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Communielied: Uw lichtend spoor 

Een hoge kreet trekt scherp zijn zilver voor. 

Dan gaat de vogel in de nacht teloor. 

Ik ben ontwaakt. Gij hebt mij opgeroepen. 

En ademloos volg ik uw lichtend spoor. 

 

 

Gebed na de communie 

 

 

 

SLOT VAN DE VIERING 

 

 

Mededelingen 

 

Zegen en wegzending 

 

Slotlied: GvL 505 Nu daagt het in het oosten 

 

 

 

 

 

 

Mogen wij rekenen op een gulle gift in de collectebus  

bij de uitgang?                                     Hartelijk dank!! 

 

 

 

 


