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 WEES WAAKZAAM 

Gij weet niet op welke dag uw Heer komt 

 Matteüs 24,42 

 

 

Voorganger : Pastor Sebastian 

Koor   : Lucente 

O.l.v.  : Elvira van den Broeke 

Pianist  : Michiel Hinnen  
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OPENINGSRITUS 

 

 

Openingslied: Vol van verwachting 

 

Vol van verwachting zijn wij gekomen 

om weer te weten waartoe wij bestaan. 

Verstillend van binnen, verlangend te horen 

het levende Woord dat opnieuw wordt geboren 

waar mensen in aandacht en liefde verstaan. 

 

Tijd vloeit ineen; verleden worden heden, 

toekomst wordt nu, maar altijd blijft het Woord: 

herinnerd te worden aan hoe wij bedoeld zijn, 

herscheppen de wereld waarmee wij vergroeid zijn, 

die opdracht aan alles wat ademt gaat voort. 

 

Samen gekomen om te gaan vieren 

uur van gemeenschap, van Woord en van Geest, 

dat warm en met liefde en licht is doorweven, 

ons helpt om ons leven gestalte te geven. 

Verwachtingsvol zijn wij gereed voor dit feest. 

 

Liturgische begroeting 

 

De kinderen worden uitgenodigd voor de kinderdienst 

 

Schuldbelijdenis: GvL 703 

 

Kyrie: Om menswording 

Zie hoe de mensen leven op aarde, 

hoor hoe zij schreeuwen, voel hun pijn. 

Keer jij ons noodloot, doe jij wat recht is, 

ben jij die is: ‘Ik zal er zijn’? 
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Mensen die roepen smeken en bidden 

jou om genade, liefde, brood; 

stil onze honger, breek onze onmacht, 

red onze levens van de dood. 

 

Dat wij ooit worden mensen als mensen 

aan alle angst en pijn voorbij, 

keren het noodlot, doen wat gedaan moet, 

durven te leven zoals Jij. 

 

Gebed 

 

 

 

 

DIENST VAN HET WOORD 

 

 

Eerste lezing - Jesaja 2,1-5   
Visioen van Jesaja, de zoon van Amos, over Juda en Jeruzalem. Op 

het einde der dagen zal de berg waarop de tempel van de Heer staat, 

oprijzen boven alle bergen en uitsteken boven alle heuvels. Alle 

volkeren zullen erheen stromen en talloze naties erheen trekken. Zij 

zullen zeggen: ‘Kom, laat ons optrekken naar de berg van de Heer, 

naar de tempel van Jakobs God. Hij zal ons zijn wegen wijzen en wij 

zullen zijn paden bewandelen. Want uit Sion komt de Wet, het 

Woord van de Heer uit Jeruzalem. Oordelen zal Hij de volkeren, 

rechtspreken over de talloze naties. Zij zullen hun zwaarden 

omsmeden tot ploegijzers, hun speren tot sikkels. Geen volk zal nog 

het zwaard trekken tegen een ander, en niemand zal nog leren oorlog 

voeren. Huis van Jakob, kom, laat ons wandelen in het licht van de 

Heer.’ 

Woord van de Heer - Wij danken God. 
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Tussenzang: Because 

Because the Lord is my shepherd, I have ev'rything that I need.  

He lets me rest in meadows green, 

and leads me beside the quiet stream;  

He keeps on giving life to me,  

and helps me to do what honors Him the most.  

Even when walking thru the dark valley of death, valley of death,  

I will never be afraid, for He is close beside me, 

guarding, guiding all the way, He spreads a feast before me,  

in the presence of my enemies. He welcomes me as His special guest  

with blessing overflowing; 

his goodness and unfailing kindness shall be with me all of my life, 

and afterwards I will live with Him, I will live with Him, 

forever, forever in His home, for ever in His home. 

 

Tweede lezing - Romeinen 13, 11-14 

Broeders en zusters, gij weet dat het uur om uit de slaap te ontwaken 

reeds is aangebroken. Thans is ons heil dichterbij dan toen wij tot het 

geloof kwamen. De nacht loopt ten einde, de dag breekt aan. Laten 

wij ons dus ontdoen van de werken der duisternis en ons wapenen 

met het licht. Laten wij ons behoorlijk gedragen als op klaarlichte 

dag, en ons onthouden van braspartijen en drinkgelagen, van ontucht 

en losbandigheid, van twist en nijd. Bekleedt u met de Heer Jezus 

Christus en koestert geen zondige begeerten meer. 

Woord van de Heer - Wij danken God. 

 

Lied vóór het evangelie: Dat nog duizend dagen  

Laat niet toe wie rampen brengen, 

recht je rug bij tegenwind. 

Laat de doden zelf maar graven, 

wees zo sterk als een kind. 

 

Refrein: Dat nog duizend dagen komen,  

dat zij komen, blijven komen, 

dat nog duizend en een morgen komt. 
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Wees als sterren aan de hemel, 

lichtend voorbeeld, zonneschijn. 

Blijf niet dralen als zovelen, 

nieuwe mensen kun je zijn.   (Refr.) 

 

Breek uit vastgelopen paden, 

geef de hoop een nieuw gezicht. 

Wees al gaande zelf een rustpunt, 

en je leven wordt heel licht.   (Refr.) 

 

En de oude tijd vergaat, 

een nieuwe dag begint. 

Het menselijk gelaat  

spreekt recht en overwint.   (Refr.) 

 

Evangelie - Matteüs 24, 37-44      (allen gaan staan indien mogelijk) 
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: ‘Zoals het ging in de dagen 

van Noach, zo zal het gaan bij de komst van de Mensenzoon. Zoals 

de mensen in de dagen vóór de zondvloed doorgingen met eten en 

drinken, met huwen en ten huwelijk geven, tot op de dag waarop 

Noach de ark binnenging, en zij niets vermoedden totdat de 

zondvloed kwam en allen wegrukte: zo zal het gaan bij de komst van 

de Mensenzoon. Dan zullen er twee op de akker zijn: de een wordt 

meegenomen, de ander achtergelaten: twee vrouwen zullen met de 

molen aan het malen zijn: de een wordt meegenomen, de andere 

achtergelaten. Weest dus waakzaam, want gij weet niet op welke dag 

uw Heer komt. Begrijpt dit wel: als de eigenaar van het huis wist op 

welk uur van de nacht de dief zou komen, zou hij blijven waken en in 

zijn huis niet laten inbreken. Weest ook gij dus bereid, omdat de 

Mensenzoon komt op het uur waarop gij het niet verwacht.’ 

Woord van de Heer - Wij danken God. 
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Lied na het evangelie: De weg die wij volgen 

In het oosten schijnt een helder licht: 

een ster die lijkt te spreken. 

De hemel geeft een teken dat zij de aarde komt omarmen. 

En de mensen horen een nieuw lied. 

De stilte lijkt te zingen van hemelzegeningen 

om al hun harten te verwarmen. 

 

De weg die wij volgen wordt door een kind verlicht. 

Vanuit een ver verleden, diep in ons hart, 

in lijf en leden lopen wij door de nacht, 

de blik op God gericht. De blik op God gericht. 

Op vrede en eeuwigheid. 

Vrede en eeuwigheid… en eeuwigheid. 

 

Overweging 

 

Geloofsbelijdenis: GvL 722 

 

Voorbeden  

Accl: Gij, die met mensen zijt begaan, 

          hoor ons, hoor ons bidden aan!  (2x) 

 

 

 
DE EUCHARISTIE 

 

 

Collecte     

 

Gereedmaken van de gaven 

 

Offerande 
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Offerandelied: Spoor van uw gerechtigheid 

Heb jij ook wat wijn voor ons  

en misschien een heel klein stukje brood? 

Jaren zijn wij onderweg, zoekend naar een antwoord op de dood. 

 

Refrein: Kom en breng ons op het spoor van Uw gerechtigheid.  

             Ga ons in Uw liefde voort tot in de eeuwigheid. 

 

Soms ben ik ten einde raad, drukt op mij een al te zware last, 

struikel ik en val ik om; nergens vind ik richting en houvast. 

Leven gaat van dag tot dag, wat is nog een mensenleven waard? 

Wie kijkt naar een ander om, die verdreven wordt van huis en haard? 

(Refrein) 

 

Jij heb ons het brood geleerd te delen met wie niet te eten heeft.  

Help ons als wij onderweg mensen zien om wie geen ander geeft. 

(Refrein) 

 
 

Gebed over de gaven 

 

Pr. : De Heer zal bij u zijn. 

Allen : De Heer zal u bewaren. 

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 
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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 zingen U toe 

volvreugde: 

 

Heilig (Vormselmis) 

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: GvL 731      (allen knielen, indien mogelijk) 

 

 

 

 

 

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

           verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. 

 

 

 

COMMUNIERITUS 

 

 

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. 
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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. 

 

Lied: Recht en vrede 

Zijn recht en vrede loze woorden goed noch slecht, 

misbruikt, gebogen door wie ons lot bepalen? 

Is God in deze wereld te vertalen? 

Ik zoek een woord, betrouwbaar en oprecht 

 

Een weldaad is de mens, die goed doet in uw ogen, 

die recht wat is gebogen, van harte vrede brengt. (2x) 

 

Lam Gods (Vormselmis) 

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,  

ontferm U over ons.  (2x) 

Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld,  

geef ons de vrede. 
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Uitnodiging tot de communie en communie-uitreiking 

 

Communielied: Als de wijsheid van de zee  

Er is diepte in Gods goedheid als de wijsheid van de zee. 

Er is een vriendelijkheid in Zijn gerechtigheid 

die de vrijheid overstijgt. 

Nergens wordt de droeve wereld zo begrepen als in de hemel. 

En nergens worden fouten zo zacht beoordeeld. 

Want Gods liefde is groter dan ons verstand meten kan,  

en het hart van de Eeuwige is wonderlijk mild. 

Door de grenzen van ons denken zien wij Zijn liefde te beperkt. 

We jagen regels na met een ijver die Hij niet bezit. 

Er is gulheid in de verlossing, waarvoor Hij zich heeft gegeven. 

Er is vreugde en verlichting voor de weeklacht van ons hart. 

Hij heeft genoeg barmhartigheid voor duizenden werelden  

als de onze in die eindeloze onbegrensde ruimte van geluk. 

Dus treed elkaar tegemoet in Zijn geest van zachtheid en 

bemoediging. 

Zo wordt ons leven verlicht door Gods aanwezigheid. 

Zo wordt ons leven verlicht door Zijn aanwezigheid.  (2x) 

 

Gebed na de communie 

 

 

 

SLOT VAN DE VIERING 

 

 

Mededelingen 

 

Aandacht voor de kinderen 

 

Zegen en wegzending 
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Slotlied: Dat je durft leven  

Moge God je geleiden op je levensweg, 

van heel dichtbij je zegenen, 

je vreugde schenken vandaag en alle dagen; 

dat je durft leven, je bent nooit echt alleen. (2x) 
 

Moge God je geleiden op je levensweg, 

je zorgen delen als een vriend, 

een trouwe steun zijn wanneer je krachten falen; 

dat je mag delen in zijn aanwezigheid. (2x) 
 

Moge God je geleiden op je levensweg, 

je vrede geven in je hart, 

een bron van licht zijn in donkere tijden; 

dat je mag stralen voor ieder om je heen. (2x) 
 

 

Wilt u graag aansluiten bij de offergaven van deze viering maar hebt 

u geen contant geld bij u? Dan kunt u uw bijdrage in de collecte ook 

digitaal via deze QR-code op het rekeningnummer van de 

Emmaüsparochie storten.  

Hartelijk dank voor uw bijdrage. 

 

 

 

 

 

Eigentijds en modern (kerk)koor 

 

 

U kunt Lucente nu ook online vinden via 

www.koor-lucente.nl. 

Tevens zijn wij nog op zoek naar enthousiaste dames en heren. 

Wij repeteren 1x per 2 weken op de woensdagavond in de OLV Kerk  

Zie de data en contactgegevens  op onze website. 
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