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OPENING VAN DE DIENST 
 
Openingslied  WIJ ZOEKEN U  
 

 
  
2. Wij horen U in oude woorden, 

hopen dat wij uw stem verstaan, 
hopen dat zij voor ons gaan verwoorden 
waarheid en leven, de bron van bestaan. 

 
3. Wij breken brood en delen het samen, 

hopen dat het wonder geschiedt, 
hopen dat wij op hem gaan gelijken 
die ons dit teken als spijs achterliet. 

 
4. Wij vragen U om behoud en zegen, 

hopen dat Gij ons bidden hoort, 
hopen dat Gij ons adem zult geven: 
geestkracht die mensen tot vrede bekoort.  

 
Kruisteken en Begroeting 
 
Inleidend woord 
 
L. Welkom hier in Gods huis, waar u ook vandaan komt,  
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of u hier vaker ben geweest of er voor het eerst bent:  
weet u welkom.  
Fijn dat u er bent.  
Hier zijn we samen thuis bij de Heer.  
Hij wil ons moed en vertrouwen inspreken  
en ons helpen leren zijn tekenen te verstaan.  
 

Gebed om vergeving 
 
P. God roept ons op waakzaam te zijn  

en onze ogen gericht te houden op U.  
Toch lukt het ons niet altijd dat te doen,  
dan kijken we te veel naar onszelf  
of laten we ons afleiden door aardse zaken.  

 Maar we weten dat we op God kunnen vertrouwen  
wanneer we berouwvol tot Hem komen.  
 

 Richten wij daarom onze ogen en ons hart tot God  
en bekennen we wanneer het ons niet gelukt is  
onze ogen op Hem gericht te houden,  
zodat we met een zuiver hart en gerichte ogen  
zijn tekenen weer beter kunnen lezen.  

 
P. Keren we ons hart tot God en tot elkaar en vragen we om 

vergeving voor al die keren, dat we tekort schoten en niet 
waren als een goddelijke vonk van liefde. 

 
P. Heer, die U tot ons keert en onze ongerechtigheid  

niet voor altijd indachtig wilt zijn, ontferm U over ons.  
A. Heer, ontferm U over ons. 
 
P. Christus, die ons doet standhouden tot het einde,  

zodat geen blaam ons treft, ontferm U over ons.  
A. Christus, ontferm U over ons. 
 
P. Heer, die ons sterkt, zodat wij onberispelijk zijn en heilig 

wanneer Gij komt in heerlijkheid, ontferm U over ons. 
A. Heer, ontferm U over ons. 
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P. Moge de almachtige God zich over ons ontfermen,  
onze zonden vergeven  
en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. 

 
Heer, ontferm U 
 
P. Heer, ontferm U over ons. 
A. Heer, ontferm U over ons. 
 
P. Christus, ontferm U over ons. 
A. Christus, ontferm U over ons. 
 
P. Heer, ontferm U over ons. 
A. Heer, ontferm U over ons. 
 
Eer aan God  FOR THE BEAUTY OF THE EARTH 
 
1. For the beauty of the earth,  

For the splendor of the skies 
For the love which from our birth  
Over and around us lies 

 
Refrein: 
Lord of all, to thee we raise 
This our hymn of grateful praise.  

 
2. For the wonder of each hour 

Of the day and of the night, 
Hill and vale, and tree and flow’r, 
Sun and moon, and stars of light   Refrein 

 
3. For the joy of human love,  

Brother, sister, parent, child, 
Friends on earth, and friends above, 
Pleasures pure and undefiled   Refrein 

 
4. For each perfect gift of thine 

Unto us so freely giv’n, 
Graces, human and divine, 
Flow’rs of earth and buds of heav’n  Refrein 
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Gebed 
 

Almachtige God, al wat leeft, leeft slechts een korte tijd,  
en wat uit onze handen komt, zal niet eeuwig duren;  
alleen uw trouw houdt stand, uw liefde blijft. 
Sta ons bij en schenk ons standvastigheid  
om in de wisseling der tijden het eeuwig leven te bereiken. 
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,  
die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest, 
God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. 

 
 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Bij het openen van de Schriften  
 
L. De Heer gaf ons woorden  

waarvan Hij zei dat ze nooit voorbij zouden gaan.  
Openen wij met de Schriften ook ons hart  
om deze Woorden, Gods Woorden, te verstaan  
en zo zijn tekenen te kunnen lezen.  

  
Eerste lezing 
Uit de profeet 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 geen 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, 
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 sterren voor eeuwig en immer. 
 
Woord van de Heer. 
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A. Wij danken God. 
 
Acclamatie    THE KINGDOM OF GOD (Taizé) 
 

The kingdom of God is justice and peace  
and joy in the Holy Spirit.  
Come, Lord, open in us the gates of your kingdom.  

 
God's Rijk is gerechtigheid, vrede  
en vreugde in de Heilige Geest.  
Kom, Heer, open in ons de deuren van uw rijk.  

 
Tweede lezing 
Uit de brief aan de 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 rechter-
hand 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 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. 

 
A. Wij danken God. 

 
Acclamatie   HET WOORD VAN GOD 
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Evangelielezing 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens 
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 
heerscharen 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.' 
 
Woord van de Heer. 
 

A.  Wij danken God. 
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Overweging 
 
Geloofsbelijdenis  
    
P. Ik geloof in God, 
 die hemel en aarde, 
 ruimte en vrijheid heeft geschapen. 
 
A. En in Zijn zoon Jezus, 
 die mens is geworden zoals wij. 
 
P. En in de heilige Geest, 
 die ons bezielt, heelt en beschermt. 
 
A. Ik geloof in God, 
 die ons mensen heeft geschapen 
 als mensen om van te houden. 
 
P. En in Zijn Zoon Jezus,  die hart heeft voor elke mens 
 en niemand verloren liet gaan. 
 
A. En in de heilige Geest, 
 die ons open maakt en bemoedigt. 
 
P. Ik geloof in elke mens, 
 dat hij een beeld van God is, altijd de moeite waard. 
 
A. Ik geloof in mensen, die elkaar beschermen, 

die uit zijn op gemeenschap. 
 Ik geloof, dat ons leven zo sterk is en zo kostbaar, 
 dat het nooit zal vergaan, 
 dat het gekend en bemind,  

en bewaard zal blijven in de handen van God, 
 Schepper van al wat leeft. 
 
P. Dat geloof ik, omwille van zijn Zoon, 
 die voor ons de dood heeft overwonnen. 
 
A. Amen. 
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Voorbede 
 
P. Algoede Vader, wetend dat U ons altijd zal beschermen,  
 durven wij vol vertrouwen aan U vragen en bidden: 
 
L. Voor uw Kerk en de kerkleiders:  

dat zij hun ogen gericht houden op U om uw tekenen te lezen 
en zo de geestelijke gidsen kunnen zijn  
waar deze tijd zo naar verlangt;  
laat ons bidden... 

A. Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
 
L. Voor onze zuster, moeder Aarde:  

dat wij voor haar blijven zorgen zonder haar uit te buiten  
zodat zij niet door ons toedoen verloren zal gaan;  
laat ons bidden... 

A. Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
 
L. Voor ons hier bijeen als geloofsgemeenschap:  

dat wij onze ogen gericht houden op U  
om erop te vertrouwen uw tekenen te kunnen lezen;  
laat ons bidden... 

A. Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
 

- intenties vanuit onze geloofsgemeenschap - 
 
P. Algoede Vader, U weet wat er in onze harten leeft.  

Daarom vragen wij U dit vol vertrouwen  
voor vandaag en alle dagen van ons leven.  

A. Amen. 
 
 
COMMUNIEVIERING 
 
Klaarmaken van de altaartafel 
 
Tafellied  EAT THIS BREAD (Taizé) 
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 Eat this bread, drink this cup,  
come to him and never be hungry.  
Eat this bread, drink this cup,  
trust in him and you will not thirst.  
 

Eet dit brood, drink deze beker,  
kom tot God en je zal niet hongeren. 
Eet dit brood, drink deze beker,  
geloof in hem en je zal niet dorsten. 
 

Communiegebed 
 
P. In verbondenheid met hen die de Eucharistie hebben gevierd, 

mogen wij ons voorbereiden op de Communie. 
 

P. Gij God, naar wie wij uitzien als naar geen ander;  
om wie wij vragen met ons hele wezen,  
die wij voelen in de morgen en zoeken op de dag;  
vermoeden in de avond en roepen in de nacht,   
die verschijnt aan wie ziet;  
die spreekt tot wie hoort en er bent voor wie met U leeft. 

 
A. Gij die het leven zijt in alwat ontluikt en ontluikt in alwat leeft,  

die groeit en groeien laat, komt en bent,  
wordt in de tijd en zijt van eeuwigheid. 

 
P. Gij God die u hebt laten zien in Jezus Christus,   

uw ware mens, eigen Zoon,  
in wie Gij door alle waas en nevel heengebroken zijt. 

 
A. Hij riep ons toe: zoek God niet hier, niet daar;  

niet in de hoogte, niet in de diepte;  
niet in harde wet en stellige bewering;  
in de tempel niet eens. 

 
P. Hij wees U aan temidden van ons,  

in de liefde die alles bindt, in de Geest die de tijden stuwt;  
in mensen minnetjes en kleinen kwetsbaar;  
in zieken en stervenden die hopen en vertrouwen;  
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in ons zorgen en werken, deemoedig bidden. 
 
A. Alwie eet van dit brood en breekt en deelt met een ander;  

hij houdt de Heer in leven, hier onder ons. 
 
P. Hij was met U, God,  

als een rank aan de wingerd, vader en zoon;  
als de vrucht aan de boom, de korrel in het brood.  
Hij wordt in ons leven, zo zoet als het is,  
zo zuur als het smaakt, gebroken en gedeeld,  
totdat alles is voltooid  
en allen zijn opgegaan in U onze God, eeuwig leven. 

 
A. Alwie eet van dit brood en breekt en deelt met een ander;  

hij houdt de Heer in leven, hier onder ons. 
 
P.  Daarom kan het niet zijn  

dat wij-in-Hem als het gras verkleuren,  
als de grond in de winter verkillen en verstenen,  
als dor uitgeleefd blad van de takken vallen.  
Daarom kan het niet zijn dat wij geloven in niets,  
hopen op niemand; dat onze liefde zielloos is.  
Daarom eten wij dit brood, om te weten  
dat Gij God in Hem met ons zijt, tot alle leven is voldragen. 

 
 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. 

 
Want van U is het koninkrijk en de kracht  
en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. 
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Gebed om vrede en uitnodiging tot de vredewens 
  
P. Het vertrouwen dat God ons graag wil geven,  

ervaren wij het beste wanneer er vrede is in ons hart,  
tussen ons mensen, en in de wereld.  
Daarom bidden wij:  

 
A. Algoede Heer,  

U vraagt ons waakzaam te zijn  
voor de wederkomst van uw Zoon  
en onze ogen op U gericht te houden.  
Daarvoor vertrouwen wij op uw vrede. Amen.  

 
P. De vrede des Heren zij altijd met u. 
A. En met uw geest. 
 
P. Wenst elkaar de vrede van Christus. 
 
Lied  DE VREDE KOMT 
 

De vrede komt op zachte voeten, 
de vrede komt met witte vlaggen, 
met open handen komt de vrede, 

 komt de vrede, de vrede komt 
 
Uitnodiging tot de communie 
  
P. Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren.  

Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. 
A. Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt,  

maar spreek slechts een woord, en ik zal gezond worden. 

 
Communielied  THE LORD BLESS YOU AND KEEP YOU 
 
1. The Lord bless you and keep you. 

The glorious Lord shall make His gentle face shine on you 
He shall be gracious to you. 
The Lord lift up His countenance upon you  
and give you peace, 
And give you peace and give you peace. 
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2. God’s hand always shall lead you 
The Lord shall hold you in his Hand’s, whatever you may do. 
He shall be gracious to you. 
The Lord lift up His countenance upon you and give you peace 
And give you peace and give you peace. 

 
De Eeuwige zegene en behoede u. 
De Eeuwige doe zijn aangezicht over u lichten  
en zij u genadig. 
De Eeuwige verheffe zijn aangezicht over u  
en geve u vrede. Amen. 

 

 
 

 ALS DE DAGEN ZIJN GETELD 
 
 Als de dagen zijn geteld,  
 en de Heer zal wederkomen,  
 hoe zal het jou en mij dan vergaan?  
 Zullen wij worden meegenomen?  
 
 Als de dagen zijn geteld,  
 bescherm ons dan Sint Michaël,  
 maan en zon zullen dan uitdoven.  
 Zullen wij worden meegenomen?  
 
 Als de dagen zijn geteld,  
 en de Heer zijn engelen zendt,  
 kunnen wij de tekenen verstaan,  
 zullen wij worden meegenomen!  
 
 Als de dagen zijn geteld,  
 val je niet met de Heer naast je  
 daarom mogen we blij van geest zijn,  
 wij zullen worden meegenomen 
 
                                       Br. Hans-Peter Bartels ofm 
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Gebed na de communie 
 
 Algoede God, wij hebben samen gebeden  

en U hebt ons gesterkt met Woorden die niet voorbijgaan.  
 Help ons onze ogen gericht te houden op U  

om uw tekenen te lezen  
 en met vertrouwen door het leven te gaan,  

vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.  
 
 
SLOT VAN DE DIENST 
 
Mededelingen 
 
Zegenbede en zending 
 
P. De Heer vraagt ons om van hier weer op weg te gaan,  

waakzaam te zijn op zijn tekenen en goed te zijn voor elkaar.  
 Zegene Hij ons daartoe met de woorden  

van de Heilige Clara van Assisi:  
 
 Dat de Heer zijn genade aan u betoont,  
 dat het licht van zijn aangezicht uw gids zal zijn,  

dat Hij u bewaren en ondersteunen zal,  
 dat zijn Geest altijd aan uw zijde zal zijn,  
 dat zijn engelen over u waken, wanneer u slaapt,  
 en als u ontwaakt, dat Hij u zal vervullen met zijn genade,  

dat u Hem zult liefhebben en dienen al uw dagen.  
 Dan zult u in de hemel zijn aangezicht zien. Amen.  
 
P. De Heer zal bij u zijn. 
A. De Heer zal u bewaren. 
 
P. Zegene ons de almachtige God,  

de Vader, de Zoon en de heilige Geest. 
A. Amen. 
 
P.  Gaat nu allen heen in vrede. 
A. Wij danken God. 
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Slotlied  DAT NOG DUIZEND DAGEN KOMEN 
 

Laat niet toe wie rampen brengen.  
Recht je rug bij tegenwind.  
Laat de doden zelf maar graven.  
Wees zo sterk als een kind. 

 
Refrein 

 
 

Wees als sterren aan de hemel.  
Lichtend voorbeeld, zonneschijn.  
Blijf niet dralen als zovelen.  
Nieuwe mensen kun je zijn.  

 
Breek uit vastgelopen paden,  
geef de hoop een nieuw gezicht.  
Wees als gaande zelf een rustpunt.  
En je leven wordt heel licht.    Refrein 

 
En de oude tijd vergaat.  
Een nieuwe dag begint.  
Het menselijk gelaat  
spreekt recht en overwint.   Refrein 

 



 
 
 
DE WEEK VAN ZONDAG 14 T/M ZATERDAG 20 NOVEMBER 
 
 
VIERINGEN 
 
Zondag 14-11 10.00 uur:   Woord- en Communieviering  
    (Ps. Petra Kuperus)    
Donderdag 18-11 09.00 uur: Eucharistieviering  
    (Ps. Rob Verhaegh)    
Zaterdag 20-11 19.00 uur:  Vormselviering           
   (Mgr. J. Hendriks)    
Zondag 21-11 10.00 uur:  Eucharistieviering   
   (Ps. Tristan Perez)    
          
GEBEDSINTENTIES  
 
Zondag 10:00 uur 

Om zegen over onze parochie  
Voor familie en vrienden  
Voor Celine Peeperkorn – Broeders 
Voor Thea Prins  
Voor Gerardus Geukers en Hendrika Geukers- van Lieshout  
Voor Peter Versteeg en overleden familie  
Voor Johannes Kapiteijn en Johanna Kapiteijn-Van Abswoude 
 

Donderdag 09:00 uur 
 Voor overleden familie van Zonneveld 
 
ZIEKEN  

Thuis, in het ziekenhuis of verpleeghuis 
 
OVERLEDENEN 
 Ciska van Bakel                                

Henk van den Berg 
 
AGENDA 
Donderdag 18-11  09.30 uur:  kerkschoonmaakgroep 
Vrijdag 19-11        16.00-17.30 uur: vormselwerkgroep 



 

  



 

  



 

 
 

Bij het verlaten van het kerkgebouw 
is er gelegenheid voor de collecte 

 
                               (geldig t/m 5 december) 

 
 

Hebt u geen los geld bij U? 
Scan dan bovenstaande code voor de collecte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


