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Houd vol! 
Na de verschrikkingen in die 
dagen zullen zij de Mensenzoon 
zien komen op de wolken met 
grote macht en heerlijkheid. 

 Marcus 13,  24a.26  
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♫ Openingslied: Wij treden biddend in Uw licht 
 
Wij treden biddend in Uw licht, 
op U is onze hoop gericht, 
dat alles wat op aarde leeft  
te allen tijd Uw liefde geeft. 
 
God, Vader, die van eeuwigheid, 
het heil der mensen hebt bereid, 
geef, dat Uw alverlossend woord 
in groot vertrouwen wordt aanhoord. 
 
God, Zoon, die door Uw offerdood 
de deur naar ‘t leven weer ontsloot, 
wij vragen dringend altijd weer: 
Bewaar ons in Uw liefde, Heer. 
 
Goed, goede Geest van heiligheid, 
die ieder mens in liefde leidt, 
brengt allen samen en bewerk 
de eenheid van de christenkerk. 
 
 Inleiding na de begroeting. 
In deze tijd van het jaar lezen we in de kerk 
vooral lezingen die gaan over het einde der tijden. 
Enerzijds is dat een moment dat voor de hele schepping 
geldt, maar wij hebben ook allemaal onze eigen 
persoonlijke eindtijd. 
Zoals wij allemaal in de Advent (verwachting) leven, 
zo leven we ook allemaal in de eindtijd. 
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De verschrikkingen die worden aangezegd, liegen er niet 
om. Maar we worden indirect opgeroepen om vol te 
houden. Het geloof in God die tot ons gekomen is in Jezus 
Christus is ons vaste baken. 
 
 Schuldbelijdenis 
 

♫ Loflied: Looft de Heer, al wat gemaakt is  
Looft de Heer, al wat gemaakt is, 
prijst zijn Naam. 
Verheft Hem voor eeuwig, 
dankt voor uw bestaan. 
Looft  Hem die gezeten is  
op tronen van gezang. 
Zingt als rivieren mee 
voor God: Hij leve lang. 
 
Looft Hem, ook wie zondigt, 
looft Hem kwaad en goed. 
Looft Hem, die zijn Woord 
in u mens worden doet. 
Looft uw God en Vader, 
die zijn Geest geschonken heeft. 
Looft Hem, omdat gij zijt, 
ja looft Hem, want Hij leeft. 
 
 Openingsgebed 
Almachtige eeuwige God, 
al wat leeft, leeft slechts een korte tijd, 
en wat uit onze handen komt, zal niet eeuwig duren; 
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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... 
 
L.: De eerste lezing is uit de profeet Daniël 12, 1-3 
In een tijd waarin het joodse volk grote nood en 
vervolging kende, vertolkt de profeet de hoop op een 
leven na de dood.  
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, 
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. 
Zo spreekt de Heer.   -   Wij danken God 
 
Antwoordpsalm: Ps.: 16, 5.8.9-10.11 
 
L.:  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. 

A.: Behoed mij, God, tot U neem ik mijn toevlucht 
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L.: Daarom ben ik vrolijk en blij van geest,  
daarom kan ik rustig slapen. 
Mijn ziel laat Gij niet aan het dodenrijk over,  
Gij levert uw dienaar niet uit aan het graf. 

A.: Behoed mij, God, tot U neem ik mijn toevlucht 
 
L.: Gij zult mij de weg van het leven wijzen  

om heel mijn vreugde te vinden bij U,  
bestendig geluk aan uw zijde. 

A.:  Behoed mij, God, tot U neem ik mijn toevlucht 
 
L.: De tweede lezing is uit de brief van de heilige apostel 
Paulus aan de christenen van Hebreeën 10, 11-14.18 
Door het ene offer van zijn leven heeft Christus 
voorgoed verbondenheid tot stand gebracht tussen 
God en de mensen. 
Broeders en zusters, niet 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 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. 
Zo spreekt de Heer.   -   Wij danken God 
 

♫Tussenlied: Houd mij in leven 
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Refrein: Houd mij in leven, wees Gij mijn redding, 
steeds weer zoeken mijn ogen naar U. 
Houd mij in leven, wees gij mijn redding, 
steeds weer zoeken mijn ogen naar U. 
 
Omdat Gij zijt zoals Gij zijt: 
zie naar mij om en wees mij genadig, 
want op U wacht ik een leven lang. Refrein 
 
Zijt Gij het, Heer, die komen zal, 
of moeten wij een ander verwachten? 
Heer, mijn God, ik ben zeker van U. Refrein 
 
Gij geeft uw woord aan deze wereld, 
Gij zijt mijn lied, de God van mijn vreugde, 
naar U gaat mijn verlangen, Heer. Refrein 
 
Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus 
volgens Marcus 13, 24-32 
In beeldrijke taal spreekt Jezus over het einde der 
tijden. Het kwaad krijgt niet het laatste woord, maar 
wordt door Christus overwonnen. 
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. 
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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.” Zo spreekt de Heer.   -   Wij danken God 
 
Overweging   Geloofsbelijdenis 
 
Voorbede  
Keren wij ons hart tot God en bidden wij: 
 
Bidden wij voor de kerk in de wereld: 
dat zij onvermoeibaar in alle uithoeken van de aarde 
 
het Evangelie blijft verkondigen totdat de Heer wederkomt. 
Laat ons bidden. 
 
Bidden wij voor onze overheden: 
dat het geloof en vertrouwen in God ook in de harten van 
politici en raadgevers mag groeien; 
dat zij vanuit Gods Liefde zorgdragen voor de samenleving. 
Laat ons bidden. 
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Bidden wij voor hen die zich radeloos voelen, alleen en 
vereenzaamd: 
dat zij door lieve mensenhanden om hen heen, en door de 
kracht van de heilige Geest de macht en de heerlijkheid 
van Christus mogen ervaren. Laat ons bidden. 
 
Bidden wij voor onze parochiegemeenschap: 
dat wij blijven groeien in geloof, juist op de momenten die 
zwaar kunnen zijn; 
dat wij ons blijven vasthouden aan de kerkgemeenschap 
die zich verzamelt rondom de Eucharistie. Laat ons bidden. 
 
Hier volgen de intenties van de eigen gelovige 
gemeenschap... 
 
Goede God, zo brengen wij al onze gebeden bij U. 
Wij bidden U: neem onze gebeden aan door Christus onze 
Heer. Amen. 
 
Terwijl brood en wijn naar het altaar worden gebracht 
wordt de collecte gehouden. 

 

♫ Tafellied: Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht 
 
Vernieuw Gij mij , o eeuwig Licht 
God, laat mij voor Uw aangezicht, 
geheel van U vervuld en rein, 
naar lijf en ziel herboren zijn. 
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Schep, God, een nieuwe geest in mij,  
een geest van licht, zo klaar als Gij; 
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 
en ga de weg die U behaagt. 
 
Wees Gij de zon van mijn bestaan, 
dan kan ik veilig verder gaan, 
tot ik U zie, o eeuwig Licht, 
van aangezicht tot aangezicht. 
 
 Gebed over de gaven 
Heer, om de opdracht te vervullen, 
ons door uw Zoon gegeven, 
brengen wij U deze gaven 
waartoe elk van ons het zijne heeft bijgedragen. 
Breng al wat onvolkomen is gebleven tot volmaaktheid 
door het éne offer van Jezus Christus, onze Heer. 
 
Prefatie IV van de zondagen door het jaar  
 
V. De Heer zal bij u zijn. 
Al. De Heer zal u bewaren. 
V. Verheft uw hart. 
Al. Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
V. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 
Al. Hij is onze dankbaarheid waardig. 
Het is waarlijk passend U dank te zeggen, 
het is waarlijk goed uw heerlijkheid uit te spreken, heilige 
Vader; Gij zijt een God van leven en waarheid, Gij alleen, 
Gij bestaat van voor alle eeuwen 
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en Gij duurt in alle eeuwigheid voort, 
in het ontoegankelijke licht is uw woning. 
Gij zijt de bron van leven, 
in uw goedheid hebt Gij alle dingen tot bestaan geroepen, 
Gij hebt al het geschapene met zegening verzadigd 
en uw talloze schepselen gelukkig gemaakt 
met de glans van uw licht. 
Daarom staat rond U een schare van engelen 
die niemand tellen kan, uw dienaren, 
die het gelaat van uw glorie zien 
en U ononderbroken lofzingen, dag en nacht. 
In hun koor willen ook wij onze stem doen horen, 
met ieder schepsel op aarde zingen wij U jubelend  
onze lofprijzing toe: Heilig, heilig, heilig... 
 
Eucharistisch gebed IV, met acclamatie 2 
V.: U belijden wij, heilige Vader: groot zijt Gij en alles hebt 

Gij met wijsheid en liefde geschapen. Gij hebt de mens 

gemaakt naar uw beeld en hem de zorg over de gehele 

aarde opgedragen, opdat hij in gehoorzaamheid aan zijn 

Schepper over alle schepselen zou bevelen. Door 

ongehoorzaamheid aan U heeft hij uw vriendschap verloren 

maar Gij hebt hem niet aan het geweld van de dood 

uitgeleverd. Integendeel, Gij zijt hem met alle hulp 

tegemoet gesneld, zodat wie U zoeken wil, U reeds heeft 

gevonden. Menigmaal hebt Gij aan de mensen een verbond 

aangeboden en hen, bij monde van uw profeten, gesproken 

over het heil in de verte.  
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A: Heilige Vader, zozeer hebt Gij de wereld liefgehad dat 
Gij, toen de tijd van wachten voorbij was, uw eengeboren 
Zoon als Verlosser hebt gezonden. Hij is mens geworden 
door de heilige Geest uit de Maagd Maria, als mens heeft 
Hij onder ons gewandeld, in alles aan ons gelijk, maar niet 
in de zonde. Aan geringen heeft Hij een boodschap 
gebracht van liefde en heil, aan gevangenen de vrijlating 
gegeven, aan bedroefden zijn blijdschap. Om uw 
heilsbeschikking ten volle waar te maken heeft Hij zich aan 
de dood uitgeleverd, en door zijn opstanding alle sterven 
afgebroken en opgebouwd tot een nieuw bestaan. En 
opdat wij niet meer voor onszelf zouden leven maar voor 
Hem, die om onzentwil geslagen werd en tot uw 
rechterhand verheven, zond Hij van uwentwege, Vader, de 
heilige Geest om zijn werk in de wereld te voltooien: onze 
heiligmaking ten einde toe. 
 
V: Daarom smeken wij U, Heer, dat uw heilige Geest deze 
offergaven wil bezielen opdat zij het lichaam en bloed 
worden van onze Heer Jezus Christus, tot viering van het 
grote heilsmysterie dat Hij ons naliet als zijn verbond-met-
ons voor altijd. 
Toen kwam het uur dat Hij door U, heilige Vader, zou 

worden verheerlijkt. Hij had de zijnen in de wereld tot het 

uiterste toe liefgehad. 

 

Terwijl Hij de maaltijd voorzat nam Hij het brood, en brak 

het, en zegende U, en gaf het aan zijn leerlingen met de 

woorden: Neemt en eet hiervan, gij allen, 
want dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt. 
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Zo nam Hij ook de beker met wijn gevuld, sprak het 
dankgebed uit en gaf hem aan zijn leerlingen met de 
woorden: 
Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, 
want dit is de beker  
van het nieuwe, altijddurende verbond; 
dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt 
vergoten tot vergeving van de zonden. 
Blijft dit doen om Mij te gedenken. 
 
Verkondigen wij het mysterie van het geloof. 
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot 

Gij wederkeert dat Gij verrezen zijt. 

 
V: Daarom, Heer, vieren wij de gedachtenis van onze 
verlossing: wij gedenken de dood van Christus en zijn 
verblijf onder hen die eens waren gestorven, wij geloven en 
verkondigen zijn opstanding uit de dood, zijn hemelvaart bij 
U terug, in uw Rijk zonder einde; wij zien vol verwachting 
uit naar zijn wederkomst in heerlijkheid. Wij brengen U het 
offer van zijn lichaam en bloed, een gave van heil voor de 
wereld. 
 
A: Heer, zie welwillend en genegen neer op dit heilig offer, 
dat Gij aan ons, uw Kerk, hebt toevertrouwd. Verleen 
genadig dat zij die van dit brood eten en uit deze beker 
drinken, door uw heilige Geest tot één lichaam worden 
verzameld, in Christus voltooid tot een levende offerande, 
tot uw lof en eer. 
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V: Wijd uw gedachten, o Heer, aan allen voor wie wij dit 
offer aan U opdragen: vooreerst voor uw dienaar, onze 
paus Franciscus, voor onze bisschop Johannes en  voor alle 
bisschoppen van de gehele Kerk, voor de priesters en 
diakens, voor allen ook die U dit offer aanbieden, voor heel 
het gelovige volk en voor hen die U met een oprecht hart 
zoeken. 
 
A: Denk ook aan hen die in vrede met Christus, uw Zoon, 
zijn gestorven en aan alle doden waarvan de gelovige 
gezindheid door U alleen was gekend. 
Barmhartige Vader, verleen aan ons, uw kinderen, dat wij 
de heerlijkheid zien die Gij ons beloofd hebt tezamen  met 
de Maagd Maria, de Moeder van God, die Gij hebt 
verheerlijkt, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met uw 
apostelen en heiligen in uw koninkrijk, waar wij met de 
gehele schepping, die Gij uit zonde en dood hebt opgericht, 
uw lof zingen door Christus onze Heer, in wie Gij aan de 
wereld alle goed heeft, gisteren, nu en altijd. 
A: Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen 
zijn, Heer, onze God, almachtige Vader, in de eenheid van 
de heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. 
 
V.: Bidden wij 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 
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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. 
 
V.: Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef vrede in onze 
dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, vrij 
mogen zijn van zonde, en beveiligd tegen alle onrust. 
Hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw 
Zoon. 
A.: Want van U is het koninkrijk en de kracht en 
de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. 
 
vredeswens     
 

♫ Lam Gods 
 
Communie 
 

♫Communielied: Dankt, dankt nu allen God 
 
Dankt, dankt nu allen God 
met hart en mond en handen; 
die grote dingen doet 
hier en in alle landen. 
Die ons van kindsbeen aan, 
ja, van de moeder schoot, 
zijn vaderlijke hand 
en trouwe liefde bood. 
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Die eeuwig rijke God 
moge ons reeds in dit leven 
een vrij en vrolijk hart 
en milde vrede geven. 
Die, uit genade ons 
behoudt te allen tijd,  
is hier en overal 
een helper die bevrijdt. 
 
Lof, eer en prijs zij God 
die troont in ’t licht daarboven. 
Hem, Vader, Zoon en Geest 
moet heel de schepping loven.  
Van Hem, de ene Heer, 
gaf het verleden blijk, 
het heden zingt zijn eer, 
de toekomst is zijn rijk. 
 
  Slotgebed 
Heer, aan allen hebt Gij uw gaven uitgedeeld, 
uw opdracht toevertrouwd. Geef dat wij meedelen aan 
elkaar wat wij van U gekregen hebben. 
Laat ons waakzaam blijven en trouw tot alles in liefde is 
volbracht en Gij ons voorgoed in uw vreugde binnen voert. 
Door Christus, onze Heer. 
 
Mededelingen 
 
Wegzending en zegen 
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♫ Slotlied: Uw genade bracht ons samen 
 
Uw genade bracht ons samen, 
maar nu gaan wij uit elkaar 
naar de wereld van hierbuiten; 
goede Vader, volg ons daar. 
 
Volg ons met uw trouwe liefde, 
en laat ons toch nooit alleen. 
O, wees overal aanwezig 
in de wereld om ons heen; 
 
Zegen ons en al de onzen, 
in ons dagelijks bestaan, 
en zie heel ons doen en laten, 
als een goede Vader aan, 
als een goede vader aan. 
 
 
 


