Houd je lamp brandend

Zondag 8 november 2020

 Helaas mag u niet meezingen, u wordt toegezongen.
 Er wordt niet gecollecteerd. U kunt uw gaven via de
GIVT app doneren of in het offerblok bij het verlaten
van de kerk.

Vaste gezangen uit: Messe Brève nr 7
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Ch. Gounod

Openingslied: Zingt voor de Heer van liefde en trouw

Begroeting en inleiding

Schuldbelijdenis
A: 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.
P: Moge…..
A: Amen.

Kyrie

Gloria

Gebed bij de opening van de Schrift

Eerste lezing: Wijsheid 6, 12-16
Stralend en nooit verwelkend is de wijsheid, gemakkelijk wordt zij
aanschouwd door wie haar liefhebben, gevonden door wie haar
zoeken; nog voor men haar begeert, heeft zij zich al bekend
gemaakt. Wie om haar vroeg opstaat, hoeft zich niet uit te sloven,
want hij zal haar vinden, zittend aan zijn deur. Peinzen over haar
getuigt van volmaakt inzicht, en wie om haar wakker ligt, zal weldra
vrij van zorg zijn. Want zelf gaat ze rond en zoekt die haar waardig
zijn, genadig vertoont zij zich aan hen op hun wegen en bij elk
overleg treedt zij hen tegemoet.
Zo spreekt de Heer – Wij danken God.
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Antwoordpsalm: 63
Refrein: Naar U dorst mijn ziel en hunkert mijn hart.
God, mijn God zijt Gij, ik zoek U met groot verlangen.
Naar U dorst mijn ziel en hunkert mijn hart als dorre akkers naar
regen.
Zo zie ik omhoog naar de plaats waar Gij woont, beschouw ik uw
macht en uw glorie. Meer waard dan het leven is mij uw genade,
mijn mond verkondigt uw lof.
Ik zal U prijzen zolang ik leef, mijn handen uitstrekken naar U. Mijn
ziel wordt verzadigd met voedzame spijs, mijn mond zal U jubelend
danken.
Als ik in de nacht op mijn bed aan U denk, dan houd ik U stil in
gedachte. Want Gij zijt altijd mijn beschermer geweest, ik koester mij
onder uw vleugels.

Tweede lezing: 1 Tessalonicenzen 4, 13-18 of 13-14
Broeders en zusters, wij willen u niet in onwetendheid laten over het
lot van hen die ontslapen zijn; gij moogt niet bedroefd zijn zoals de
andere mensen, die geen hoop hebben. Wij geloven immers dat
Jezus is gestorven en weer opgestaan; evenzo zal God hen die in
Jezus zijn ontslapen, levend met Hem meevoeren. En dit kunnen wij
u meedelen, volgens een woord van de Heer: wij die in leven blijven
tot de komst van de Heer, wij zullen de doden in geen geval
vóórgaan. Want wanneer het bevel gegeven wordt, als de stem van
de aartsengel weerklinkt en de bazuin van God, dan zal de Heer zelf
van de hemel neerdalen, en eerst zullen de doden die in Christus
zijn verrijzen; daarna zullen wij die nog in leven zijn tegelijk met hen
in een oogwenk op de wolken in de lucht worden weggevoerd, de
Heer tegemoet. En zo zullen wij voor altijd samen zijn met de Heer.
Troost elkaar dus met deze woorden.
Zo spreekt de Heer – Wij danken God
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Alleluia
Alleluia.
Weest waakzaam, want gij weet niet op welk uur de Mensenzoon
komt. Alleluia.

Evangelie: Matteüs 25,1-13
In die tijd vertelde Jezus zijn leerlingen deze gelijkenis: ‘Het is met
het Rijk der hemelen als met tien meisjes die met hun lampen
uittrokken, de bruidegom tegemoet. Vijf van hen waren dom, de
andere vijf verstandig. Want de dommen namen wel hun lampen
mee, maar geen olie; de verstandigen echter namen met hun
lampen tevens kruiken olie mee. Toen nu de bruidegom op zich liet
wachten, dommelden zij allen in en sliepen. Maar midden in de
nacht klonk er geroep: Daar is de bruidegom! Trekt hem tegemoet!
Meteen waren al de meisjes wakker en maakten hun lampen in orde.
De dommen zeiden tegen de verstandigen: Geeft ons wat olie, want
onze lampen gaan uit. Maar de verstandigen antwoordden: Neen, er
mocht eens niet genoeg zijn voor ons en jullie samen. Gaat liever
naar de verkopers en haalt wat voor jezelf. Maar terwijl zij onderweg
waren om te gaan kopen kwam de bruidegom, en die klaar stonden,
traden met hem binnen om bruiloft te vieren; en de deur ging op slot.
Later kwamen ook de andere meisjes en zeiden: Heer, heer, doe
open! Maar hij antwoordde: Voorwaar, ik zeg u: ik ken u niet. Weest
dus waakzaam want gij kent dag noch uur.’
Zo spreekt de Heer – Wij danken God

Overweging

Geloofsbelijdenis
Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en
aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die
ontvangen is van de heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die
geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en
begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit
de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van
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God, de almachtige Vader, vandaar zal Hij komen oordelen de
levenden en de doden. Ik geloof in de heilige Geest, de heilige
katholieke kerk, de gemeenschap van de heiligen; de vergeving van
de zonden; de verrijzenis van het lichaam; en het eeuwige leven.
Amen.
Voorbede en intenties – de intentiekaars wordt aangestoken
A: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons

Intermezzo: Gereedmaken van de Tafel
Collecte

Lied: Lord, I want to be a Christian
Vertaling:
Heer, ik wil een christen zijn,
in mijn hart, in mijn hart.
Heer, ik wil een christen zijn,
in mijn hart.
Heer, ik wil liefdevoller zijn,
in mijn hart, in mijn hart.
Heer, ik wil liefdevoller zijn,
in mijn hart.
Heer, ik wil heiliger zijn,
in mijn hart, in mijn hart.
Heer, ik wil heiliger zijn,
in mijn hart.
Heer, ik wil zijn zoals Jezus,
in mijn hart, in mijn hart.
Heer, ik wil zijn zoals Jezus,
in mijn hart.
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Bereiding van de gaven
P: Bidt, broeders en zusters …
A: Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen tot lof en eer
van zijn Naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk.
Gebed over de gaven

Eucharistisch gebed
P: De Heer zal bij u zijn.
P: Verheft uw hart.
P: Brengen wij dank aan
de Heer, onze God.

A: De Heer zal u bewaren.
A: We zijn met ons hart bij de Heer.
A: Hij is onze dankbaarheid
waardig.

Ja, het is een voorrecht, een hoge en heilzame plicht dat wij U,
heilige Vader, altijd en overal danken door Jezus Christus, de Zoon
van uw welbehagen.
Hij is uw eigen Woord waardoor Gij alles geschapen hebt. Hem hebt
Gij tot ons gezonden als Heiland en Verlosser. Hij is vlees geworden
door de heilige Geest en uit een maagd geboren.
Om uw wil te vervullen en U een heilig volk te verwerven strekte Hij
zijn handen uit, opdat Hij door zijn lijden aan de dood een eind zou
maken en de verrijzenis klaar als de dag voor onze ogen zou doen
stralen.
Daarom stemmen wij in met de engelen en met alle heiligen roemen
wij uw heerlijkheid en wij juichen en zingen:
Sanctus en Benedictus
Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig
dan deze gaven met de dauw van uw heilige Geest, dat zij voor ons
worden tot Lichaam en Bloed van Jezus Christus onze Heer.
Toen Hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam
Hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het zijn
leerlingen met deze woorden: NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN,
WANT DIT IS MIJN LICHAAM DAT VOOR U GEGEVEN WORDT.
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Zo nam Hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de
dankzegging uit, en gaf hem zijn leerlingen met deze 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.
A: Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt
Zijn dood en verrijzenis indachtig, God, bieden wij U aan het
levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken U omdat Gij ons
waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst
te verrichten. Zó delen wij in het Lichaam en Bloed van Christus en
wij smeken U dat wij door de heilige Geest worden vergaderd tot één
enige kudde.
Denk toch, Heer, aan uw kerk, verspreid over de hele wereld, dat
haar liefde volkomen wordt, één heilig volk met Franciscus onze
paus en Johannes onze bisschop, en allen die uw heilig dienstwerk
verrichten.
Gedenk ook onze broeders en zusters die reeds ontslapen zijn in de
hoop der verrijzenis, ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg.
Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat.
Wij vragen U, ontferm U over ons allen, opdat wij tezamen met de
maagd Maria, de moeder van Christus, met de heilige Jozef, haar
bruidegom, met de apostelen en met alle heiligen, die hier eens
leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwige
leven deelachtig te zijn en U loven en eren. Door Jezus Christus, uw
Zoon.
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.
A: Amen
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Onze Vader
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.
P: Verlos ons, Heer…
A: Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid,
in eeuwigheid. Amen
Vredewens

Agnus Dei

Communie
P: Zalig zij ...
A: Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt, maar spréék en ik
zal gezond worden.
Communielied: Ave Verum – Edward Elgar (1857-1934)
Vertaling:
Jezus Zoon van God geboren uit de Maagd Maria,
aan het kruis is Hij geslagen, opgeofferd voor de mens.
Was ons met schoon bloed en water, stromend uit uw open wond.
Wees ons voorbeeld nu en altijd tot in eeuwigheid.
Amen, nu en altijd tot in alle eeuwigheid.

9

Slotgebed

Mededelingen

Zending en zegen

Slotlied: De Heer verschijnt te middernacht

 Het verlaten van de kerk vindt plaats op aanwijzing
van de begeleiders.
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